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Miljøteknisk beskrivelse. 

 

Indledning 

 

Saint - Gobain Weber A/S har i august 2003 fået en miljøgodkendelse af en eksisterende 

virksomhed og en spildevandstilladelse i 2007. I perioden 2013 - 14 nedlægges produktionen af 

våd mørtel, den del af værket nedrives.  

I det følgende er derfor med få undtagelser udelukkende produktion af tør mørtelprodukter 

beskrevet.  

 

I forbindelse med ombygningen nedrives en del af produktionshallen og bygningerne på matr. nr. 

4t Karlstrup By, Karlstrup (Silovej 36) rives ned og omdannes til en plads til udlejningssiloer. 

 

Virksomheden er omfattet af listepunktet ”B 202: Cementstøberier, betonstøberier og 

betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år” i 

Godkendelsesbekendtgørelsen. I Bek.nr.682 af 18.06.2014 ”Om standardvilkår i godkendelse af 

listevirksomhed” er vilkår for denne type virksomhed beskrevet.  

 

Virksomheden anmoder om et tillæg til godkendelsen fra 2003, hvori alle vilkår samles, for således 

at få et samlet overblik over alle gældende vilkår. 

 

Ansøger, ejer og beliggenhed 

 

Ansøger: Saint-Gobain Weber A/S 

 

Beliggenhed: Silovej 3, Karlstrup, 2690 Karlslunde  

Matr.nr. del af 4q, 4t, 4y, (17ø) og 4an Karlstrup By, Karlstrup 

CVR-nummer 59983016 – P-nummer: 1003204760 

 

Ejer: Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S, Le Miroirs, 18 Avenue d’Alsace, 92400 

Courbevoie, Frankrig. 

 

Kontaktpersoner:  Geolog Anne Mette Nielsen, Randersvej 75, 8940 Randers SV  

 telf.: 87 42 72 27 amn@weber.dk. 

 Fabrikschef Jens Pedersen Silovej 3, Karlstrup, 2690 Karlslunde (efter 1/10-15) 

  

mailto:amn@weber.dk
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Beliggenhed og planforhold 

 

Virksomhedens produktions anlæg vil være beliggende på matr. nr. 4y og en del af 4q Karlstrup 

By, Karlstrup (Silovej 3). 

Udviklingsafdelingen og omklædning/bad er beliggende på matr. nr. 4t Karlstrup By, Karlstrup 

(Silovej 36). 

Værksted/servicehal er beliggende på matr. nr. 4an Karlstrup By, Karlstrup (Silovej 12). 

Det samlede produktionsareal er 24.872 m2, mens det totale areal er 35.462 m2. 

 

Virksomheden hører under lokalplan nr. 608.1: Karlstrup Erhvervsområde. Området er udlagt til 

erhvervsområde for industri- og større værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og 

oplagsvirksomhed. Området er byzone. 

 

Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. 

 

Virksomhedens placering fremgår af bilag – se nedenfor. 

 

Mod nord grænser virksomheden op til Karlstrup Kalkgrav, som er et offentligt tilgængeligt 

rekreativt område. 

Mod øst og vest ligger andre virksomheder. 

Mod sydøst grænser virksomheden op mod Tåstrupvej og i syd mod den fremtidige jernbane og 

Køge Bugt motorvejen. 

Nærmeste boligområde er beliggende 200 m mod sydøst på den anden side af banen og 

motorvejen. 

 

Støj og vibrationskilder findes i forbindelse med serviceafdelingen (Silovej 12), ved luft-, støvsuger 

og siloafkast (Silovej 3) samt ved læsning af biler og indblæsning i siloer. 

 

Ændringer på virksomheden i forhold til tidligere miljøgodkendelse 

 

En del af matr. nr. 4q, 4t og 17ø er midlertidigt eksproprieret til byggeplads og en del er 

eksproprieret permanent til jernbane. 

En følge af ekspropriationerne er, at en del af fabriksbygningerne er nedrevet – og at 

vådmørtelværket er nedlagt. 

De eksisterende bygninger: Sand tørreanlæg og sand siloer samt laboratorium bevares. 

Endvidere nedrives udviklingsafdelingen i 2015 og pladsen anvendes herefter til udlejningssiloer. 

Lagerhal, kontorbygning, sand lagerplads og værksted/service berøres ikke af ombygningen. 

