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SOLR0D KOMMUNE I TEKNIK OG MILJ0

Revurdering af og tillaeg til miljogodkendelse af Solrod Fjernvarmecentral

Solr0d Kommune godkender hermed Solrad Fjernvarmecentral, Lerbaekvej 17, 2680 Solrad pa de vilkar,
som er angivet i denne milj0godkendelse. Godkendelsen meddeles til VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab
l/S, Roskildevej 175, 2620 Albertslund, der ejer og driver Solr0d Fjernvarmecentral.

Godkendelsen meddeles efter milj0beskyttelseslovens1 § 33 for sa vidt angar biogasmotoren og kombi-
brasnderen, der Indbygges I den ene af de eksisterende kedler, samt efter § 41, jf. § 41 b for sa vidt angar re-
vurderende vilkar for den eksisterende varmecentral (resterende oliekedel).

Listepunkt
Solrad Fjernvarmecentral (biogasmotor samt kedler) er omfattet af listepunkt G 201 Kraftproducerende an-
laeg, varmeproducerende anlaeg, gasturbineanldeg og motorantdsg med en samlet nominel indfyret termisk
effektpa mellem 5 og 50 MW pa listen over godkendelsespligtige virksomheder i godkendelsesbekendtg0-
relsen2.

Frist for udnyttelse af godkendelsen
Milj0godkendelsen af de nye anlaeg skal vaere udnyttet senest 2 ar efter datoen, hvor godkendelsen er med¬
delt. Hvis ikke godkendelsen udnyttes bortfalder den.

/Endring og udvidelse
Virksomheden ma ikke udvides eller aendres bygningsmaessigt eller driftsmsessigt, herunder med hensyn til
affaldsfrembringelsen, pa en made, som indeboerer foraget forurening, f0r udvidelsen eller asndringen er
godkendt af Solrad Kommune.

Tilsynsmyndighed
Solrad Kommune er tilsynsmyndighed forSolrad Fjernvarmecentral

Offentliggorelse og eventuel klage
Afg0relsen vil blive offentliggjort pa Solrad Kommunens hjemmeside den 20. april 2015. Afg0relsen kan pa-
klages til Milj0klagena9vnet inden 4 uger fra denne dato dvs. senest den 18. maj 2015. Klagen skal vaere
skriftlig.

En detaljeret klagevejledning er vedlagt i bilag 1. Det fremgar bl.a. af klagevejledningen, hvem der kan klage.
VEKS vil blive underrettet, safremt der indl0ber klage fra anden side.

Med venlig hilsen
Mikkel Glargaard

1	Bekendtgerelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om milj0beskyttelse
2	Bekendtgorelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed
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UESEVEJLEDNING
Miljogodkendelsen er opbygget i 4 dele. 1. del er godkendelsesbrevet. 2. del indeholder godkendelsesvilkar.
3. del er Solrad Kommunes vurdering af ans0gningen samt en begrundelse for afg0relsen. 4. del er god¬
kendelsens bilag, blandt andet indeholdende virksomhedens ans0gning.

RESUME

VEKS ans0gte i november 2014 om milj0godkendelse til etablering og drift af en biogasmotor og en biogas-
kedel pa Solrad Fjernvarmecentral, pa matrikel nr. 17u, Solrad By, Solrad, beliggende Lerbaskvej 17, 2680
Solrad.

VEKS driver to gasoliefyrede fjernvarmekedler pa adressen. Der er senest meddelt milj0godkendelse til
fjernvarmekedlerne den 4. juli 1997.

Da der er kommet standardvilkar for det listepunkt, som varmecentralen er omfattet af, har Solrad Kommune
besluttet at revurdere milj0godkendelsen af de eksisterende kedler i forbindelse med at der meddeles god¬
kendelse til de nye energianlasg.

Solrad Fjernvarme a.m.b.a. seelger varme til ca. 4.500 forbrugere i Solrad og Havdrup. Fjernvarmen til daek-
ning af varmebehovet i Solrad leveres af VEKS - i dag primaert fra transmissionsnettet over vekslere og i
mindre grad fra de to gasoliefyrede fjernvarmekedler pa Solrad Fjernvarmecentral. Fremover vil en del af
varmeleverancen ogsa ske fra den biogasforsynede gasmotor. El, produceret pa motoren, saslges til el-
nettet. Solrad Fjernvarmecentrals hovedaktivitet er omfattet af listepunkt G 2QM<raftproducerende anlaeg,
varmeproducerende anlaeg, gasturbineanldeg og motoranlaag med en samlet nominel indfyret termisk effekt
pa mellem 5 og 50 MW

Et udkast til milj0godkendelsen er udarbejdet af Ramb0ll for Solrad Kommune. Solrad Kommune har som
milj0myndighed meddelt Solrad Fjernvarmecentral milj0godkendelse den 20. april 2015.

Virksomhedens vassentligste forureningskilder udg0res af afkast fra de energiproducerende anlaeg, st0j,
samt oplag og anvendelse af ravarer og affald, der kan forurene jord og gmndvand.

Fra virksomhedens afkast emitteres NOx, CO, formaldehyd, st0v og lugt. Det er forudsat at energianlaeggene
er justeret sa gasldende graansevaerdier overholdes. Undtaget herfra er dog eksisterende gasoliekedler, hvor
der - pa grund af meget begreenset driftstid - er acceptret et mindre tillasg til emissionsgrasnsevasrdien for
NOx. Afkasth0jderne er afpasset, sa der opnas en tilstraekkelig spredning af stofferne i omgivelserne under
forudsastning af at godkendelsens gr^nseveerdier overholdes.

St0j emitteres hovedsageligt fra energianlasggene, der er placeret indend0rs i st0jda0mpende bygninger.
Blasser til k0leanl3eg er placeret, sa virksomhedens bygninger sk^rmer for st0judbredelsen i retning af bo-
ligomrader.

Ravarer og affald, der kan forurene jord og grundvand er sikret gennem vilkar i godkendelsen, sa eventuelle
spild kan indd^mmes og opsamles inden de spredes.

Solrad Fjernvarmecentral ejes og drives af VEKS, Vestegnens Kraftvarmeforsyning l/S. Milj0godkendelsen
meddeles derfor til VEKS, der har ansvaret for at virksomheden drives milj0ma9ssigt forsvarligt og i henhold
til milj0godkendelsens vilkar.

Den samlede godkendelse (revurdering samt tillaeg til biogasmotor og ny kombibrasnder til biogas og gas¬
olie) indebaerer, at Solrad Fjernvarme kan fortsaette driften og gennemf0re den 0nskede udvidelse. Der er
fastsat grasnserfor, hvor meget virksomheden ma pavirke omgivelserne med bl.a. st0j og luftforurening og
der er sat vilkar for hvordan forurening af jord og grundvand begrsenses. Der er ogsa stillet krav om, hvordan
virksomheden skal kontrollere og eftervise, at den overholder gr^nsevaerdierne.
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STAMOPLYSNINGER
Virksomhedens navn og
adresse:

Matrikel-nummer:

CVR-nummer:

P-nummer:

Virksomheden ejes af:

Virksomheden drives af:

Grundejer:

Listebetegnelse:

Solr0d Fjernvarmecentral.
Lerbaekvej 17
2680 Solrad
17u, Solrad By, Solrad

69330428

1017655473

VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab l/S
Roskildevej 175
2620 Albertslund
VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab l/S
Roskildevej 175
2620 Albertslund
VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab l/S
Roskildevej 175
2620 Albertslund
G 20'\ Kraftproducerende anlaeg, varmeproducerende anlaeg, gasturbine¬
anldeg og motoranlaeg med en samlet nominel indfyret termisk effekt pa
mellem 5 og 50 MW

Beliggenhed - Solrad Fjernvarmecentral er markeret med radt.
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GODKENDELSESVILKAR

Solrad Fjernvarmecentral godkendes pa nedenstaende vilkar.

For nye anlaeg (biogasmotor og kombibraender) meddeles vilkarene efter Milj0beskyttelseslovens § 33. For
eksisterende anlseg og forhold meddeles vilkarene efter Milj0beskyttelseslovens § 41.

Vilkar, der omfatter det samlede anlaeg, (st0jgra0nsevaerdier, immissionsgraensevaerdier, opbevaring af affald
mv.) meddeles efter § 41.

Efter hvert vilkar er anf0rt om vilkaret meddeles efter § 33, § 41 eller er videref0rt direkte fra den eksisteren¬
de godkendelse (E).

Generelt
1.	Ved oph0r af virksomhedens drift skal der traeffes de n0dvendige foranstaltninger for at undga forure-

ningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redeg0relse for disse foranstaltninger
skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 maneder f0r driften oph0rer. (§ 41)

2.	Hvor der i vilkarene anvendes betegnelsen »befaestet areal« menes en fast belaegning, der giver mulig-
hed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedb0r. Hvor der i vilkarene anvendes betegnel¬
sen »taet belaegning« menes en fast belaegning, der i l0bet af pavirkningstiden er uigennemtraengelig for
de forurenende stoffer, der handteres pa arealet. (§ 41)

3.	Personer, der forestar virksomhedens daglige drift, skal kende milj0godkendelsens vilkar. (E)

Indretning og drift
4.	Pa afkast fra oliekedlerne skal der indrettes et malested med indretning og placering som anf0rt under

punkterne 8.2.3.3 - 8.2.3.8 i Milj0styrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. (§ 41)

5.	Virksomhedens afkast skal indrettes jaevnf0r nedenstaende:

Kilde H0jde Indvendig diameter
Oliekedler (§ 41) 70 m 1,19 m
Biogasmotor (§ 33) 33 m 0,60 m
Kombibraender (§ 33) 70 m 1,19 m

Luftforurening
6. Ethvert af virksomhedens afkast fra kedler skal overholde f0lgende emissionsgraensevaerdier;

Emissionsgraensevaerdier
mg/normal m3 ved 10 % O2 t0r raggas

St0v GO NOx
Eksisterende oliekedel
(§41)

30 100 200

Kombibraender, ved drift
pa gasolie (§ 33)

30 100 110

Kombibraender, ved drift
pa biogas (§ 33)

- 75 65

Affald
7.	Affald fra rensningsprocesser skal opbevares indend0rs eller i taet lukket beholder. (§ 41)

Beskyttelse afjord, grundvand og overfladevand
8.	Slam og spildolie samt kemikalier og hjaelpestoffer skal opbevares i egnede beholdere. (§ 41)

9.	De i vilkar 8 naevnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig pa en oplagsplads med
taet belaegning uden afl0b. Oplagspladsen skal vaere indrettet saledes, at spild kan holdes inden for et
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afgraenset omrade og uden mullghed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Omradet
skal kunne rumme indholdet af den st0rste beholder el. lign., der opbevares pa det. (§ 41)

10.	Taette belaegninger skal vaere i god vedligeholdelsesstand. Utetheder skal udbedres sa hurtigt som mu-
ligt, efter at de er konstateret. (§41)

11.	Der tillades maksimalt f0lgende oplag af nedenstaende produkter pa virksomheden:

Fyringsolie 350 m

Der skal traeffes foranstaltninger til im0degaelse af forurening af jorden i forbindelse med opfyldning af
olietank. Tanken skal vaere placeret pa taet bund med opkant, uden afl0b til kloak og under tag samt ind¬
rettes saledes, at tankens indhold til enhvertid vil kunne tilbageholdes. (E)

12.	K0leanlaegget til biogasmotoren skal vaere placeret indenfor afgraensningen af et taet underlag med op¬
kant, sa eventuelle spild ikke spredes til jord og grundvand. (§ 33)

13.	Afl0b fra pumpebr0nd i kaelder ma ikke f0res til offentlig kloak. (E)

Stoj
Virksomheden skal overholde nedenstaende st0jgraensevaerdier, idet omradebetegnelserne henviser over-

sigtskortet i bilag 3:

Man - fre kl. 07.00-18.00
Lordag kl. 07.00-14.00

dB(A)

Man-fre kl. 18.00-22.00
Lerdag kl. 14,00-22.00
Son og hellig kl. 07:00 -

22.00

dB(A)

Alle dage kl. 22.00-07:00

dB(A)

Boligomrade
313 45 40 35 (50)

Omrader til offentlige formal
305A, 305B

45 40 35 (50)

Erhvervsomrader
323, 323A

60 60 60

Vaerdier i parentes angiver spidsvaerdier i natperioden. (§ 41)

14. Virksomhedens bidrag til det KB-vaegtede accelerationsniveau. Law (re.10'6 mis2) ma i de omliggende
bygninger ikke give anledning til rystelser, der overskrider nedenfor anf0rte vaerdier: (E)

KB-vaagtet accelerationsniveau.
Law (re.10'6 m/s2)

Boliger 1 rene boligomrader 75 dB

Boliger i omrader med
blandet bolig og erhverv

80 dB

Erhvervsbebyggelser 85dB

Egenkontrol
15. Virksomheden skal pa tilsynsmyndighedens forlangende - dog h0jst en gang arligt - fremsende doku-

mentationsrapport, der pa baggrund af st0jmalinger viser, at vilkar 0 overholdes. (E)
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16.	Dokumentationsrapporten for st0j skal udarbejdes i overensstemmelse med Milj0styrelsens vejledninger
nr. 5 6/1984. Maling af st0j skal foretages efter disse retningslinjer eller som bestemt i Faallesnordiske
Beregningsmetode for ekstern st0j - publiceret i vejledning fra Milj0styrelsen nr. 5, 1993: Beregning af
ekstern st0j fra virksomheder. (E)

17.	St0jmalingen skal foretages nar virksomhedens relevante anlaeg k0rer under fuld belastning. (E)

18.	Maleinstitutionens navn og dato for malingens udf0relse skal meddeles Solrad Kommune inden malin-
gernes udf0relse. (E)

19.	Malinger af st0j skal udf0res af en uvildig maleinstitution som er godkendt af Milj0styrelsen til at udf0re
st0jmalinger af typen "milj0malinger - ekstern st0j" eller af et af kommunen godkendt firma. (E)

20.	Udgifterne ved maling skal afholdes af virksomheden. Malerapporten skal inden 1 maned efter malinger-
nes udf0relse sendes elektronisk til Solrad kommune. (§ 41)

21.	Grasnsevaerdierne for st0j ja3vnf0r vilkar 0 anses for overholdt, hvis malte eller beregnede vaerdier fra-
trukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grasnsevaardien. Malingernes og beregningernes
samlede ubestemthed fastsaettes i overensstemmelse med Milj0styrelsens vejledninger. Ubestemtheden
ma ikke vaere over 3 dB. (§ 33)

22.	Maling af vibrationer skal foretages efter de retningslinjer, der er anf0rt i Orientering fra Milj0styrelsen nr.
9 1997 - Lavfrekvent st0j, infralyd og vibrationer i eksternt milj0. (E)

23.	Senest 6 maneder fra Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. april 2015, skal der ved praestationskontrol
foretages 2 enkeltmalinger hver af en varighed pa 45 minutter med henblik pa at dokumentere, at emis-
sionsgraensevaerdierne i vilkar 6 er overholdt.

Malingerne skal foretages under representative driftsforhold (maksimal normaldrift). Praestationskontrol-
len skal ikke udf0res under opstart og nedlukning. Malingerne skal udf0res af et firma/laboratorium, der
er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkredite-
ringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over
malingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 maneder efter, at disse er foretaget.

For naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlaeg skal der herefter udf0res praestationskontrol efter ovensta-
ende retningslinjer med f0lgende frekvens:

-	For anlaeg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol.

-	For anlaeg fra 100 til og med 1500 driftstimer males hvert tredje ar.

-	For anlaeg fra 1500 til og med 3000 driftstimer males hvert andet ar.

-	For anlaeg med over 3000 driftstimer males hvert ar.

Driftstimerne opg0res som et rullende gennemsnit over 5 ar. (§ 41)

24.	Emissionsgraensevaerdierne anses for overholdt, nar det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmalinger
udf0rt ved praestationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgraensevaerdien. (§ 41)
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25. Pravetagning og analyse skal ske efter de 1 nedenstaende tabel nasvnte metoder eller efter Internationa¬
le standarder af mindst samme analysepraacision og usikkerhedsniveau. (§ 41)

Navn Parameter Metodeblad nr. *

Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulaert materiale I str0m-
mende gas

St0V MEL-02

Bestemmelse af koncentrationer af kvaelstofoxider (NO*) I str0mmende gas NOx MEL-03

Bestemmelse af koncentrationer af lit (02) i strammende gas o2 MEL-05

Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i str0mmende gas CO MEL-06

* Se hjemmesiden for Milj0styrelsens Referencelaboratorium for mSling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk.

26.	Virksomheden skal l0bende og mindst en gang arligt foretage visual kontrol for utastheder, revnedannel-
ser og vedligeholdelsesstand af arealer med teet belasgning. Eventuelle utetheder skal udbedres hur-
tigst muligt. (§41)

27.	Der skal f0res driftsjournal med angivelse af:

-	Olieforbrug pa gasmotor.
-	Justering af braendere.
-	Justeringspunkt for gasmotor.
-	Kontrol med luftrenseanlaeg, herunder dato for skift af filterposer.
-	Dato for visuel kontrol for utaatheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af taette belaegninger

samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader.
-	Forbrug af type og masngde braendsel.
-	Handtering af affald fra forbraendingsprocessen.
-	Antal driftstimer pr. ar.
-	Opg0relse af rullende gennemsnit over 5 ar for naturgas- eller oliefyrede kedelanlaeg > 5 MW.

Driftsjournalen skal v«re tilgaengelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares pa virksomheden i
mindst 5 ar. (§ 41)

9
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DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD

Efter Milj0beskyttelseslovens § 71 skal Solrad Fjernvarmecentral straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis
driftsforstyrrelser eller uheld medf0rer vaesentlig forurening eller fare herfor.

Solrad Kommune, Team Natur og Milj0 kan indenfor normal arbejdstid underrettes pa tif. 5618 XXXX.

Ved akut miljeuheld: Ring til alarmcentralen pa tlf. 112.

10



SOLR0D KOMMUNE I TEKNIK OG MILJ0

VURDERING AF MILJ0FORHOLDENE
Indledning
Solrad Fjernvarme a.m.b.a. er tilsluttet VEKS transmissionssystem og modtager varme fra blandt andet
Aved0reva9rket. Solrad Fjernvarme a.m.b.a. leverer fjernvarme til ca. 4.500 brugere i Solrad og Havdrup og
har lejet sig ind i lokaler ejet af VEKS - lejemalet betegnes Solrad Fjernvarmecentral.

De to eksisterende 12 MW kedler pa Solrad Fjernvarmecentral anvendes af VEKS som reserve og n0dfor-
syning og har derfor relativt fa driftstimer pr. ar. Kedlerne fyres med gasolie.

Biogasmotoren (7,2 MW indfyret effekt) skal anvende biogas produceret pa Solrad Biogas til produktion af el
og varme. El saelges til nettet, mens varmen afssettes til fjernvarmenettet og erstatter i princippet varmepro-
duktionen hos andre producenter til VEKS transmissionssystem.

Den ene af de eksisterende 12 MW kedler ombygges med kombibraender for biogas / gasolie saledes at i si-
tuationer, hvor gasmotoren er ude af drift pa grund af service eller nedbrud, kan biogassen anvendes i den¬
ne kedel. Kedlen monteret med kombibrender er placeret i eksisterende kedelhal.

Ans0gning om milj0godkendelse af biogasmotor og en ny biogaskedel er modtaget hos Solrad Kommune
den 26. november 2014. Supplerende oplysninger er fremsendt fra ans0gers radgiver (Envidan Energy) den
19. og 20. januar, samt den 4. marts 2015. VEKS har i h0ringsfasen oplyst at der alligevel ikke etableres en
ny biogaskedel, men en kombibraender til biogas/gasolie i en af de eksisterende kedler. Ans0gningen samt
de supplerende oplysninger er vedlagt godkendelsen i bilag 6 og udg0r den milj0tekniske beskrivelse af an-
leeggene.

Ramb0ll har for Solrad Kommune udarbejdet et udkast til milj0godkendelsen. Udkastet er fremsendt til Sol¬
rad Kommune den 23. januar 2015. Ramb0ll har efterf0lgende bistaet Solrad Kommune i vurdering og ind-
arbejdelse af bemaerkningerne, der er indkommet i h0ringsfasen.

Vurderingen af virksomhedens milj0forhold er gennemf0rt pa baggrund af ovennaevnte samt Solrad Kom¬
munes milj0godkendelse af Solrad Fjernvarmecentral af 4. juli 1997.

Den milj0tekniske vurdering af ans0gningen omfatter en gennemgang af lovgrundlaget, planforhold samt en
gennemgang af det ans0gte i forhold til standardvilkar for virksomhedstypen. En oversigt over vilkar i denne
godkendelse, standardvilkar for listepunkt G201 og vilkar i virksomhedens eksisterende milj0godkendelse
findes sidst i godkendelsen under afsnittet Vilkarsoversigt.

Lovgrundlag
Nye og eksisterende anlasg pa Solrad Fjernvarmecentral vurderes at vaere omfattet af f0lgende regler:

Milj0b eskyttelseslo van
Etablering af biogasmotoren og biogaskedlen krasver godkendelse efter § 33 i Milj0beskytte!sesloven1.
Reviderede vilkar for den eksisterende fjernvarmecentral meddeles efter lovens § 41.

Godkendelsesbekendtg0relsen
Solrad Fjernvarmecentral er omfattet af godkendelsesbekendtg0relsens2 bilag 2, listepunkt G201 Kraftpro¬
ducerende anlaeg, varmeproducerende anieeg, gasturbineanlxg og motoranlaeg med en samlet nominel ind¬
fyret termisk effekt pa mellem 5 og 50 MW. Efter etablering af biogasmotoren og ombygning af den ene af de
nuvaerende 12 MW kedler med kombibraender vil fjernvarmecentralens samlede indfyrede termiske effekt
vaere ca. 31 MW (2 x 12 MW + 7,2 MW).

Bekendtg0relse om standardvilkar
Der er standardvilkar for listepunkt G 201. Disse fremgar af afsnit 11 i bekendtg0relsen om standardvilkar3.
Milj0godkendelse af den eksisterende fjernvarmecentral er meddelt i 1997. Retsbeskyttelsen er saledes ud-
l0bet.

3 Bekendtgerelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkar i godkendelse af listevirksomhed
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Ved udvidelse eller aandring af en allerede godkendt virksomhed skal virksomheden overga til standardvil¬
kar, Dette fremgar af Milj0styrelsens hjemmeside4, Ved meddelelse af milj0godkendelse til etablering af bio¬
gasmotoren og kombibraenderen skal aktiviteterne pa den eksisterende del af fjernvarmecentralen saledes
principielt overga til standardvilkar, da der er tale om samme juridiske enhed.

Den samlede afg0relse vil derfor omfatte en godkendelse til den ny biogasmotor og kombibraender, samt en
revurdering af godkendelsen af det eksisterende anlaeg.

BAT
Milj0myndigheden ma ikke meddele godkendelse med mindre det vurderes at virksomheden har truffet de
n0dvendige foranstaltninger til at forebygge og begraense forureningen ved anvendelse af BAT (Best Availa¬
ble Techniques). Det fremgar af godkendelsesbekendtg0relsens § 18.

For virksomheder, der er omfattet af standardvilkar, gaelder at virksomheden vurderes at leve op til BAT-
kravet, hvis godkendelsen meddeles pa standardvilkar. Det fremgar af godkendelsesbekendtg0relsens § 30,

I forhold til standardvilkarene er der givet en mindre lempelse pa graensevaerdien for NOx for en eksisterende
kedel, der kun anvendes til n0ddrift fa timer om aret. Endvidere er det accepteret, at eksisterende sikring af
olietank videref0res pa eksisterende vilkar. Da godkendelsen i 0vrigt meddeles pa standardvilkar er kravet til
anvendelse af BAT opfyldt.

Gasmotorbekencltg0relsen
Bekendtg0relsen om standardvilkar indeholder ikke emissionsvilkar for afkastet fra biogasmotoren, idet disse
skal fastsaettes ud fra graensevaerdierne i gasmotorbekendtg0relsen5. Dette fremgar af afsnittet om stan¬
dardvilkar for listepunkt G 201.

Der skal derfor ikke fastsaettes emissionsgreensevaerdier for biogasmotoren i milj0godkendelsen, da emissi-
onerne til en hver tid skal overholde kravene i gasmotorbekendtg0relsen.

Forholdet til VVM-bekendtg0relsen
Solrad Kommune har vurderet at projektet med etableringen af biogasmotoren og biogaskedlen er omfattet
af VVM-bekendtg0relsen6. Projektet vurderes at vaere omfattet af f0lgende punkter i bekendtg0relsens bilag
2:

3a: Industrianlaeg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand
14: /Endringer eller udvidelser af anlaeg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udf0rt eller

er ved at blive udf0rt, nar de kan vaere til skade for milj0et (aendring eller udvidelse som ikke
er omfattet af bilag 1)

Da anlaegget er opf0rt pa bekendtg0relsens bilag 2 har Solrad Kommune - som planmyndighed - gennem-
f0rt en screening af, om projektet kraever at der udarbejdes en VVM-redeg0relse.

Solrad Kommune har den 14, januar 2015 truffet afg0relse om at projektet ikke kraever at der udarbejdes en
VVM-redeg0relse, Afg0relsen er offentliggjort og kan laeses pa Solrad Kommunes hjemmeside
www.solrod,dk.

Forholdet til Habitatbekendtg0relsen

4	Af http://mst.dk/virksomhed-mvndighed/industri/faq-industri/ fremgar:
En allerede milj0godkendt virksomhed skal overga til standardvilkar, nar der krceves en ny milj0godkendelse i forbin¬
delse med at et anlceg cendres eller udvides. Det kan ogsa blive aktuelt, nar en godkendelse uden standardvilkar er otte
ar gammel. Pa det tidspunkt kan tilsynsmyndigheden tage godkendelsen op til revision. Myndigheden erforpligtet til at
anvende standardvilkar i forbindelse med revisionen. Virksomheden kan ogsa selv anmode om at fa revideret den eksi¬
sterende godkendelse.
5	Bekendtgerelse nr. 1450 af 20. december 2012 om begrsnsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra
motorer og turbiner
6	Bekendtgerelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anUegs virkning pa miljeet
(VVM) i medfer af lov om planlaegning
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F0r der kan meddeles milj0godkendelse til etablering af biogasmotoren skal der gennemf0re en vurdering i
henhold til bestemmelserne i Habitatbekendtgorelsen7, Ja9vnf0r bekendtgorelsens § 7 skal der foretages en
vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan pavirke et Natura
2000-omrade vaasentligt.

Nasrmeste Natura2000 omrader erF103 Gammel Havdrup Mose (afstand 1,9 km) og H130 Olsemagle
Strand og Staunings 0 (afstand 3,4 km).

Habitatomrade HI30 er udpeget pa baggrund af naturtyperne vadeflade, lagune, bugt, enarig strandvegeta-
tion, strandeng, forklit, hvid klit, gra/gran klit, t0r hede og surt overdrev. If0lge Solrad Kommunes handleplan
for omradet, er mange af de udpegede naturtyper pavirket af atmosferisk kva5lstofdeponering, invasive arter
og ferdsel.

Fuglebeskyttelsesomradet F103 er udpeget som ynglested for raring og sortterne. Omradet er truet af fos-
fortilf0rsel fra dyrkede arealer, negativt pavirket f0degrundlag, tilgroning samt uhensigtsmaessig hydrologi.

Biogasmotoren vil emittere kvaelstof til atmosferen i form af NOx, I den pageeidende afstand fra biogasmoto¬
ren vurderes det at kvelstofemissionen vil have opnaet sa stor fortynding at der vil vaare et ikke vassentligt
bidrag ved habitatomraderne.