 

Nedrivningen af vådmørtelværket mm. er afsluttet.  

 

Diverse tegninger i h.h.t. standardvilkår: 

– Placering af alle bygninger og Interne transportveje. 

– Placering af skorstene og andre luftafkast. 

– Kloakplan – opdateres i fm. ny udledningstilladelse. 

– Skitse over sandfang og olieudskiller. 

– Råvarer, affald og siloer. 
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Indretning og drift 

 

Virksomhedens har følgende anlæg: 

 22 råvare siloer 

 3 færdigvare siloer 

 Dosseringsanlæg (additiver) 

 Vægte 

 Transportsystemer 

 2 stk. 3t blandere 

 Sandplads 

 Sandtørringsanlæg 

 Anlæg til bigbags- og posefyldning 

 

Virksomheden har et certificeret miljøledelsessystem efter ISO 14001:2004. Nyeste certifikat er 

udstedt af Bureau Veritas i 2015. 

 

Produktion 

Virksomheden producerer tørmørtel og andre mørtelprodukter. 

I perioden 2008 - 2014 blev der produceret ca. 40.000 t tørmørtel pr. år. I perioden 2008 - 12 blev 

der produceret ca. 30.000 t vådmørtel. Produktionen af tørmørtel forventes at øges i fremtiden 

dels pga. øget forbrug af tørmørtel i stedet for vådmørtel, dels ved en ny produktion af andre 

mørtelprodukter. Endvidere forventes området virksomheden afsætter til forøget. Virksomheden 

anmoder derfor om, at produktionsmængden på 200.000 t pr. år, som angivet i den nuværende 

miljøtilladelse opretholdes. 

Miljøpåvirkninger, som er direkte relaterede til produktionen, forventes at være ligefrem 

proportionale med produktionsmængden. 

 

Produktion af tørmørtel, Silovej 3 

Våd strand- og bakkesand modtages på sandplads, hvorfra det med frontlæsser hældes i 

tilslagssilo og føres med transportbånd til tørreri. 

I tørreriet opvarmes sandet med gas til ca. 180 °C hvorefter, der i samme proces nedkøles til ca. 

80 °C. 

Tørret sand sigtes derefter i de ønskede fraktioner og fyldes i siloer. 

Der er filter på afkastet fra sigteriet. 

Tør kvartssand blæses direkte i siloer. 

Bindemidler (kalk, cement m.v.) leveres i tankbiler og fyldes i silo med filter. 

Additiver og farvestoffer leveres og oplagres i sække/bigbags. 

Der bruges ikke procesvand. 

Ved produktion udvejes sand og bindemidler fra siloer til blandeanlæg, hvor additiver og 

farvestoffer også tilsættes. De færdige blandinger fyldes i sække, bigbags, siloer eller containere. 

Opsækkede produkter palleteres, krympes og transporteres på lager. Øvrige produkter lagres 

direkte i bigbags, siloer eller containere. 

 

Spildevandsudledning fra produktionen på Silovej 3 er ændret pga. omlægning af kloaknettet, som 

følge af arbejdet med jernbanen og som følge af nedlæggelsen af vådmørtelværket. 

Spildevandstilladelsen fra 2007 skal ændres, så den tilpasses de faktiske forhold. 
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Tabel 1 Produktion, råvarer og hjælpestoffer 

Karlstrup - tør  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Produktion         

Mørtel - tør ton 45.596 34.740 34.139 41.015 37.270 35 009 39.135 
Energi         
Benzin/diesel l 41.335 33.016 32.962 27.945 23.132 9.467 4.388 
N-gas m

3
 209.093 139.863 159.210 184.573 173.968 132.099 169.861 

El kWh 628.166 504.362 486.403 549.591 579.304 554.397 681.870 
Råvarer         
Sand  ton 41.655 30.416 29.379 35.200 32.183 29.049 31.631 
Hydratkalk ton 993 803 723 833 1.005 870 862 
Hydraulisk kalk ton 306 315 288 229 256 227 240 
Kalk filler ton 1.162 713 968 1.610 1.103 979 1.860 
Cement ton 6.341 4.763 4.628 5.690 5.157 4.676 5.118 
Div. bindemiddel tilslag 

1)
 ton 94 109 115 64 57 28 27 

Div. additiver 
2)

 ton 61 53 145 335 199 278 567 
Farve stoffer ton 87 26 52 102 42 56 57 
1) fibre, microsilica, pigment, flyveaske mm. 
2) konsistensmidler mm. 