Biogasmotoren vurderes ikke at pavirke andre forhold i relation til de udpegede arters beskyttelse og leve-
steder.

Samlet set vurderes pavirkning af habitatomraderne F103 og H130 at vaere ubetydelig. Der skal derfor ikke
foretages en vurdering af projektet i forhold til habitatbekendtgorelsens regler.

Arealet, hvor biogasmotoren etableres, er ikke gennemgaet for arter, der er pa Habitatdirektivets Bilag IV.
Arealet fremstar i dag ubebygget, uden bevoksning og anvendes til oplag af diverse emner. Det vurderes
derfor at arealet sandsynligvis ikke er hjemsted for bilag IV arter.

Forholdet til Varmeforsyningsloven
Vassentlige aendringer eller udvidelser i den kollektive varmeforsyning skal godkendes i henhold til bestem¬
melserne i Varmeforsyningsloven8 og Projektbekendtg0relsen9.

Etablering af biogasmotor og kombibraander er omfattet af Solrad Kommunes projektgodkendelse af Solrad
Biogas.

Beliggenhed og planforhold
Biogasmotor placeres i ny-opf0rt bygning pa matrikel 17 u, Solrad By, Solrad, beliggende Lerbaekvej 17,
2680 Solrad. Pa samme matrikel ligger Solrad Fjernvarmecentral, hvor en eksisterende gasoliebraender ud-
skiftes med en kombibraender for biogas/gasolie. I forbindelse med projektet opf0res endvidere en koldhal til
lager for reservedele. Hallen opf0res som en tilbygning til eksisterende bygning og bliver pa ca. 185 m2. En
situationsplan findes i bilag 5.

Matriklen er omfattet af lokalplan nr. 323.4 Idrsetsfaciliteter pa Lerbaekvej, vedtaget af Solrad Byrad den 10.
oktober 2011.

Ja3vnf0r lokalplanens formalsparagraf (§1) er lokalplanens formal at give mulighed for at omdanne eksiste¬
rende erhvervsejendomme til idraetsfaciliteter, give mulighed for at der kan opf0res en sportshal i lokalplan-
omradets nordlige del, samt sikre gode vej-, sti-, og parkeringsforhold i lokalomradet,

Jaevnf0r § 3 (Omradets anvendelse) ma der i delomrade II - der netop omfatter matrikel 17 u - indrettes og
drives forsyningsvirksomhed i form af et forbraendingsanlasg og et fjernvarmevaerk.

7	Bekendtgerelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af Internationale naturbeskyttelsesomrader
samt beskyttelse af visse arter
8	Bekendtgerelse nr. 1307 af 24. november 2014 af lov om varmeforsyning
9	Bekendtgerelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlagg
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Da biogasmotoren bliver en del af fjernvarmeverket, vurderes det at biogasmotoren kan etableres indenfor
lokalplanens bestemmelser for omradets anvendelse.

Af lokalplanen fremgar i 0vrigt at arealet er placeret i et omrade med saerlige drikkevandsinteresser, samt at
bygningsh0jden maksimalt ma udg0re 14,5 m. Skorstene ma dog overstige denne h0jde.

Mod nord grasnser matrikel 17 u op til eksisterende erhvervsejendom, der jaevnfor lokalplanen kan nedrives
med henblik pa opf0relse af en sportshal.

Mod 0st graenser matrikel 17 u op til eksisterende erhvervsejendom, der ja9vnf0r lokalplanen tillades indrettet
til sportshal.

Mod syd graenser matrikel 17 u op til vendeplads/parkeringsplads og eksisterende erhvervsejendom.

Mod vest grasnser matrikel 17 u op til st0jvold mod K0gebugt Motorvejen.

Det vurderes at etablering af biogasmotoren ikke umiddelbart vil vaere i konflikt med de omkringliggende ak-
tiviteter.

Generelt
Standardvilkar 1 og 2 vurderes at vaere daekkende for bade eksisterende og nye anlaeg.

Den eksisterende milj0godkendelse indeholder ikke vilkar for virksomhedens oplwog befaestede arealer,
men det vurderes at de generelle vilkar b0r gaelde for hele virksomheden.

Begrebet tilfredsstillende tilstand kan blandt andet omfatte at de af godkendelsen omfattede anlaeg samt alle
former for affald og hjaelpestoffer fjernes og bortskaffes i henhold til de regler, der gaelder pa tidspunktet for
virksomhedens oph0r.

Den eksisterende godkendelse indeholder vilkar om at virksomheden skal indrettes og drives som anf0rt i
ans0gningen (1.1). Dette vilkar vurderes ikke at vaere hensigtsmaessigt, da det risikerer at lase virksomhe¬
dens aktiviteter udover hvad der er relevant i forhold til milj0beskyttelsen. Vilkaret videref0res derfor ikke.
Virksomheden skal indrettes og drives i henhold til godkendelsens vilkar.

Endvidere indeholder den eksisterende godkendelse vilkar om at driftspersonale skal kende milj0godkendel-
sens vilkar (1.2). Dette vilkar vurderes fortsat at vaere fordelagtigt i forhold til tilsynet med virksomheden og
beskyttelsen af milj0et. Vilkaret videref0res derfor. Vilkar 1.3 er ikke laengere relevant og bortfalder.

Indretning og drift
Jaevnf0r standardvilkar 3 skal der indsaettes vilkar om indretning af malested hvis der gaelder en emissions-
graensevaerdi for st0v. Jaevnf0r standardvilkar 7 gaelder emissionsgraensevaerdien pa 30 mg/Nm3 for afkastet
fra oliekedlerne. Standardvilkar 3 stilles derfor i relation til afkastet fra oliekedlerne.

Da der l0bende er fortaget emissionsmalinger fra kedlerne vurderes det at vilkaret allerede er overholdt og at
der ikke skal foretages fysiske aendringer af afkastet.

Jaevnf0r standardvilkar 4 skal godkendelsesmyndigheden saette vilkar om afkasth0jder.

Af ans0gningen fremgar at emission af lugt fra biogasmotoren og ved fyring med biogas vil vaere dimensi-
onsgivende for afkastene. Der er endvidere foretaget spredningsberegninger for CO, NOx og formaldehyd.

Det er foreslaet at lugtbidraget i omgivelserne ikke ma overstige 5 LE/m3. Dette vurderes at vaere i overens¬
stemmelse med anbefalingen i Lugtvejledningen10.

Af ans0gningen fremgar, at der er gennemf0rt en OML-beregning11 under f0lgende forudsaetninger:

10 Vejledning fra Miljostyrelsen nr. 4 1985 - Begrsensning af lugtgener fra virksomheder (lugtvejledningen)
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-	I afkastet fra de eksisterende oliekedler forudsaattes det at emissionsgreenseverdierne pa 100
mg/Nm3 for CO og 110 mg/Nm3 for NOx overholdes.

-	Forbrasndingsgasserne fra de eksisterende kedler afledes fortsat via den eksisterende skorsten pa
70 m h0jde.

-	Til biogasmotoren forventes etableret et afkast med dimensionerne 33 m h0jde og diameter pa 0,6
m. Emissionsgraansevaerdierne pa 450 mg/Nm3 for CO og 115 mg/Nm3 for NOx overholdes. Lugte-
missionen er sat til 10.600 LE/m3 og emissionen af formaldehyd til 150 mg/Nm3.

-	Afkastet fra biogaskedlen er af samme h0jde som det fra biogasmotoren og har en indre diameter pa
0,55 m.

-	I OML-beregningen er det forudsat at alle anlasg er i drift pa samme tid.

Det er antaget i ans0gningen at der ikke er lugtemission fra afbraending af biogas i kedel. Antagelsen bygger
pa oplysninger fra producenten af kedlen.

Det vurderes at det kan accepteres at der ikke regnes med lugtemission fra kedlen. Forbraendingen i kedlen
vurderes at vaare mere fuldstasndig end i motoren, hvorfor det vurderes at kildestyrken i alle tilfaelde vil vaere
mindre fra kedlen end fra gasmotoren. Da kedel og motor ikke er i drift samtidig vurderes drift pa motoren at
svare til situationen med st0rst lugtemission. Det forventes derfor at grasnsevaerdien pa 5 LE/m3 ogsa vil va3-
re overholdt ved drift af kedlen, hvis den er overholdt ved drift af gasmotoren,

OML-beregningen viser at B-vaardien for lugt pa 5 LE/m3 netop kan overholdes udenfor virksomhedens skel
med de foreslaede afkasth0jder.

Virksomheden har i forbindelse med h0ring af det f0rste udkast til milj0godkendelsen oplyst at det vil vaere
vanskeligt at overholde emissionsgraensen i standardvilkarene for NOx pa 110 mg/m3 for den gasoliekedel,
der bibeholdes. Det er imidlertid denne vaerdi, der er anvendt i OML-beregningen. Der er beregnet et mak¬
simalt immissionsbidrag for NOx pa 0,029 mg/m3. B-vaerdien er for NOx er 0,125 mg/m3. Immissionen af NOx
kan derfor 0ges mere end 4 gange f0r B-vaardien overskrides. Der kan saledes i princippet ogsa ske en for-
0gelse af emissionen, uden at B-vaerdien af den grund overskrides.

B-vaerdien for CO er overholdt med god margin og B-vaerdien for formaldehyd er ogsa netop overholdt. Der
er derfor ikke grundlag for at fastseette andre afkastdimensioner, end de der er anvendt i ans0gningen.

Der etableres ikke separat afkast fra en biogaskedel, idet afkastet emitteres via det eksisterende 70 m h0je
afkast. Der stilles derfor ikke vilkar om et 33 m afkast fra biogasbraenderen.

H0jden af eksisterende afkast er fastsat i vilkar 4,3. Afkasth0jden videref0res i den ny godkendelse,

Standardvilkar 5 og 6 er ikke relevante for virksomheden,

Luftforurening
Oliekedlerne og biogaskedlen reguleres af de emissionsgrasnsevaerdier, der fremgar af tabellen i standard¬
vilkar 7.

Gasmotoranlasgget skal overholde emissionsgraensevaerdierne i gasmotorbekendtg0relsen og skal saledes
ikke reguleres i milj0godkendelsen. Pa tidspunktet for meddelelse af godkendelsen skal biogasmotoren
overholde graensevaerdierne for NOx pa 115 mg/Nm3 og CO pa 450 mg/Nm3. I forbindelse med tilsyn med
virksomheden skal der altid refereres til graensevaerdierne i den gaeldende udgave af bekendtg0relsen,

I forhold til oliekedlerne ville emissionsgraenserne i standardvilkaret indebaere en skaerpelse i forhold til det
eksisterende vilkar 4.1 (ved 8 % ilt), idet emissionsgraensevaerdierne for NOx, CO og st0v nedsaettes til 110
mg/Nm3 for NOx, 100 mg/Nm3 for CO og 30 mg/Nm3 for st0v (ved 10 % ilt).

11 Den anvendte version er OML-Multi PC-version 20140224/6.01
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Indreguleringsrapport for oliekedlerne af 13. december 2013 fra Dansk Braender Service, viser f0lgende:

-	Emissionen af CO fra begge kedler ligger pa 0 mg/Nm3.

-	Emissionen af NOx ligger for Kedel 1 i intervallet 127-163 mg/Nm3 (ved 10 % ilt) og for Kedel 2 i in-
tervallet 166- 188 mg/Nm3 (ved 10 % ilt).

-	Der er ikke oplysninger om emissionen af st0v.

Oliekedlerne kan saledes overholde de skasrpede emissionsgraansevaardier for CO, men ikke for NOx (110
mg/Nm3).

Virksomheden har oplyst at det vil medf0re en vaesentlig udgift hvis emissionen af NOx fra de eksisterende
kedler skal nedbringes til emissionsgrasnsen i standardvilkaret pa 110 mg/m3. Virksomheden oplyser samti¬
dig at kedlerne kun er i drift i ca. 200 - 300 timer pr. ar.

Virksomheden har foreslaet at emissionsgraensevaerdien for NOx fra eksisterende kedler i stedet saettes til
200 mg/m3.

Solrad Kommune er enig i, at en h0j udgift til opgraderingen af den eksisterende gasoliekedel ikke er propor¬
tional i forhold til den milj0maessige gevinst. Som beskrevet ovenfor under Indretning og dr/ff viser OML-
beregningen, at B-vaerdien for NOx med stor sandsynlighed ogsa vil kunne overholdes, selvom emissionen
fra den ene kedel 0ges til knap det dobbelt.

Det forudsaettes at den nye kombibraender, der installeres i den anden eksisterende kedel, overholder emis¬
sionsgraensevaerdien for NOx i standardvilkaret, bade ved drift pa gasolie og ved drift pa naturgas.

Solrad Kommune vurderer pa baggrund af ovenstaende at det kan accepteres at den eksisterende kedel ik¬
ke overholder standard emissionskravet pa 110 mg/m3 for NOx, idet udgiften hertil vil vaere h0j, kedlen kun er
i drift fa timer pr. ar og B-vserdien med stor sandsynlighed vil vaere overholdt. Der fastsaettes en emissions-
graensevaerdi for kedlen pa 200 mg NOx/m3.

Endvidere skal virksomheden dokumentere, at emissionsgraensevaerdien for st0v pa 30 mg/Nm3 kan over¬
holdes.

Emissionsgraensevaerdierne i det eksisterende vilkar 4.1 aendres i henhold til ovenstaende. Graensevaerdi for
massestramsgraenser er ikke relevant. Graensevaerdier for immissionen (B-vaerdien) erstattes af krav til af-
kasth0jden. Graensevaerdi for svovldioxid er ikke laengere en del af godkendelsesgrundlaget og bortfalder.

Kombibraenderen skal overholde graensevaerdierne jaBvnf0r standardvilkaret ved drift pa henholdsvis biogas
og gasolie.

Virksomheden har et eksisterende vilkar om at overholde en graensevaerdi i omgivelserne for lugt pa 5 LE/m3
(vilkar 4.2). Der er ikke standardvilkar for graensevaerdi for lugt. Samtidig indgar det implicit i OML-
beregningen at afkastet er dimensioneret til at overholde en graensevaerdi pa netop 5 LE/m3. Overholdelse af
lugtkravet er saledes reguleret via skorstensh0jden og vilkaret med graensevaerdien videref0res derfor ikke.

Affald
Den del af standardvilkar 8, der omhandler opbevaring af aske vurderes ikke at vaere relevant for virksom¬
heden, idet der ikke anvendes faste braendsler. Den resterende del, vedrarende affald fra renseprocesser
(f.eks. filterst0v og st0v fra rensning af kedler/braendere), kan vaere relevant og stilles som vilkar.

Den eksisterende milj0godkendelse indeholder vilkar om at olie- og kemikalieaffald skal bortskaffes i hen¬
hold til gaeldende lovgivning (vilkar 5.1). Dette ligger implicit i begrebet og skal ikke saettes som vilkar.

Endvidere fremgar af eksisterende vilkar 5,2 at der ikke ma finde afbraending af affald sted. Dette vil ogsa
fremga af kommunens affaldsregulativ og skal derfor ikke saettes som vilkar.

De to eksisterende vilkar er saledes ikke laengere relevante og udgar.
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Beskyttelse af jord og grundvand
Den eksisterende milj0godkendelse indeholder vilkar for beskyttelse afjord og grundvand mod laekager fra
den 350 m3 olietank (vilkar 6.1). Vilkaret daekker ikke opbevaring af andre kemikalier og hjaelpestoffer.

I ans0gningen er oplyst at olier (ravarer og affald) opbevares i dobbeltvaeggede tanke med alarm og skue-
glas for detektering af laekage. Tankene placeres i modtagehal, der er forsynet med betongulv uden afl0b,
med opkant.

Det vurderes at den foreslaede opbevaring er i overensstemmelse med standardvilkar 9, 10 og 11, som stil¬
les til beskyttelse afjord, grundvand og overfladevand.

Virksomheden har i forbindelse med h0ring af det f0rste udkast til milj0godkendelsen oplyst at formuleringen
i standardvilkar 12 vedrarende fast tag med tryk/vakuum, samt maling med lav stralereflektionskoefficient vil
udgore en vaesentlig merudgift for projektet. Virksomheden har i stedet foreslaet at det eksisterende vilkar
for sikring af tanken bibeholdes.

Safremt olietanken er placeret som beskrevet i vilkar 6.1 i den eksisterende milj0godkendelse (taet bund med
opkant, uden afl0b til kloak og under tag, indrettet saledes at tankens indhold til enhver tid vil kunne tilbage¬
holdes) vurderes det, at der herved opnas lige sa god sikring afjord og grundvand som ved standardvilkar
12. Det kan derfor accepteres at vilkar 6.1 videref0res og ikke erstattes af standardvilkar 12.

Olietanken er endvidere omfattet af reglerne i olietanksbekendtg0relsen12. VEKS har oplyst, at der udf0res
inspektion og taethedspravning i overensstemmelse med bekendtg0relsens bestemmelser.

Jaevnf0r ans0gningen er k0leanlaegget pafyldt ca. 360 I glycol. Glycol kan forurene jord og/eller grundvand.
K0leanlaegget er placeret pa taet betonareal, sa eventuelle spild ikke spredes til jord og grundvand. Dette
vurderes at vaere en god l0sning, som stilles som vilkar for beskyttelse afjord og grundvand.

Eksisterende vilkar 6.2 vurderes fortsat at vaere aktuelt og videref0res.

St0j og vibration
St0j og vibration er ikke omfattet af standardvilkarene, men fastsaettes individuelt for hver enkelt virksomhed.

Jaevnf0r virksomhedens eksisterende godkendelse (vilkar 2.1 og 2.2) skal st0jgraensevaBrdien pa 60 dB(A)
overholdes d0gnet rundt i erhvervsomradet udenfor virksomhedens skel. Spidsvaerdien om natten ma ikke
overstige 75 dB(A). I tilst0dende boligomrader skal graensevaerdierne pa 45/40/35 for dag/aften/nat perioden
overholdes. Spidsvaerdien om natten ma ikke overstige 50 dB(A).

Boligomradet er beliggende i kommuneplanrammeomrade 313. Virksomheden har tidligere eftervist at st0j-
graenserne er overholdt her.

Erhvervsomradet rundt om virksomheden er under omdannelse. Fjernvarnnevaerket er placeret i rammeom-
rade 323A,

Rammeomrade 305 A og 305 B, beliggende sydvest for virksomheden, er udlagt til offentlige formal (skole,
idraetsanlaeg, institutioner for yngre aeldre). Safremt behovet for de pagaeldende institutioner helt eller delvist
bortfalder som f0lge af faldende brugertal, kan der etableres funktioner som liberalt erhverv, kontor- og ser-
vicevirksomhed, beskyttede boliger eller lignende som efter Byradets sk0n kan indpasses.

Det vurderes at virksomheden her skal overholde st0jgraensevaerdierne svarende til boligomrader pa
45/40/35 dB(A), da skoler og boliger fordrer et saerligt lavt st0jniveau. Dette er en stramning i forhold til eksi¬
sterende godkendelse. Det vurderes dog at virksomheden vil kunne overholde de strammede st0jgraense-
vaerdier i rammeomrade 305 A og 305 B, da afstanden hertil er st0rre end til boligomradet mod vest.

12 Bekendtgerelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rersystemer og pipe¬
lines
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Rammeomrade 323 og 323 A er udlagt til offentlige formal (idraetsanlaeg) og erhvervsformal sasom lettere
industri, lager- og vaerkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed.

Idraetsanlaegget er en hal med udelukkende indend0rs aktiviteter. Det vurderes derfor at st0jgraensevaerdier-
ne pa 60/60/60 dB(A) kan fastholdes i rammeomrade 323 og 323 A.

St0jvejledningen giver ikke mulighed for en spidsvaerdi i natperioden pa 75 dB(A). Det vurderes at virksom¬
heden ikke umiddelbart har aktiviteter, der kan berettige et tillaeg af denne st0rrelse i natperioden, idet st0jen
vurderes primaert at besta af konstant summen eller brummen fra fyringsanlseggene. Spidsvaerdien videref0-
res derfor ikke.

I ansogningen om udvidelse med biogasmotoren indgar ikke oplysninger om st0jkildernes kildestyrke og
st0jbidrag i omgivelserne. Det er i stedet oplyst at der i forbindelse med udbud stilles krav om at det leverede
udstyr skal overholde milj0godkendelsens st0jkrav og at leverand0ren skal eftervise dette efter leveringen.

Listepunkt G 201 er ikke stjernemaerket13 og myndigheden kan derfor ikke forlange at der pa forhand ind¬
sendes en beregning af st0jniveauet i omgivelserne, Der er ikke oplyst kildestyrker for de nye komponenter
(biogasmotor, biogaskedel, k0leanlaeg).

Da biogasmotor og -kedel placeres indend0rs i bygning vurderes det at st0jbidraget i omgivelserne sand¬
synligvis vil kunne daempes sa virksomhedens st0jgraenser kan overholdes. For k0leanlaegget vurderes det
tilsvarende at en hensigtsmaessig placering og afskaermning i retning af boligomraderne sandsynligvis vil
kunne daempe st0jbidraget tilstraekkeligt. Dette baseres pa at der er relativt stor afstand til boligomraderne
og at virksomheden for udvidelsen overholder st0jgraensevaerdierne. Kommunen kan efterf0lgende forlange
at der foretages en beregning af st0jbidraget i omgivelserne (jf. eksisterende vilkar 2.3 som viderefores - se
nedenfor under Egenkontrol) hvis det vurderes at virksomhedens st0jbidrag overskrider graensevaerdierne,

Der er ikke kendskab til klager over vibrationer fra fjernvarmecentralen. Etablering af biogasmotoren vurde¬
res ikke at give anledning til at vibrationsniveauet 0ges vaesentligt. Eksisterende vilkar for begraensning af
vibrationer (3.1 og 3.2) viderefores med opdatering af malemetoden i henhold til gaeldende orientering fra
Miljostyrelsen14.

Egenkontrol
Vilkar for maling og kontrol af graensevaerdier for st0j (2.3 - 2.8) og vibration (3.2) i den eksisterende milj0-
godkendelse vurderes fortsat at vaere relevante. Af hensyn til tilsynet med virksomheden er indsat et nyt vil¬
kar om, hvornar st0jgraensevaerdierne anses for overholdt. Endvidere er bemaerkningen i eksisterende vilkar
2,8 om at malerapport skal fremsendes i 2 eksemplarer aendret til at rapporten skal fremsendes elektronisk. I
ovrigt viderefores vilkarene med opdatering af henvisninger til relevante beregningsmetoder.

Vilkar for maling og kontrol af virksomhedens emissioner til luften fremgar af vilkar 4.4 - 4.9 i den eksiste¬
rende godkendelse. Vilkarene udgar og erstattes af standardvilkar 19-22, som tilrettes iht. virksomhedens
konkrete indretning og emissionskrav. Standardvilkar 13 - 18 er ikke relevante for virksomheden.

Eksisterende vilkar 7.1 og 7.2 om kontrol og journalforing erstattes af standardvilkar 23, Kontrolpunkter, der
ikke er relevante for virksomheden er taget ud af standardvilkaret,

Spildevand
Virksomhedens ansogning omfatter ikke direkte udledninger, Afledning af spildevand skal derfor ikke regule¬
res i miljogodkendelsen.

13	For listepunkter i Godkendelsesbekendtgorelsen, der er niEerket med en stjerae skal virksomheden i henhold til bilag
4 punkt 30 indsende en beregning af det samlede stejniveau i de mest stejbelastede punkter i naboomrademe, udfort
som »Milj0maling - ekstern st0j« efter Miljostyrelsens gasldende vejledninger om stoj. Er listepunktet ikke stjememasr-
ket kan godkendelsesmyndigheden kun forlange en stojmaling hvis der vurderes at vaere potential konkret risiko for at
stojgrasnsevasrdierne er overskredet.
14	Orientering tra Miljostyrelsen nr. 9 1997 - Lavfrekvent stoj, infralyd og vibrationer i eksternt miljo
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Der er oplyst om spildevand fra betonplatformen under koleanlasgget. Spildevandet udg0res af overflade¬
vand, indeholdende resterfra eventuelle spild af glycol. Spildevandet afledes ifolge ans0gningen til regn-
vandskloakken.

Endvidere er der oplyst om et gulvaflob i bygningen, hvor gasmotoranlaegget placeres. Afl0bet er tilsluttet
eksisterende afl0b via olieudskiller. Spildevandet vil omfatte en mindre fraktion fra gulvvask.

De sendrede spildevandsforhold skal indarbejdes i virksomhedens tilslutningstilladelse.

Til og frakorsel
Etablering af biogasmotoren vurderes ikke at give anledning til en veesentlig foragelse i til og frak0rsel til
virksomheden. Der er generelt gode adgangsforhold til virksomheden.

Godkendelsens gyldighed
Den eksisterende milj0godkendelse indeholder en raekke vilkar, der vedrarer godkendelsens gyldighed (8.1
- 8.4). De nasvnte forhold er alle reguleret direkte i Milj0beskyttelsesloven og skal derfor ikke indga som vil¬
kar for virksomheden. Forholdene er alle neevnt i de indledende afsnit til godkendelsen.

Vilkarene 8.1 - 8.4 bortfalder pa baggrund af ovenstaende.

Horing
Udkast til milj0godkendelsen har vasret fremsendt i fwing af flere omgange.

F0rste udkast er fremsendt til virksomheden i perioden 2.-10. februar 2015, med orientering om at udkast
til milj0godkendelsen efterf0lgende fremsendes i 4 ugers Iwing hos naboer og relevante parter.

I denne f0rste Iwingsperiode er indkommet f0lgende bemaerkninger:

Byggesagsafdelingen ved Solrad Kommune har den 2. februar 2015 bemasrket at der som del af projektet er
ans0gt om tilladelse til opf0relse af en 250 m2 uopvarmet lagerhal til reservedele. Dette findes ikke at vaere
omtalt i milj0godkendelsen.

Milj0afdelingen bemasrker hertil at hallen indarbejdes i beskrivelsen af udvidelsen. Hallen fremgar af situati-
onsplanen i bilag 5. Safremt der i hallen opbevares ravarer og/eller affald af olier eller kemikalier, er opbeva-
ringen omfattet af milj0godkendelsens vilkar herfor.

VEKS har den 11. februar 2015 fremsendt en raekke bemaerkninger, som VEKS at indarbejdet i et revideret
udkast til godkendelsen. I hovedpunkter omhandler VEKS' bemaerkninger f0lgende:

1.	VEKS er driftsansvarlig for anlaegget og udvidelsen. Anlaegget/lokaliteten benaevnes Solrad Fjernvarme¬
central. Solrad Fjernvarme a.m.b.a. erdet lokale fjernvarmeselskab.

2.	Der etableres ikke en ny biogaskedel. I stedet ombygges en af de eksisterende gasoliekedler med en
sakaldt multibraender til gasolie/biogas.

3.	Hvis eksisterende gasoliekedler skal leve op til emissionsgraensen for NO2 i standardvilkarene vil det
kraeve en vaesentlig investering. I forhold til at kedlerne har begraenset driftstid finder VEKS ikke dette
proportionelt.

4.	Etablering af fast tag over olietanken, jaevnf0r standardvilkar, vil if0lge VEKS kraeve en vaesentlig inve¬
stering, som VEKS ikke finder proportionel.

Solrad Kommune harf0lgende bemaerkninger til ovenstaende:

Ad. 1
Oplysningerne indarbejdes.

Ad. 2
Dette indarbejdes i godkendelsen.
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I OML-beregningen er forudsat at begge de eksisterende gasoliekedler bevares og at der etableres et nyt af¬
kast fra en biogaskedel. OML-beregningen burde derfor i princippet opdateres og spredningen burde genbe-
regnes med de aendrede emissioner. /Endringen betyder imidlertid at det forudsatte afkast fra biogaskedlen
ikke etableres og at emissionen fra biogaskedlen i stedet emitteres via det eksisterende 70 m h0je afkast,
der antages at give en bedre spredning af raggasen en det foreslaede afkast pa 33 m.