 

Administration og kundeservice, Silovej 3 

 

Almindelig kontorbygning i 3 etager (kælder til 1. sal). Aktiviteterne er uændrede i forhold til 

miljøgodkendelse (2003) og spildevandstilladelse (2007). 

 

Lagerbygninger, Silovej 3 

 

Delvis opvarmet lager for færdigvarer, handelsvarer, råvarer og paller.  

 

Værkstedsaktiviteter, Silovej 12 (værksted og service) 

 

Der foretages almindelige mekaniske- og el-vedligeholdsopgaver i værkstedet  

I forbindelse hermed svejses ca. 10 timer pr. uge fordelt på 2 svejsesteder. Der svejses i alle typer 

stål og afkast er ca. 1 m over tag, som foreskrevet i Vejledning fra MST nr. 13/1997: Begrænsning 

af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg.  

Der forbruges ca. 25 l maling pr. år. Der males med rulle. 

 

Udendørs kar med syrer er aflåst og placeret på spildbakker. Indendørs beholdere med syrer og 

olieprodukter er opbevaret på spildbakker. 

 

Forbrug i Serviceafdelingen: 

  2014 

Service afdeling   

Syre l 400 

PayBack l 280 

Teripal l 0 

Kalkvand l 0 

 

Aktiviteterne er i øvrigt uændrede i forhold til miljøgodkendelse (2003) og spildevandstilladelse 

(2007). 
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Udviklingsafdeling, Silovej 36 

 

Aktiviteterne er uændrede i forhold til miljøgodkendelse (2003) og spildevandstilladelse (2007). 

Der emitteres støv i begrænset omfang gennem punktsug og stinkskabe. Afkastene, der har 

karakter af emhætter, sidder på vægen ca. 2 m over terræn. 

 

Færdigvarer til afprøvning opbevares på en belægning af betonsten og under halvtag. 

Pulverformige ingredienser til forsøg opbevares indendørs. 

Afdelingen flyttes i lokaler ved laboratoriet og bygningerne nedrives i 2015. Området vil derefter 

blive anvendt til plads for udlejningssiloer. 

 

Driftstid og personale 

 

Produktionen kører mandag - fredag i 1 - 3 skift afhængig af produktionsmængde og afsætning. 

Weekenddrift kan forekomme i spidsbelastnings perioder. 

Der er pt. 11 medarbejdere i produktionen, 18 i administration og kundeservice, 3 i 

udviklingsafdelingen og 4 i vedligehold/service. 

 

Transport 

Kørsel til/fra fabriksområdet: 

Der er indkørsel i det nordvestlige hjørne af grunden, hvor personbiler og lastbiler med sand også 

har udkørsel. Der er 2 udkørsler mod vest, hvor biler med mindre læs kører ud i den nordlige 

udkørsel og i den sydlige kører biler store læs og silobiler ud. 

Interne kørselsmønstre: 

Lastbiler med sand kører ind til sandpladsen og ud samme vej. Silobiler og biler med store læs 

kører ind mellem administrationsbygningen og sandpladsen og højre om forbi produktionen (langs 

Silovej) – modtager læs og kører ud ad den sydlige udkørsel. Biler med små læs kører ind mellem 

administrationsbygningen og sandpladsen og til venstre hen til pakkeområdet langs lageret og 

derefter ud ad den nordlige udkørsel.  

 

Der forventes ca. 1350 transporter pr. uge ved en produktion af mørtel på ca. 90.000 t. 

 

Transporter til serviceafdelingen vil foregå via indkørslen Silovej 12 og transport til 

udviklingsafdelingen (Udlejningssilo pladsen) via indkørslen Silovej 36. 

 

Al intern transport af materialer foregår automatisk, med undtagelse af flytning af sand på 

sandlagerpladsen, som foregår med frontlæsser. 

 

Færdigvarer transporteres med gaffeltruck. 

 

Antallet af transporter interne så vel som eksterne forventes at være ligefrem proportionalt med 

produktionsmængden. 

 

Bilag - Placering af alle bygninger og Interne transportveje. 
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Energianlæg 

Der er fire kedel anlæg (sandtørreri, administration & opvarmet lager, service afd. og 

udviklingsafd.), som opvarmes med N-gas. Alle har en ydelse under 120 kW.  

Afkastene er udført i henhold til Bygningsreglementet. 

 

Væsentlige miljøforhold 

 

Indretning og drift 

 

Standardvilkår vedr. opbevaring af pulverformige råvarer og sikkerhed på siloer foreslås ændret. 

Virksomheden opbevarer hovedmængderne af pulverformige råvarer i siloer, men der dosseres 

farve og additiver manuelt. Disse produkter opbevares i originalemballagen på en forsvarlig måde, 

således der ikke sker forurening af luft, jord, grundvand og overfladevandvand. 

 

Pulversiloer er forsynet med sikkerhedsventil og overfyldningsdetektor. Ved aktivering stoppes 

indblæsningen automatisk, der er derfor ikke behov for en akustisk og visuel alarm. 

 

Forslag til vilkår B.2, ses under vilkårsdelen. 

 

Vilkår vedrørende transport – kødannelse på Silovej i miljøgodkendelsen fra 2003 foreslås fjernet. 

Eksterne transportveje er blevet fastlagt i samråd med vejmyndighederne. 

 

Rumbling af betonvarer forekommer ikke og vilkåret bortfalder. 

 

Udledning til luft. 

 

Følgende processer har luft emission: 

 Opbevaring af sand og transport på sand lagerplads (diffust støv) 

 Tørring af sand (støv, røggas fra N-gas)  

 Sigtning af sand (støv i tilfælde af filterbrud) 

 Siloer med bindemidler (støv i tilfælde af filterbrud/overfyldning) 

 Transport, blanding og pakning af tørmørtel (diffust støv) 

 Kedelanlæg (røggas) 

 Svejseafkast (svejserøg/støv) 

 

Den største potentielle (ved unormal drift) kilde til støv er sigtning af sand i toppen af sandsiloerne.  

 

Der er kontinuert måling (triboelektrisk sonde) af støv på afkastet, denne måling anvendes i 

processen til indikation for filterdefekt. Der er en konstant udledning fra afkastet, hvorfor denne 

målemetode skønnes tilstrækkelig. Der er ikke standard vilkår for kontinuert måling, hvorfor krav til 

kontinuert måling bør fjernes. 

 

Der er punktudsug i forbindelse med øvrige støvfrembringende processer. Andet støv opsamles 

via central støvsuger.  

I nedenstående tabel er der en oversigt over filtre, data er leveret af leverandøren (Donaldson), 

data for tørreri (39) fra FORCE rapport: 
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ID type 
 