Det vurderes derfor at den udf0rte OML-beregning er konservativ i forhold til de beskrevne aendringer. Det
antages saledes at de aendrede kilder og afkastforhold ogsa vil overholde B-vaerdierne. Der skal derfor ikke
udf0res en ny OML-beregning.

Ad. 3
Solrod Kommune har anmodet VEKS om oplysninger om det forventede arlige driftstimetal.

VEKS har i mail af 18. februar 2015 oplyst at der forventes 201 - 314 driftstimer arligt.

Solrod Kommunes vurdering fremgar af afsnittet om luftforurening.

Ad. 4
Solrod Kommune har anmodet VEKS om en redegorelse for, hvordan olietanken alternativt er sikret mod
laekager. VEKS har oplyst, at der udfores inspektion og taethedspravning i overensstemmelse med olie-
tanksbekendtg0relsens bestemmelser.

Solrad Kommunes vurdering fremgar af afsnittet om beskyttelse afjord og grundvand.

Et revideret udkast af milj0godkendelsen og tillaegget er sendt i nabohoring fra den 17. marts til 15. april
2015. Udkastet er sendt til:

•	Vestegnens Kraftvarmeselskab l/S, Roskildevej 175, 2620 Albertslund, lg@veks,sk
•	Solrad Fjernvarme amba, Lerbaekvej 17, 2680 Solrad Strand, kh@sfv.dk
•	OJD Trading ApS, Lerbaekvej 16 • 2680 Solrad Strand, oid@.oid.dk
•	Store-Hedebyg Ejendomsselskab, Kildeager 1, 2680 Solrad Strand
•	Engel Danmark, Kildeager 2, 2680 Solrad Strand
•	Lars Michelsen Kildeager 3, 2680 Solrad Strand
•	Skovlunde Ejendomme, K0gevej 1, 4652 Harlev
•	Karl Hangaards Eftf. A/S. Kildeager 5B, 2880 Solrad Strand
•	Michael Aslo-Petersen, 7 Berwick Court, Sible Hedingham, Essex C090 3Qt, England

Der er ikke indkommet nogen bemaerkninger til udkastet i horingsperioden.

BEGRUNDELSE FOR AFG0RELSEN
Solrad Kommune vurderer at Solrad Fjernvarmecentral fortsat kan drive fjernvarmecentralen pa matrikel
17u, Solrad By, Solrad samt udvide anlaegget med en biogasmotor og en biogaskedel.

Baggrunden for Solrad Kommunes vurdering er at det samlede anlaeg skal drives uden overskridelse af vej-
ledende graensevaerdier for luftforurening og stoj og uden vaesentlig risiko for forurening afjord og grund¬
vand. Anlaegget skal indrettes og drives i henhold til standardvilkar for anlaegstypen og vurderes derfor at le¬
ve op til kravet om anvendelse af bedst tilgaengelig teknik (BAT).

Standardvilkarene indebaerer en stramning af emissionsgraensevaerdierne for NOx og stov i forhold til virk¬
somhedens eksisterende milj0godkendelse. Da det er muligt at opfylde kravet om reduceret emission med
dagens teknologi vurderes det at det er rimeligt at virksomheden skal overholde de nugaeldende krav.

Der vurderes ikke at vaere vaesentlig risiko for at anlaegget kan give anledning til pavirkninger af sarbare na-
turomrader.

Pa baggrund af ovenstaende vurderer Solrad Kommune, at der kan meddeles miljogodkendelse til Solrad
Fjernvarmecentral.
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VILKARSOVERSIGT

Vilkar i god¬
kendelsen

Standardvilkar Vilkar i tidligere
nnilj0godkendelse

Bemaerkning

1 1 - Svarertil standardvilkaret
2 2 - Svarer til standardvilkaret
3 - 1.2 Videref0res uaendret
4 3 - 1 overensstemmelse med standardvilkaret
5 4 4.3 1 overensstemmelse med standardvilkaret og revur¬

dering af eksisterende vilkar
6 7 4.1 1 overensstemmelse med standardvilkaret (med aen¬

dringer) og revurdering af eksisterende vilkar
7 8 - Svarer til standardvilkaret
8 9 6.1 Svarer til standardvilkaret, revurdering af eksisteren¬

de vilkar.
9 10 6.1 Svarer til standardvilkaret, revurdering af eksisteren¬

de vilkar.
10 11 - Svarer til standardvilkaret
11 - 6.1 Videref0res uaendret
12 - - Nyt vilkar, specifikt for k0leantegget
13 - 6.2 Videref0res uaendret
0 - 2.1, 2.2 Revurderet vilkar
14 - 3.1 Videref0res uaendret
15 - 2.3 Videref0res uaendret
16 - 2.4 Videref0res uaendret
17 - 2.5 Videref0res uaendret
18 - 2.6 Videref0res uaendret
19 - 2.7 Videref0res uaendret
20 - 2.8 Videref0res med aendring
21 - - Nyt vilkar, om dokumentation af overholdelse af st0j-

graenser
22 - 3.2 Videref0res med opdateret henvisninq
23 19 4.4-4.9 Svarer til standardvilkaret, revurdering af eksisteren¬

de vilkar.
24 20 4^ I 4^ CO Svarer til standardvilkaret, revurdering af eksisteren¬

de vilkar.
25 21 4.4-4.9 Svarer til standardvilkaret, revurdering af eksisteren¬

de vilkar.
26 22 - Svarer til standardvilkaret
27 23 7.1, 7.2 Svarer til standardvilkaret, revurdering af eksisteren¬

de vilkar.
1.1 Udgar - ikke relevant
1.3 Udgar - ikke laengere aktuelt
4.2 Udgar - i stedet reguleret via afkasth0jden

5.1-5.2 Udgar - daekket af anden lovgivning
"vT00100 Udgar - daekket af anden lovgivning

5-6 Ikke relevant
12-18 Ikke relevant
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Bilag 1

Klage over afgorelsen

Afgorelsen kan paklages til Milj0klagenaevnet af

•	Ans0geren
•	enhver, der har en individuel, vassentlig interesse i sagens udfald
•	kommunalbestyrelsen
•	embedslasgeinstitutionen
•	landsdaskkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den

konkrete afgorelse, jf. miljobeskyttelseslovens §§ 99 og 100
•	lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og milj0 eller rekreative

interesser som formal, og som har meddelt amtsradet, at de 0nsker underretning om
afgorelsen

Kun f0lgende vilkar kan paklages: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 21, 28. For de 0vrige
vilkar er det kun beslutningen om, at disse vilkar ikke asndres, der kan paklages. Endvidere kan det pakla¬
ges, at vilkar er slojfet.

Betingelser, mens en klage behandles
En klage over afgorelsen har opsasttende virkning for vilkar anfort i kursiv, for sa vidt angar eksisterende for¬
hold og anlaeg.

Skriftlig klage og klagefrist
Afgorelsen vil blive annonceret pa Solrod Kommunes hjemmeside den 20. april 2015.

Der kan klages pa to forskellige mader:

•	Gennem Klageportalen, som findes pa borger.dk eller virk.dk - sog efter 'Klageportal'.
•	Send en mail til teknisk@solrod.dk eller brev til Solrod Kommune, Teknik og mlLJ0, Solrod Center

1, 2680 Solrod Strand.

Der kan oprettes en klage i Klageportalen. Her skal der gennem en raskke trin gives oplysninger om:

•	Hvem der klager
•	Den afgorelse, der klages over
o Den lokalitet/sted som klagen drejer sig om
•	Hvilke forhold klagen vedrorer
•	Betaling af gebyr for at klage
•	Godkende og afslutte oprettelsen af klage

Der kan uploades dokumenter undervejs. Der er korte hjaelpetekster i Klageportalen.

Klagen skal senest vasre modtaget i kommunens ekspeditionstid senest den dag, hvor klagefristen udlober.
Dato for klagefristens udlob fremgar af forsiden.

Klagegebyr
Natur- og Miljoklagenaevnet opkrasver et klagegebyr pa 500 kr. for klager over afgorelser efter bl.a. planlo-
ven, naturbeskyttelsesloven, miljobeskyttelsesloven og husdyrbrugsloven. Deter en betingelse for Naevnets
behandling af klagen at gebyret indbetales rettidigt.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klagebe-
rettiget eller Natur- og Miljoklagenaevnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Gebyret tilbagebetales ogsa, hvis klager far helt eller delvist medhold i klagen.
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Se mere om gebyrreglerne pa Natur- og Miljoklagenasvnets hjemmeside NMKN.dk,

Sogsmal
Et eventuelt sogsmal i forhold til afgorelsen skal anlaegges ved domstolene inden 6 maneder fra offentliggo-
relsen.

Sogsmalsfristen er anfort pa forsiden.
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Bilag 2
Folgende er underrettet om afgorelsen

Navn E-mail adresse
Vestegnens Kraftvarmeselskab
l/S, Roskildevej 175, 2620 Al¬
bertslund,

lg@veks.sk

Solrod Fjernvarme amba, Ler¬
baekvej 17, 2680 Solrod Strand

kh@sfv.dk

Solrod Kommune, Team Vej og
Gis / Team Plan og Byg

teknisk@solrod.dk

Embedslaegeinstitutionen arh@arh.eli.dk
Danmarks Naturfredningsfor- dn@dn.dk
enmg
Friluftsradet fr(a>friluftsraadet.dk

Godkendelsen kan endvidere ses pa Solrod Kommunes hjemmeside: www.solrod.dk
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Bilag 3
Oversigtskort 1:5000 med kommuneplanrammer
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Bilag 4
Oversigtskort 1:1000
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Bilag 5
Situationsplan
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Bilag 6
Ansagning om tillaeg til miljogodkendelse



Etablering af gasmotoranlaeg pa

Solrod Fjernvarme

Ansogning om tillaeg til miljogodkendelse

November 2014

Udarbejdet af

VEKS, Vestegens Kraftvarmeseiskab l/S

Roskildevej 175

2620 Albertlund

i samarbejde med

EnviDan Energy

Vejls0vej 23

8600 SUkeborg
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Solrad Fjernvarme 0nsker at etablere et gasmotoranlaeg til udnyttelse af biogas, produceret pa Sol-
rad Biogas. Biogassen tiif0res Solrad Fjernvarme via en nyetableret gasledning der etableres direkte
mellem biogasanlaegget og fjernvarmecentralen.

Dette dokument indeholder ans0gning til Solrad Kommune om udstedelse af tillaeg til Solrad fjern-
varmes milj0godkendelse af 4. juli 1997 med henblik pa at kunne etablere gasmotorinstallationen i
selvstaendig bygning pa Solrad Fjernvarmes matrikel. Endvidere ans0ges om, at kunne afbraende en
mindre del af biogassen i eksisterende kedel, hvorved det varme fjernvarmevand produceret i kraft-
varmeanlaegget haeves til en temperatur, der kan afsaettes til VEKS. Kedlen vil blive forsynet med
biogasbraender.

Naervaerende ans0gning vedrarer alene milj0godkendelsen; herudover er fremsendes ans0gning om
byggetilladelse (Solrad Kommune) samt om godkendelse i henhold til Gasreglementet m.v. (Sikker-
hedsstyrelsen).

Ans0gning om tillaeg til milj0godkendelsen er udarbejdet i henhold til:

•	Milj0ministeriets Bekendtg0relse nr. 1450 af 20. december 2012 om begraensning af emissi¬
on af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner (Gasmotorbekendtg0rel-
sen).

•	Milj0ministeriets Bekendtg0relse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksom-
hed.

•	Milj0ministeriets Bekendtg0relse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkar i godkendelse af
listevirksomhed.

De oplysninger, der er praesenteret i det f0lgende, er givet i henhold til afsnit 12 i sidstnaevnte be-
kendtg0relse, der omhandler listepunkt G 201: Kraftproducerende anlcE§, varmeproducerende an-
laeg, gasturbineanlcBg og motoranlceg med en samlet nominel indfyret termisk effekt pa mellem 5
og 50 MW. Se bilag 4 for oversigt over standardvilkar fra G201.

Det skal bemaerkes, at de afgivne oplysninger vedrarer de aendringer, der afstedkommes af installa¬
tion af gasmotoranlaegget og aendret kedelbraender. Forhold vedrarende driftstid, varmeproduktion
etc. for driften af fjernvarmevaerket i 0vrigt er saledes ikke behandlet, idet disse oplysninger er
som anf0rt i den eksisterende milj0godkendelse.

Undtaget fra ovenstaende er OML-beregning, bilag 3 i ans0gningen, idet denne omfatter emissioner
fra hele anlaegget - altsa bade driften af fjernvarmevaerket og driften af gasmotoranlaegget.

Til ans0gningen knytter sig f0lgende bilag:

Bilag 1 a og b:Oversigtsplaner.

Bilag 2: Situationsplan forsynet med oplysninger jf. punkt 14 afsnit E.

Bilag 3: OML-beregning for Solrad fjernvarme efter udvidelsen og etableringen af gasmotoran-
laeg. Denne er under udarbejdelse, eftersendes januar 2015.

Bilag 4: Standardvilkar for G201 hvor ans0ger har markeret ikke relevante punkter.
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A. Ans0ger og ejerforhold
1)	Ansogerens navn, adresse og telefonnummer.

VEKS, Vestegens Kraftvarmeseiskab l/S
Roskildevej 175
2620 Albertlund
Tlf.: 43 66 03 66
E-mail: veks@veks.dk

2)	Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.

Solrad Fjernvarme a.m.b.a.
Lerbaekvej 17
2680 Solrad
Matr. Nr. 17 u, Solrad by og sogn
Tlf.: 56 14 28 14
E-mail: post@sfv-amba.dk

CVR: 23 10 41 13

P-nr.: 1001556073

3)	Navn, adresse og telefonnummer pa ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggen-
de eller onskes opfort, hvis ejeren ikke er identisk med ansogeren.