Silo 
luft 
m

3
/h mg/m

3
 g/h 

Højde afkast 
i meter 

nr. 1    Silo 33 WAM  FC3  J4CU patron kalk 800 3 2,4 
25 

nr. 2    Silo 34 WAM  FC3  J4CU patron kalk 800 3 2,4 
25 

nr. 3    Silo 35 WAM  FC3  J4CU patron kalk 800 3 2,4 
25 

nr. 4    Silo 37 WAM  FC3  J4CU patron kalk 800 3 2,4 
13 

nr. 5    Silo 38 WAM  FC3  J4CU patron kalk 800 3 2,4 
13 

nr. 6    Silo 39 WAM  FC3  J4CU patron kalk 800 3 2,4 
13 

nr. 8  Cempexosender 2 DLM V12/10 K5 Pose CEMENT 1800 3 5,4 
15 

nr. 9  Cempexosender 1 DLM V6/10 F1  Pose CEMENT 900 3 2,7 
15 

nr. 10  Kopelevator DLM V6/10  F1 Pose CEMENT 900 3 2,7 
25 

nr. 12  Central sug DLM C 2/2/10  Pose centralsug 5000 3 15 
8 

nr. 13  Støvsugefilter DY/200           patron  STØVSUGER 1000 3 3 
8 

nr. 14  Mellembeholder DLM V6/10  F1  Pose CEMENT 900 3 2,7 
8 

nr. 15  Tilslagsbånd DLM V 12/10 K3 Pose grus 900 3 2,7 
8 

nr. 16  Blander 1 DLMV 6/10 F1 Pose CEMENT 900 3 2,7 
8 

nr. 17  Blander 2 DLM V 4/7  F1  Pose CEMENT 900 3 2,7 
8 

nr. 18  Pakkemaskine afsug DF + 4 patron CEMENT 4000 1 4 
3 

nr. 20  Silotop aspiration sigte 
mm 

DONALDSON  
CPC 12 pack's grus 9000 1 9 

36 

nr. 24  50/50 bakke 
WAM  FC 3  J 
4CV patron kalk 800 3 2,4 

25 

nr. 25  FM 5 
WAM SILO1  SS  
2202303 patron kalk 800 3 2,4 

25 

nr. 26  FM 2 1/2 
WAM SILO1  SS  
2202303 patron kalk 800 3 2,4 

25 

nr. 27  Påfyldning 
WAM SILO1  SS  
2202303 patron kalk 800 3 2,4 

18 

nr. 28  Big-Bag pakker 
DLM V 6/10  F1  
FT Pose CEMENT 900 3 2,7 

6 

nr. 29  Gulvsilo Udvikling 
WAM SILO1 SS 
2202303 patron kalk 800 3 2,4 

4 

nr. 30  Gulvsilo Udvikling 
WAM SILO1 SS 
2202303 patron kalk 800 3 2,4 

4 

nr. 31  Silo inde DLM  V6/10  FI FT Pose CEMENT 900 3 2,7 
25 

nr. 32  Silo inde DLM  V6/10  FI FT Pose CEMENT 900 5 4,5 
25 

nr. 35  Dantherm ude DANTHERM  CEMENT 3000 3 9 
25 

nr. 36  Værksted svejserøg Gram filter  svejserøg 1500 3 4,5 
4 

nr. 37  Færdigvare silobund 2 
Torex  50/50 
Banne patron CEMENT 800 3 2,4 

4 

nr. 38  Færdigvare silobund 1 Torex FM 5 patron CEMENT 800 3 2,4 
4 

nr. 39 Posefilter tørreri scheuchs Pose Sand 
23.00

0 

(<10µ) 0,71 16 
36 

(total) 1,9 44 

 

Støvfiltre vedligeholdes i henhold til procedure i vores miljøledelsessystem. 

De efterses og vedligeholdes 4 gange årligt af en ekstern sagkyndig i henhold leverandørens 

anvisninger. 

 

Der er diffust støv i meget begrænset omfang fra tømning af mørtelaffald i affaldscontaineren. 

Støv fra rensning af udstyr i service er vådt og opsamles på vaskepladsen og tømmes i container 

med mørtelaffald. 

 

Vilkår for luft i godkendelsen fra 2003 foreslås ændret til standardvilkår. 

 

Vilkår for bearbejdning af træ udelades, da dette ikke forekommer. 
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Vilkår for afkasthøjde (36 m) på silo for tørring og sigtning af sand indsættes. Der udføres ikke 

beregning for B-værdi idet, koncentrationen for total støv er målt langt under 10 mg/Nm3 (0,71 mg/ 

Nm3 for partikler under 10µ og 1,9 mg/ Nm3 for total støv) samt massestrømmen for partikler 

under 10µ er 16 g/h, som er under grænsen på 25 g/h og for total støv er 44 g/h, som er under 

grænsen på 500 g/h. (FORCE rapport nr. 113-30678 – jan. 2015). 

 

Vilkår for ”maskinel slibning og skæring i jern” udelades, idet dette ikke indgår i produktionen. 

Skæring og slibning i jern sker kun lejlighedsvis i forbindelse med vedligehold. 

 

I Vejledning fra MST nr. 13/1997: Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender 

svejserøg, i afsnit 5.2 under undtagelser fremgår, at regler for svejsning i tabel 1 (som er identisk 

med tabel 1 i vilkår for B 202) ikke er gældende for reparations- og vedligeholdssvejsning m.v., da 

disse svejseprocesser er af mindre betydning for det eksterne miljø. Standard vilkår for svejsning 

medtages derfor ikke. 

 

Lugt. 

Der er ikke standardvilkår for lugt og vilkårene fra 2003 udelades. 

 

Spildevand. 

 

Karlstrup   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Spildevand  m
3
 3387 3324 1801 2902 2105 551 528 

Vandforbrug = spildevand 

 Spildevand fra produktion/service  

 Husspildevand  

 Overfladevand (opgøres ikke). 

 

Der anmodes om en revision af spildevandstilladelsen i forbindelse med ombygningen og 

nedlæggelse af vådmørtelværket.  

Der anvendes ikke vand i produktionen af tørmørtel og der er derfor intet spildevand fra 

produktionen. 

Der anvendes vand i driftslaboratoriet til prøvninger og rengøring af laboratorieudstyr. 

Spildevandet er hidtil ledt til offentlig kloak via et sandfang. 

Miljøpåvirkning fra kalk/mørtel i vandløb og kloak er ophørt i forbindelse med nedlægningen af 

vådmørtelproduktionen, da der ikke er afløb i tørmørtelproduktionen.  

Der henvises i øvrigt til beskrivelser i Spildevandstilladelsen fra 2007. 

Vilkår i miljøgodkendelsen fra 2003 foreslås videreført. 

 

Støj.  

 

 Indblæsning og sigtning af materiale 

 Læsning og losning af rå- og færdigvarer 

 Intern transport 

 Ventilatorer 

 Rensning af udlejningssiloer ved serviceafdelingen. 

 

Der henvises til gældende miljøgodkendelse og anmodes om uforandrede støjgrænser. 
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Vilkår i godkendelsen fra 2003 foreslås videreført, da støj i h.h.t. §16 nr. 3 i 

Godkendelsesbekendtgørelsen, skal medtages ud over standardvilkårene. 

 

Forurening af jord, grundvand og overfladevand. 

 

 Spild af olie og tilsætningsstoffer 

 Spild ved rengøring af maskiner 

 Lækager/udsivning ved kloak, olieudskiller, opbevarede tilsætningsstoffer mv. 

 Opbevaring af affald 

 

Tank med olie er placeret forskriftsmæssigt ved Serviceafdelingen. 

Tanken er under 6000 l og har tankattest. Olietanke styres i vores miljøledelsessystem som følger 

gældende olietanksbekendtgørelse. 

 

Sandfang, olieudskiller og koalescensudskiller renses årligt og ved behov i henhold til procedurer i 

vores miljøledelsessystem. Håndtering følger gældende spildevandstilladelse. 

 

Spildeolie, smøremidler m.v. er placeret indendørs på spildbakker. 

Spild af olie og kemikalier håndteres efter vores miljøledelsessystem og beredskabsplaner. 

 

Rensemidler i Serviceafdelingen (Syre, Payback o.l.) opbevares i aflåste kar udendørs på 

spildbakker.  

 

Affald opbevares i henhold til gældende affaldsregulativ i afmærkede containere/områder: 

 

Elektronik skrot opbevares i en lukket beholder (v. værksted).  

Jernskrot uden smøremidler/olierester opbevares i en åben container (v. værksted). 

Plast i en lukket beholder. 

Pap og papir i en lukket container. 

Brændbart affald i container (v. palleplads). 

2 lukkede containere med pulver affald 

Affald der genbruges til stolpebeton opbevares i bigbags indtil indblæsning i silo 

Farligt affald opbevares i miljøcontainer med spildbakke.  

Farligt affald herunder jernaffald med skæreolie fra serviceafdelingen opbevares indendørs i 

beholdere med låg på tæt belægning og på spildbakke.  

 

Vilkår i godkendelsen fra 2003 foreslås ændret til standardvilkår. 

 

Vilkårene om indsmøring af betonkanoner samt bassiner til procesvand er udeladt, da de ikke 

findes. 

 

Affald 

 

 Mørtelaffald  

 Affald - industri 

 Farligt affald 
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Opgørelse af affald i ton (Fabrik total) 

 
EAK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

div. jernskrot 15 01 04 17 10 9 15 29 0 0,2 

div.elskrot 20 01 36 0,8 0,5 0,8 0,4 0,4 0 0 

mørtel 10 13 99 i.o. i.o. 2191 1913 1982 1214 1013 

plast 15 01 02  0,7 i.o. 0,8 1,5 0,4 1,12 42,5 

pap 15 01 01 0,9 2,0 1,9 3,2 3,6 1,9 10,2 

brændbart 15 01 06 13 118 50 31 46 39 58 

deponi/fyld 17 01 07 i.o. i.o. 16,3 10,6 0,0 8,3 0 

papir 15 01 01 0,3 0,5 0,5 0,6 3,0 3,7 0,6 

Div. farligt affald 
06 01 02 
20 01 27 
16 05 04 3,4 7,3 - 13,5 4,2 4,4 1 

Træ 20 01 38 - - - - - - 36,8 

Opgørelsen er retningsgivende. 