VEKS, Vestegens Kraftvarmeseiskab l/S
Roskildevej 175
2620 Albertlund
Tlf.: 43 66 03 66
E-mail: veks@veks.dk

CVR-nr.: 69 33 04 28

P-nr.: 1002294343

4)	Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.

Direkt0r Lars Gullev
VEKS, Vestegens Kraftvarmeseiskab l/S
Roskildevej 175
2620 Albertlund
Tlf.: 43 66 03 13
E-mail: ls@veks.dk

Radgiver Kim Paamand
EnviDan Energy
Vejisovej 23
8600 Silkeborg
Tlf.: 21 71 52 16
E-mail: kip@envidan.dk
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B.	Oplysninger om virksomhedens art
5)	Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgorelse om godkendelse af liste¬
virksomhed, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

Tillaegget til nuvaerende milj0godkendelsen vedrarer etablering af et gasmotoranlaeg. Der er tale
om et anlaeg med listebetegnelse G 201: Kraftproducerende aniceg, varmeproducerende anlcsg,
gasturbineanlcBg og motoranlasg med en samlet nominel indfyret termisk effekt pa mellem 5 og 50
MW.

6)	Kort beskrivelse af det ansogte projekt.

Solrad Fjernvarme forventer at modtage biogas fra Solrad Biogas. Biogassen vil blive tilf0rt Solrad
Fjernvarme via en nyetableret gasledning, og blive udnyttet i et gasmotoranlaeg der etableres i
selvstaendig bygning pa fjernvarmevaerkets grund. Fra gasmotoranlaegget produceres el, som afsaet-
tes til elnettet, og varme, der anvendes pa fjernvarmenettet og dermed reducerer energiforbruget
for de nuvaerende kedler. For at kunne udnytte biogassen fuldt ud kan det i perioder vaere nodven-
digt, at haeve freml0bstemperaturen fra kraftvarmeanlaegget ved hjaelp af de eksisterende kedler.
Dette kan enten g0res med det nuvaerende godkendte braendsel, eller med biogas, hvilket fordrer at
en kedel ombygges med biogasbraender. Der er indregnet 1 anlaeggets emissionsberegning.

Solrad Biogas' anlaeg er under etablering og forventes at blive idriftsat sommeren 2015.

7)	Hvis det ansogte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophorstidspunkt oplyses.

Der er tale om et permanent anlaeg.

C.	Oplysninger om etablering
8)	Oplysning om, hvorvidt det ansogte krasver bygningsmaessige udvidelser og/eller aendringer.

Gasmotoranlaegget vil blive indbygget i en separat bygning placeret mellem fjernvarmevaerkets ek¬
sisterende bygm'nger og arealet op mod motorvejen (bilag 2), hvor der vil blive etableret et stojiso-
lerende "bulderhus" med henblik pa indkapsling af stoj fra driften.

Der vil blive etableret en skorsten i umiddelbar naerhed af bygningen, hvor gasmotoranlaegget er
placeret. Afkastet er markeret pa situationsplanen (bilag 2). Kedelhus oga fkast fra kedler mv. aen-
dres ikke.
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9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlaegsarbejder og for start af
virksomhedens drift. Hvis ansogningen omfatter planlagte udvidelser eller aendringer, jf. miljo-
beskyttelseslovens § 36, oplyses tillige den forventede tidsmaessige horisont for gennemforelse
af disse.

Etablering af gasmotoranlaegget er planlagt udf0rt i henhold til nedenstaende tidsplan.

Hovedtidsplan for etablering af gasmotoranlasg hos Solrod Fjernvarme
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Myndighedsbe-
handling i
Udbud, gasmotor

iLevering & mon¬
tage motor
Pravekorsel
gasmotoranlaeg
Aflevering, gas-
motoranlaeg 1

Ans0gningen vedrarer ikke udvidelser og/eller aendringer i henhold til Milj0beskyttelseslovens § 36.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid
10)	Oversigtsplan i passende malestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens place-
ring. Planen forsynes med en nordpil.

Oversigtsplaner er vedlagt som bilag 1a (Ortokort_oversigtsplan 1:1000) og lb (Matrikel-
kort_overs1gtsplan 1:5000). Pa bilag la er der med blat markeret projektets placering.

11)	Redegorelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.

Gasmotoranlaegget vil blive indbygget i en separat bygning placeret mellem fjernvarmevaerkets ek¬
sisterende bygm'nger og arealet op mod motorvejen. Placeringen er valgt ud fra nedenstaende over-
vejelser:

•	Optimal tilkobling til gasledningen fra Solrad Biogas
•	Placeringen sikrer, at der fortsat vil vaere gode tilk0rselsforhold og arbejds- veje pa matrik-

len.

•	Naermeste nabo mod vest er moton/ejen der ikke vil blive generet.

12)	Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte
forurenende anlaeg, herunder stojkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid.
Hvis virksomheden er i drift pa lordage eller S0n- og helligdage, skal dette oplyses.

Gasmotoranlaegget vil vaere i drift d0gnet rundt og aret rundt, kun afbrudt af nedlukning i forbin-
delse med planlagt servicering, obligatoriske eftersyn samt eventuelle utilsigtede nedbrud.
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13)	Oplysninger om til- og frakorselsforhold samt en vurdering af stojbelastningen i forbindelse
hermed.

Driften af gasmotoranlaegget er ikke forbundet med k0rselsbehov af naevnevaerdig art og dermed vil
stojbelastningen herfra vaere minimal.

Nar gasmotoranlcegget er idriftsat vil den dedikerede tilkorsel til dette maksmalt besta i 2 - 4 arlige
besigtigelser af servicepersonale, der vil anvende almindelige varevogne til formalet. For hver
30.000 driftstimer (3-4 ar) kan forventes et storre serviceeftersyn, hvor resen/edele vil kores ind pa
lastbil.

E.	Tegninger over virksomhedens indretning
14)	Ansogningen skal ledsages af tegninger, der viser folgende:

•	Placering af alle bygninger mv. pa ejendommen.
•	Fyringsanlaeggets og brasndselslagerets placering.
•	Placeringen af skorstene og andre luftafkast.
•	Placeringen af stoj- og vibrationskilder.
•	Virksomhedens aflobsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, bronde, til-

slutningssteder til offentlig kloak og befasstede arealer, samt oplysninger om nedgrave-
de rorforbindelser og tanke/beholdere.

•	Interne transportveje.

•	Placering af oplag af ravarer, hjaelpestoffer og affald.

Tegningerne skal forsynes med malestok og nordpil.

De anforte punkter er indtegnet pa situationsplanen vedlagt som bilag 2. Eneste stoj- og vibrations¬
kilder er selve gasmotoranlaegget.

F.	Beskrivelse af virksomhedens produktion
15)	Oplysning om den samlede nominelle indfyrede effekt og effekten pa de enkelte anlaeg.

Der er tale om et hojeffektivt og miljovenligt gasmotoranlaeg. Forelobige data for anlaegget er ind-
sat i label 1.

Data vedr0rende braendselsforbrug og produktion

Vaerdi Bemaerkning

Generatoreffekt 3.000 kW

Virkningsgrad 42%

Indfyret effekt 7.200 kWh

label 1: Data vedrarende gasmotoranlaeggets braendselsforbrug og produktion. Der er tale om fore¬
lobige tal. Gasmotoranlaegget sendes i udbud, hvorfor eksakte data ikke kan oplyses pa nuvaerende
tidspunkt. Miljogodkendelsens data vil indga 1 udbud, hvorfor det endelige anlaeg kan indeholdes i
dette tillaeg til miljogodkendelsen.
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16) Oplysning om de brsndselstyper, der anvendes, samt masngder der oplagres.

Som braendsel i gasmotoranlaegget vil blive anvende storstedelen1 af den biogas, der produceres pa
Solrad Biogas. Der er tale om en blanding af den braendbare gas metan (CH4) og den inaktive gas
kuldioxid (CO2). Metanindholdet varierer i afhaengighed af de biomasser, som behandles i anlaegget,
og udg0r typisk mellem 50 og 65 %.

Udover metan og kuldioxid indeholder biogas saedvanligvis sma maengder svovlbrinte (H2S), ligesom
der kan forekomme sporstoffer af forskellige andre gasser afhaengigt af de ramaterialer, der ligger
til grund for biogasproduktionen. Nar biogassen forlader reaktorerne ledes den til et rensetrin, sale¬
des svovlbrinteindholdet kommer under ca. 100 PPM.

Etableringen af gasmotoranlaegget giver ikke anledning til nogen aendring i omfanget af oplagret
biogas, der saledes forbliver som allerede beskrevet i den oprindelige milj0godkendelse.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegraensende foran¬
staltninger

Luftforurening
17)	Beregninger af afkasthajder for hvert enkelt afkast pa baggrund af de beregningsmetoder,
der er angivet i Miljostyrelsens gaeldende vejledninger om begraensning af lugt- og luftforure¬
ning fra virksomheder.

For gasmotorer skal det undersoges, om det er lugt, formaldehyd eller NOx, der er dimensione-
rende. For kulfyrede anlaeg skal det undersoges, hvilket af stofferne stov, S02, HCl, CO, NOx
samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb, der er dimensionerende for skorstenshojden.

En revideret OML-beregning for hele matriklen er under udarbejdelse (bilag 3). Nar beregningen fo-
religger, formentlig januar 2015, fremsendes den til Solrad Kommune.

OML beregningen vil indbefatte den samlede virkning af f0lgende:

•	Emissionerne oplyst i milj0godkendelsen af 4. juli 1997. Emissionerne kan henledes til fjer-
nevarmevaerkets kedler.

•	Emissioner forarsaget af installationen af gasmotoranlaegget. Beregningsforudsaetningerne
vil fremga af OML-beregningen, og det vil blive klarlagt, om det er lugt, formaldehyd eller
NOx, der er dimensionsgivende for afkasth0jden.

OML-beregningen vil klarlasgge hvor h0jt afkastet fra gasmotoren skal va?re for at de samlede ud-
ledninger for matriklen kan overholde vilkar stillet i milj0godkendelse fra 4. juli1997. Anlaegget vil
blive etableret med denne skorstensh0jde. Fjernvarmevaerkets kedler benyttes ikke ret ofte, da
hovedparten af forsyningen kommer fra VEKS's transmissionsnet, men da savel kedler som gasmo¬
toranlaeg kan vaere i samtidig drift, er det valgt at foretage OML-beregning ud fra dette.

18)	For anlaeg, derfyrer med biomasseaffald, oplyses typen af stovrensning (posefilter, elektro-
filter, scrubber eller andet), jf. vilkar 7, tabel 1.

Ikke relevant.

1 En lille andel af biogassen, der bliver produceret anvendes i biogasanlaeggets kedel til internener-
giproduktion.
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Spildevand
19)	Hvis der soges om tilladelse til udledning af spildevand, skal virksomheden udarbejde en
spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:

•	Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspilde-
vand, overfladevand, husspildevand og kolevand.

•	For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmaengde, sammensaetning og af-
lobssteder for det spildevand virksomheden onsker at udlede, herunder oplysninger om
temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer.

•	Maksimal maengde af spildevand udledt pr. dogn og pr. ar samt variationen i udledningen
over d0gn, uge, maned eller ar.

•	Hvis der udledes kolevand, skal der redegores for kolevandets temperatur, herunder va¬
riationen over dogn, uge, maned eller ar.

•	Oplysning om storrelse og dimensionering af sandfang og olieudskillere.
•	Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgaengelige teknologi med hen¬

blik pa at undga eller begrasnse udledningen af stoffer, som er uonskede i spildevandet,
herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkel¬
te tilforte stoffer.

Der s0ges ikke om tilladelse til at aflede spildevand, idet der ikke aendres pa bestaende forhold.

20)	Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal udledes til anlaeg, der tillwer spildevandsforsy-
ningsselskab eller udledes direkte til vandlob, soer eller havet eller andet. Ans0gning om til-
slutning af spildevand til anlaeg, der tillwer spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk.
1, i lov om vandsektorens organisering og okonomiske forhold indsendes saerskilt til kommunen,
jf. miljobeskyttelseslovens § 28.

Der s0ges ikke om tilladelse til at aflede spildevand, idet der ikke aendres pa bestaende forhold.

21) Hvis der soges om tilladelse til direkte udledning til vandlob, S0er eller havet, skal der ind¬
sendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandomrade.

Der s0ges ikke om tilladelse til at aflede spildevand, idet der ikke asndres pa bestaende forhold.

St0j
22) Beskrivelse af stoj- og vibrationskilder, herunder intern korsel og transport samt udendors
arbejde og materialehandtering, og af planlagte stoj- og vibrationsdaempende foranstaltninger.

Gasmotoranlaegget udgor i sig selv en vaesentlig st0jkilde, og det er derfor indbygget i en lydisoleret
motorcelle, et sakaldt "bulderhus". For at sikre tilstedevaerelse af forbraendingsluft til motoranlaeg-
get, er motorcellen udstyret med ventilator og lyddaemper bade pa indtag og afkast. Luften til og
fra motorcellen tages fra - og ventileres til - det fri via st0jdaempende ventilationsabnin-
ger/tagha?tter, der er monterets pa en sadan made, at der ikke sker kortslutning mellem ind- og
udblaesningsluft.

Gasmotoranlaegget giver ikke anledning til st0j fra intern k0rsel eller transport, idet biogasforsynin-
gen til anlaegget sker gennem gasror, der er dimensioneret med henblik pa at opna gashastigheder
langt under kritisk niveau for stojgener.

De steder, hvor gasmotoranlaegget vil tilfoje st0jkilder til Solrod Fjernvarme, begraenser sig til fol¬
gende:
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1.	Afkast fra skorsten.
2.	Rumventilation.

3.	Kompressor- og k0leanl$g.

4.	Akkumuleringstank

Stojbelastningen fra gasmotoranlaegget er endnu ikke kendt, da valget af type af gasmotoranlaeg,
som naevnt for bliver valgt efter gennemfort udbud og kontraktforhandling. Gasmotoranlaegget vil
blive budt ud med krav om at det tilbudte gasmotoranlaeg vil kunne overholde stojgraenserne i den
nuvaerende miljogodkendelse pa.

Det anses derfor ikke problematisk at drive dette med tillwende ventilation, kompressor- og k0le-
anlaeg, afkast etc. inden for Solrod Fjernvarmes eksisterende stojgraenser, saledes som de er ud-
stukket i punkt 2.1 og 2.2 i den nuvaerende miljogodkendelse.

Motoranlaegget er opbygget pa et vibrationsdaempende fundament, der sikrer at vibrationer ikke
udbredes.

Driften af gasmotoranlaegget vil ikke vaere forbundet med udendors arbejde og materialehandte¬
ring.

Affald
23) Oplysninger om sammensaetning og arlig maengde af virksomhedens affald, herunder farligt
affald. Farligt affald angives med EAK-koder.

Etablering af gasmotoranlaeg giver ikke anledning til aendring i anlaeggets affaldssammensaetning og
maengder udover de i punkt 24 naevnte produkter.

24) Oplysninger om, hvordan affaldet handteres pa virksomheden (herunder affald der indgar i
virksomhedens produktion).

Affald for gasmotordriften vil besta af folgende:

•	Smoreolie, der udtages i forbindelse med service. Her er tale om en arlig maengde pa ca.
2.400 I.

•	Oliefiltre, luftfiltre etc., der udskiftes i forbindelse med service. Omfanget vil vaere ca. 80
kg/ar.

Det vil udelukkende vaere instrueret personale, der varetager den servicering, hvorfra affald gene-
reres.

Affald vil blive opbevaret i lukkede beholdere, som vil blive henstillet i et aflukke pa lageret i sam-
me bygning, hvor gasmotoren er placeret. Fra aflukket vil der ikke vaere aflob til kloak. Bortskaffel-
se vil ske til godkendt modtageplads for erhvervsaffald.

25) Maximalt oplag af affald og restprodukter, som oplagres pa virksomheden.

Det maksimale oplag af affald og restprodukter fra gasmotordriften vil begraense sig til ca. 1.500 I
olie/ar og 50 kg/ar af andet affald, f.eks. udskiftede luft- og oliefiltre. Olien vil blive opbevaret i en
dobbeltvaegget tank med alarm og skueglas for detektering af laekage.

Jord og grundvand
26) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i for¬
bindelse med handtering og transport af forurenende stoffer.
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Gasmotoranlaegget vil blive i en separat bygning. Gasmotor og den tilhorende generator etableres
som naevnt i et separat "bulderhus", fra hvilket der ikke kan ske udlob til anlaeggets ovrige aflobssy-
stemer. Eventuelt spild af olie eller lignende opsamles til spildolietanken, der er udfort som dob¬
beltvaegget tank med alarm for laekage.

Varmen fra gasmotorens kolevand nyttigores som procesvarme pa anlaegget. Safremt der i perioder
ikke er tilstraekkeligt varmebehov kan vaere behov for at afblaese varmen i udendors placeret kole-
anlaeg.

For at sikre, at eventuelle laekager i rarsystemet ikke resulterer i nedsivning af kolevand, er koleud-
styret placeret pa et betonfundament med separat draensystem, saledes at eventuelt udsivende vae-
sker kan opsamles og bortskaffes i henhold til relevante forskrifter.

De affaldsprodukter, der fremkommer ved gasmotordriften, begraenser sig til de i punkt 24 beskrev-
ne maengder. Oplag vil ske i et saerskilt aflukke i den nuvaerende modtagehal, hvori gasmotoranlaeg¬
get etableres. Der vil ikke vaere aflob fra dette aflukke, som vil vaere forsynet med betongulv med
opsamlingsrande, saledes eventuelt spild vil blive i aflukket og derved kunne opsamles med dertil
egnet udstyr.

Borttransport af affaldsprodukter vil ske ved hjaelp af transportudstyr godkendt til formalet.

I tilknytning til gasmotoranlaegget vil vaere et oplag af op til 1.500 I smoreolie og 1.500 I spildolie.
For begge produkter gaelder, at de vil blive opbevaret i dobbeltvaeggede tanke med alarm og skue¬
glas for detektering af laekage.

I. Andet
27)	Hvis der er standardvilkar, som vurderes at vaere irrelevante for virksomheden, skal dette
oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Se bilag 4.

28)	Hvis der er standardvilkar, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette
oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Ingen bemaerkninger.

29)	Ovrige oplysninger af miljomaessig betydning, som ikke er belyst via standardvilkarene.

Ingen bemaerkninger.
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Vedr.: Besvarelse af sporgsmal til indsendt miljogodkendel-
seVEKS

1. Modtaget sporgsmal med tilfojet svar

Gaskedel

Jaevnf0r ans0gningen etableres en gaskedel til de eventuelle situationer hvor gasmotoren er ude af
drift.

•	Hvad er kedelens indfyrede effekt?
o EnviDan: 7.200 kWh

•	Emissioner skal beskrives, herunder emission af lugt.
o Se bilag 3 og 3.1 for emissionerne.

•	Afkastforhold skal beskrives (og indga i OML-beregningerne).
o EnviDan: Se placering af afkast 2. Afkastet for henholdsvis gasmotoren og kedel vil

vaere placeret i samme skorsten. Se bilag 2.

OML-beregning

•	Der mangier en vurdering/konklusion pa om det er lugt, formaldehyd eller NOx der er di¬
mensionerende for skorstensh0jde/ jf. punkt H 17 (oplysninger om forurening og forure-
ningsbegraensende foranstaltninger).

o EnviDan: Det er lugt, der er dimensionerende, se bilag 3
•	Graensevaerdierne for hhv. CO og NOx for eksisterende kedler er jf. standardvilkarene ICQ og

110 mg/m3. I OML-beregningen anvendes 75 og 65 mg/m3. Hvis kedlerne skal godkendes pa
standardvilkar skal emissionsgrasnsevasrdierne jf. standardvilkarene anvendes i OML-
beregningen.

o EnviDan: OML-beregningen opdateres. Se bilag 3.
•	Jf. standardvilkarene skal de eksisterende kedler overholde emissionsgraensevaerdien for st0v

pa 30 mg/m3. Er den overholdt? Og har emissionen af st0v indflydelse pa skorstensh0jden?
o EnviDan: Biogassen indeholder ikke st0v.

EnviDan
Energy
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Side 2 af 3

Oplag

•	Er der oplag af biogas pa anlaegget? Det synes at fremga af oplysningerne under punkt F 15
(sidste saetning).

o EnviDan: Nej
•	Er der fortsat en 350 m3 olietank pa virksomheden?

o EnviDan: Ja

Vi anser umiddelbart selve gasmotoren og kompressor/koleanlaegget som de vaesentligste st0jkilder.

•	Der skal oplyses en forventeligt/anslaet kildestyrke for gasmotor (placerest i bulderhus) samt
kompressor/k0leanlasgget sa vi kan vurderer om der er risiko for at st0jgraensevaerdierne
overskrides.

o EnviDan: For det udbudte gasmotoranlaeg og kedel stilles der krav om, at gaeldende
milj0godkendelse overholdes. Kravet om overholdelse af st0vkravene vil efter leve¬
ring af gasmotoranlaegget skulle eftervises af leverand0ren.

•	Hvis der er andre vaesentlige st0jkilder skal kildestyrken for disse tillige oplyses.
o EnviDan: Nej

Koleanlaeg

Der er beskrevet et draensystem til opsamling af spild af kolevaeske.

•	Indretning og funktion skal beskrives.
o EnviDan: Mevaesken der bestar af glykol ledes til kloaksystemet. Risikoen for en laek

er meget lille og vil ikke fa konsekvens for renseanlaegget. 1 k0lekredsen er der XXX I
glykol. K0leanlaegget placeres enten pa taget eller ved siden af motorbygningen. Sy-
stemet st0jdaempes sa den samlede st0jgraense overholdes i skel.

•	Herunder hvordan det sikres at draensystemet ikke fyldes med regnvand (er det overdaek-
ket?).

o EnviDan: Afl0bet fra platformen ledes som naevnt til kloaksystemet hvilket betyder at
regnvand ligeledes ledes til kloaksystemet.

Olieudskiller

Det oplyses at der etableres en olieudskiller, men samtidig at der ikke er noget spildevand.

•	Hvad er olieudskillerens funktion?
o EnviDan: Der er ingen spildevand i/ved processen. Olieudskillerne etableres til den

lille fraktion af spildevand, der kan fremkomme ved gulvvask.
•	Hvortil f0res afl0bet fra olieudskilleren?

o EnviDan: Til eksisterende afl0b.

2. Tillaeg/rettelser til indsendt ansogning

Vedr. kedel fyret med biogas
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Side 3 af 3

Der er i ans0gningen beskrevet at en af de eksisterende kedler bliver forsynet med biogasbraender.
Herudover etableres der en biogasbraender i udstodningskedlen fra gasmotoren der dimensioneres
med en indfyret effekt pa 7.200 kWh. Kedel vil vaere placeret er placeret i den nye motorbygning. I
den fremsendt OML-beregning er taget h0jde for en ny kedell0sning.
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Bilag 8
OML-beregning (NOx, CO, lugt)



NOTAT	Dato:

Projektnavn:
Projekt nr.:

Udarbejdet af:
Kvalitetssikring:
Modtager:
Side:

Vedr.: OML-beregning

1. Forudscetninger

1.1 Gasmotor
Emissioner

Nr. Anlaegsdel R0ggas R0gas Temperatur Koncentration Tid
Afkast (t0r) CO NOx Timer/ar

01 Gasmotor Nm3/hr m3/hr C mg/Nm3 mg/Nm3
12.700 21.069 180 115 450 8.500

Lugt

LE/mA3 LE/s
Gasmotor 10.600 37.394

0vrigt

Indre diameter pa skorstensrar: 0 600 mm

1.2 Kedel
Emissioner

Nr. Anlaagsdel R0ggas R0gas Temperatur Koncentration, 10 % 02 Tid
Afkast (t0r) CO NOx Timer/ar

02 Gaskedel 1 Nm3/hr C mg/Nm3 mg/Nm3
9.140 16.502 220 75 65 2.000

Lugt

iowiDaDi
Energy
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Side 2 af 2

Der forventes Ikke at vaere naevnevaerdlge lugtgener fra kedel. Producenterne af kedler har vaeret
kontaktet. De oplyser at de 1 deres data normalvis Ikke oplyser lugtgener.

0vr1gt

Indre diameter pa skorstensrar: 0 550 mm

1.3 Nuvaerende fjernvarmevaerket
Emissioner

Nr. Anlaegsdel R0ggas R0gas
Tempera¬

tur Koncentration, 10% 02 Tid
Af¬

kast (t0r) CO NOx
Ti¬

mer/ar

3
Fjernevarmevaerket /
tidligere OML Nm3/hr C mg/Nm3 mg/Nm3

30.602
50.76

8 200 100 110 4.000

Der er i den nuvaerende milj0godkendelse ikke medtaget lugtgener fra kedelanlaegget.

0vrigt

Der er taget udgangspunkt i eksisterende OML-beregning.

Der oplysninger om 3 skorstensrar. De er beregnet som vaerende et rar.

1.4 0vngt
Der generelt ikke udfort bygningskorrektion pga. de omkringliggende bygninger ma betragtes som
vaerende lave.

2. OML-beregning
Resultatet af beregningen:

Med en skorstensh0jde for det nye afkast fra gasmotoranlaegget pa 33 m kan anlaegget samlet over-

hold B-vaerdier.

Va?rdierne for NOx og CO ligger et stykke under graensevaerdier, hvorfor det er lugt, der er afgoren-

de for h0jde pa skorstenen.

Gasmotoranlasgget vil normalt vaere 1 drift, mens kedler ikke anvendes kontinuerligt, hvorfor bereg-
ning kan betegnes som worst-case.

Se bilag 3.1 for OML-beregningen. Pa bilaget kan spredningen koncentrationen af CO og NOx aflaeses

samt lugtenheder.
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Udskrevet: 2015/01/15 kl. 14:39
Dato: 2015/01/15	OML-Multi PC-version 20140224/6.01	Side 1

DCE - Nationalt Center for Milj0 og Energi, Aarhus Universitet
Licens til Jysk Landbrugsradgivning, John Tranumsvej 25, 6705 Esbjerg 0

Meteorologiske spredningsberegninger er udf0rt for f0lgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen	= 760101 kl. 1
Slut pa beregningen (incl.) = 761231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: Kastrup

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x, y-koordinatsystem med x-akse mod 0st (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er faelles for receptorer og kilder. Origo kan fastlaegges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslcengde, zO	=0.300m

St0rste terroenhasldning = 0 grader

cirkler

400.
1200.
2500.

Alle terrcenh0jder = 0.0 m.

Alle receptorh0jder = 1.5 m.

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske
med centrum x,y:	0.,	0.
og radierne (m):	100.	150.	200.	300.

500.	600.	800.	1000.
1400.	1600.	1800.	2000.

Alle overflader er typenr. = 2.



Udskrevet: 2015/01/15 kl. 14:39
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DCE - Nationalt Center for Milj0 og Energi, Aarhus Universitet
Side 2

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr
ID
X.
Y.
Z .
HS
T.
VOL
DSO
DSI
HB.
Qi.