 

Industri affald afhentedes indtil 2013 af: Preben Andersen Vognmands- og renovationsforretning 

ApS. 

Farligt affald opbevares i miljøcontainer. Miljøcontainer og el skrot afhentedes indtil 2013 af: Ragn-

Sells Danmark A/S. 

Fra 2014 afhentes affald af MLarsen Vognmandsfirma A/S. Miljøcontaineren tømmes løbende. 

Rensesand, returvarer og defekte varer genanvendes i størst muligt omfang i produktionen. 

Vilkår i godkendelsen fra 2003 foreslås ændret til standardvilkår. 

 

Udeladte/ænderde vilkår oversigt: 

 

(3) Standardvilkår vedr. opbevaring af pulverformige råvarer og sikkerhed på siloer foreslås 

ændret. Virksomheden opbevarer hovedmængderne af pulverformige råvarer i siloer, men der 

dosseres farve og additiver manuelt. Disse produkter opbevares i originalemballagen (25 kg 

sække) i pallereoler i en opvarmet lagerhal med betonbelægning. Ved brug afvejes råvarerne i 

spande med låg og herfra dosseres til en lukket mixer i produktionen. Der er betonbelægning i 

produktionen. Der er ikke spildevandsafløb fra lagerhal og produktionsområde. Der forventes ikke 

forurening af luft, jord, grundvand og overfladevandvand fra anvendelsen af farver og additiver. 

Forslag til ændret vilkår B.2, ses under vilkårsdelen. 

 

(8) Rumbling af betonvarer forekommer ikke og vilkåret bortfalder. 

 

(11) Vilkår for bearbejdning af træ udelades, da dette ikke forekommer. 

 

(13, 14, 26) Vilkår for ”maskinel slibning og skæring i jern” udelades, idet dette ikke indgår i 

produktionen. Skæring og slibning i jern sker kun lejlighedsvis i forbindelse med vedligehold. 

 

(21) Vilkårene om indsmøring af betonkanoner samt bassiner til procesvand er udeladt, da de ikke 

findes. 

 

(23) Vilkår om ”bassiner til procesvand mm.” udelades, idet der ikke indgår vand i produktionen. 
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BAT 

Virksomhedens anlæg og produktionsudstyr svarer til den gængse teknologi.  

I forbindelse med ny indkøb købes, når det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt, de 

miljøvenligste teknologier. 

 

Miljøstyrelsen har udarbejdet en arbejdsrapport nr. 2/2013, som gennemgår BAT i 22 

branchebilag. Heri vurderes om vilkår afspejler BAT. 

Rapportens konklusioner for B202 er anvendt i vilkårene fra 2013, som er benyttet i herværende 

miljøgodkendelse. 

 

Vilkår (forslag): 

 

A. Generelt. 

A.1 Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske 

beskrivelse. (Vilkår videreført fra godkendelsen fra 2003) 

 

A.2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. 

Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. (Nyt/ændret vilkår) 

 

A.3 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 

 Ejerskifte af virksomhed/ejendom. 

 Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 

 Indstilling af driften for en længere periode. 

 (Nyt/ændret vilkår) 

 

A.4 Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger 

for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En 

redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 

måneder før driften ophører. (Nyt/ændret vilkår) 

 

A.5 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der 

giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene 

anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af 

påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 

(Nyt/ændret vilkår) 

 

B. Indretning og drift 

B.1 Virksomheden må producere op til 200.000 t mørtelprodukter årligt. (Vilkår videreført fra 

godkendelsen fra 2003) 

 

B.2 Pulverformige råvarer, der anvendes løbende i produktionen, skal håndteres i lukkede 

systemer. Mindre mængder tilsætningsstoffer, som tilsættes manuelt, opbevares i 

originalemballagen og håndteres således, at der ikke sker forurening af luft, jord, grundvand 

og overfladevandvand. 

 Pulversiloer til opbevaring af ovennævnte råvarer skal være forsynet med sikkerhedsventil 

samt en overfyldningsdetektor, som ved aktivering automatisk stopper indblæsning. Siloerne 

skal være tilsluttet silofiltre til rensning af fortrængningsluft. Filtrene skal være placeret på 

toppen af siloen. (Nyt/ændret vilkår) 
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B.3 Pulverformige råvarer i sække, bigbags og lignende, der anvendes til forsøg eller 

reparationer, skal opbevares indendørs. (Nyt/