Internt kildenummer
Tekst til identificering af kilde
X-koordinat for kilde [m]
Y-koordinat for kilde [m]
Terreenkote for skorstensfod [m]
Skorstensh0jde over terreen [m]
Temperatur af r0ggas [Kelvin]/[Celsius]
Volumenmcengde af r0ggas [normal m3/sek]
Ydre diameter af skorstenstop [m]
Indre diameter af skorstenstop [m]
Generel beregningsmaessig bygningsh0jde [m]
Emission af stof nr. 'i' [gram/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID X Y Z HS T(C) VOL DSI DSO HB
1 1 0. 0. 0.,0 33., 0 180. 3.53 0.60 0.60 0..0
2 2 0. 0. 0..0 33..0 220. 2.54 0.55 0 .55 0 .,0
3 3 22. 25. 0..0 70..0 200. 8.50 1.19 2.40 12.,0

LE
Ql

0.2917
0.0000
0.0000

CO
Q2

0.4057
0.1904
0.8501

NOx
Q3

1.5875
0.1650
0.5525

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr. Vertikal r0ggashastighed
m/s

1	20.7
2	19.3
3	13.2

Buoyancy flux (termisk 10ft)
(omtrentlig) m4/s3

6.9
6.1

18.5

Der er ingen retningsafhaengige bygningsdata.
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LE	Periode: 760101-761231

Maksima af manedlige 99%-fraktiler (pg/m3)

Retning
(grader) 100 150 200 300 400 500

Afstand
600

(m)
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500

0 1 3 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
10 1 2 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1
20 1 2 3 4 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
30 1 2 2 4 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
40 2 2 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 0
50 2 2 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
60 2 2 3 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1
70 2 2 3 4 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
80 2 2 3 4 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
90 2 2 3 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1

100 1 2 3 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
110 1 2 4 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 0
120 1 2 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1
130 1 2 3 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 0
140 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0
150 1 1 2 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0
160 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0
170 1 2 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0
180 1 3 4 5 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
190 1 3 4 5 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
200 1 3 4 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
210 1 2 3 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
220 1 2 3 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
230 1 2 3 4 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
240 2 2 3 4 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
250 1 2 3 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
260 1 2 3 4 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1
270 1 2 3 4 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1
280 1 1 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 0
290 0 1 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
300 0 1 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
310 1 2 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
320 1 2 4 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 0
330 1 2 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1
340 1 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1
350 1 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1

Maksimuin= 4.83 i afstand 400 m og retning 300 grader i maned 10.
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CO	Periode: 760101-761231

Maksima af manedlige 99%-fraktiler (|ig/m3)

Retning	Afstand (m)
(grader) 100 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500

0 3 6 9 9 9 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2
10 3 5 8 9 9 8 8 6 6 5 4 4 3 3 2
20 2 5 7 9 10 9 9 8 6 5 4 4 3 3 2
30 2 4 5 9 10 9 9 7 6 5 4 4 3 3 2
40 3 5 6 9 10 10 9 8 6 5 4 4 3 3 2
50 3 4 7 9 10 10 9 8 6 5 4 4 3 3 2
60 3 5 6 9 9 9 8 7 6 6 5 4 4 3 3
70 3 5 7 10 10 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2
80 3 3 6 9 10 9 9 8 7 6 5 4 4 3 3
90 3 4 6 9 9 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2

100 3 4 7 9 9 9 8 6 5 5 4 3 3 3 2
110 2 4 8 10 9 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2
120 1 4 8 10 9 8 8 7 5 5 4 4 3 3 2
130 2 4 6 9 8 8 7 5 4 4 3 2 2 2 1
140 2 3 5 7 8 7 7 6 5 4 4 4 3 3 2
150 1 3 4 7 8 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2
160 1 2 5 7 7 7 7 6 5 4 4 3 3 2 2
170 1 5 8 9 8 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2
180 2 6 9 10 10 10 9 8 6 5 4 4 3 3 2
190 2 7 10 10 10 10 9 8 6 5 4 4 3 3 2
200 2 6 9 10 10 9 9 7 6 5 4 3 3 2 2
210 3 5 7 9 9 8 7 6 5 4 3 3 3 2 2
220 3 4 6 9 10 10 9 8 6 5 5 4 3 3 2
230 2 4 6 10 10 10 10 8 7 6 5 4 3 3 2
240 4 5 8 10 10 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2
250 3 5 7 9 10 9 8 7 6 5 5 4 3 3 2
260 2 4 6 9 10 9 9 8 6 5 5 4 4 3 3
270 2 4 6 9 10 9 9 7 6 5 5 4 4 3 2
280 1 3 6 10 10 9 9 7 6 5 4 4 3 3 2
290 1 2 6 9 10 9 9 7 6 5 5 4 4 3 2
300 1 3 6 10 10 10 9 8 6 5 5 4 3 3 2
310 1 5 7 9 10 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2
320 1 5 7 9 9 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2
330 2 5 8 10 9 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2
340 2 7 9 10 10 9 9 7 6 5 5 4 4 3 3
350 2 7 9 9 9 8 8 7 6 5 4 4 3 3 3

Maksimum= 10.47 i afstand 300 m og retning 180 grader i maned 8.
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NOx	Periode: 760101-761231

Maksima af manedlige 99%-fraktiler (pg/m3)

Retning
(grader) 100 150 200 300 400 500

Afstand
600 i

(m)
^00 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500

0 7 18 25 24 26 23 20 16 13 10 8 7 6 5 4
10 8 15 22 25 25 22 20 15 13 10 8 7 6 5 4
20 7 14 18 25 28 26 23 17 13 11 9 7 6 6 4
30 7 11 15 26 28 26 23 18 14 10 9 7 7 6 5
40 9 14 17 28 29 27 24 18 14 11 9 8 6 5 4
50 10 13 20 28 28 26 23 17 13 10 8 7 6 5 4
60 10 14 18 27 26 25 22 19 15 13 11 9 8 7 5
70 10 15 20 27 28 26 23 18 14 12 10 8 7 6 4
80 9 10 17 26 28 26 24 19 15 12 10 8 7 6 5
90 10 11 18 27 26 23 20 16 13 10 9 8 6 6 4

100 8 12 20 27 26 23 20 16 12 10 8 7 6 5 4
110 6 13 22 27 26 22 19 16 13 10 8 7 6 5 3
120 4 13 24 26 23 22 20 15 12 10 9 7 6 6 4
130 5 10 17 23 23 18 16 12 9 7 5 4 4 3 3
140 5 9 14 20 20 19 17 15 13 11 9 7 6 5 4
150 4 8 12 21 22 21 19 15 12 9 8 6 6 5 4
160 4 6 14 20 20 20 19 15 11 10 8 6 5 4 3
170 4 12 22 22 22 19 18 14 11 9 8 7 6 5 4
180 6 17 23 27 28 26 23 17 13 11 9 7 6 6 5
190 6 18 25 28 28 26 23 17 13 10 9 7 6 5 4
200 5 17 23 28 27 25 21 16 12 9 7 6 6 5 4
210 8 13 18 23 22 19 17 14 11 9 7 6 5 5 4
220 8 11 17 25 27 25 22 18 14 11 9 7 6 5 4
230 7 11 17 27 29 27 25 19 15 12 10 8 7 6 4
240 11 14 22 27 28 27 24 19 15 12 10 8 7 6 5
250 8 13 18 26 27 25 23 18 14 12 10 8 7 6 5
260 7 12 18 26 27 26 23 18 15 12 10 9 8 7 5
270 5 11 17 26 28 26 23 18 14 12 10 8 7 6 5
280 4 7 17 28 29 26 22 17 13 11 9 7 6 5 4
290 2 7 16 27 28 25 22 18 14 11 9 8 6 5 4
300 3 9 16 28 29 27 24 18 14 11 9 7 6 5 4
310 4 14 20 27 27 25 23 18 14 11 9 7 6 6 4
320 4 13 22 26 26 24 22 17 13 10 8 7 6 5 4
330 5 13 22 27 26 24 21 16 13 10 9 7 6 5 4
340 5 19 25 27 27 26 23 18 16 15 13 12 10 9 7
350 7 21 26 26 23 23 21 18 14 13 12 11 10 9 7

Maksimum= 29.36 i afstand 400 m og retning 230 grader i maned 3.
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Benyttede filer.

F0lgende inputfiler er benyttet i beregningerne:

Punktkilder 	
Meteorologi	
Receptorer	
Beregninsopsaetning.

P:\OML\OML_data\Solr0d fjernvarme.kid
C:\OML_Data\Kas76LST.met
P:\OML\OML_data\Solr0d fjernvarme.ret
P:\OML\OML_data\Solr0d fjernvarme.opt

F0lgende outputfil er benyttet:

Resultater 	: P:\OML\OML_data\Solr0d fjernvarme.log

Beregning:
Start kl. 14:04:58 (15-01-2015)
Slut kl. 14:05:02 (15-01-2015)
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Meteorologiske spredningsberegninger er udf0rt for f0lgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen	= 760101 kl. 1
Slut pa beregningen (incl.) = 761231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: Kastrup

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x, y-koordinatsystem med x-akse mod 0st (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er faslles for receptorer og kilder. Origo kan fastleegges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslaengde, zO	= 0.300 m

St0rste terrasnhaeldning =	0 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y:	0.,	0.
og radierne (m):	100.	150.	200.	300.	400.

500.	600.	800.	1000.	1200.
1400.	1600.	1800.	2000.	2500.

Alle terrasnh0jder = 0.0 m.

Alle receptorh0jder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2.
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Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr	:	Internt kildenummer
ID	:	Tekst til identificering af kilde
X	:	X-koordinat for kilde [m]
Y	:	Y-koordinat for kilde [m]
Z	:	Terraenkote for skorstensfod [m]
HS	:	Skorstensh0jde over terraen [m]
T	:	Temperatur af r0ggas [Kelvin]/[Celsius]
VOL....:	Volumenmasngde af r0ggas [normal m3/sek]
DSO....:	Ydre diameter af skorstenstop [m]
DSI....:	Indre diameter af skorstenstop [m]
HB	:	Generel beregningsmaessig bygningsh0jde [m]
Qi	:	Emission af stof nr. 'i' [gram/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID X Y Z HS T (C) VOL DSI DSO
1 1 0. 0. 0..0 33.,0 180. 3.53 0.60 0.60
2 2 0. 0. 0..0 33.,0 220. 2.54 0.55 0.55
3 3 22. 25. 0..0 70.,0 200. 8.50 1.19 2.40

HB
0.0
0.0

12.0

Formal
Ql

0.5292
0.0000
0.0000

Stof 2
Q2

0.0000
0.0000
0.0000

Stof 3
Q3
0.0000
0.0000
0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr. Vertikal r0ggashastighed	Buoyancy flux (termisk 10ft)
m/s	(omtrentlig) m4/s3

1	20.7	6.9
2	19.3	6.1
3	13.2	18.5

Der er ingen retningsaf haengige bygningsdata.
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Formal Periode: 760101-761231 (Bidrag fra alle kilder)

Maksima af manedlige 99%-fraktiler (pg/m3)

Retning
(grader) 100 150 200 300 400 500

Afstand
600

(m)
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500

0 2 5 7 7 8 7 6 4 3 3 2 2 2 1 1
10 2 4 7 7 7 6 6 4 3 3 2 2 2 1 1
20 2 4 5 7 8 8 7 5 4 3 2 2 2 1 1
30 2 3 4 8 8 8 7 5 4 3 2 2 2 2 1
40 3 4 5 8 9 8 7 5 4 3 2 2 2 1 1
50 3 4 6 8 8 8 7 5 4 3 2 2 2 1 1
60 3 4 5 8 8 7 7 5 4 4 3 3 2 2 1
70 3 4 6 8 8 8 7 5 4 3 3 2 2 2 1
80 3 3 5 8 8 8 7 5 4 3 3 2 2 2 1
90 3 3 5 8 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 1

100 2 3 6 8 8 7 6 4 3 3 2 2 2 1 1
110 2 4 6 8 8 6 6 5 4 3 2 2 1 1 1
120 1 4 7 8 7 7 6 4 4 3 2 2 2 1 1
130 1 3 5 7 6 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1
140 1 3 4 6 6 6 5 4 4 3 2 2 1 1 1
150 1 2 4 6 7 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1
160 1 2 4 6 6 6 6 4 3 3 2 2 1 1 1
170 1 4 7 7 6 6 5 4 3 2 2 2 1 1 1
180 2 5 7 8 8 8 6 5 4 3 2 2 2 2 1
190 2 5 7 8 8 7 7 5 4 3 2 2 2 1 1
200 2 5 6 8 8 7 6 4 3 2 2 2 2 1 1
210 2 4 5 7 6 5 5 4 3 2 2 2 2 1 1
220 2 3 5 8 8 7 7 5 4 3 2 2 2 1 1
230 2 3 5 8 9 8 7 5 4 3 3 2 2 2 1
240 3 4 6 8 8 8 7 5 4 3 3 2 2 2 1
250 3 4 5 8 8 7 7 5 4 3 3 2 2 2 1
260 2 3 5 8 8 8 7 5 4 3 3 2 2 2 1
270 1 3 5 8 9 8 7 5 4 3 3 2 2 2 1
280 1 2 5 8 9 8 6 5 4 3 2 2 2 1 1
290 1 2 5 8 8 7 7 5 4 3 2 2 2 1 1
300 1 3 5 8 9 8 7 5 4 3 2 2 2 1 1
310 1 4 6 8 8 7 7 5 4 3 2 2 2 1 1
320 1 4 6 8 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 1
330 1 4 7 8 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 1
340 2 6 7 8 8 8 7 5 5 4 4 3 3 3 2
350 2 6 8 8 7 7 6 5 4 4 4 3 3 3 2

Maksimum= 8.76 i afstand 400 m og retning 300 grader i maned 10.
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Benyttede filer.

F0lgende inputfiler er benyttet i beregningerne:

Punktkilder 	: P:\OML\OML_data\Solr0d fjernvarme formaldehyd.kid
Meteorologi	: C:\OML_Data\Kas76LST.met
Receptorer	: P:\OML\OML_data\Solr0d fjernvarme formaldehyd.ret
Beregninsopsaetning	: P:\OML\OML_data\Solr0d fjernvarme formaldehyd. opt

F0lgende outputfil er benyttet:

Resultater 	: P:\OML\OML_data\Solr0d fjernvarme formaldehyd.log

Beregning:
Start kl. 11:29:29 (20-01-2015)
Slut kl. 11:29:30 (20-01-2015)


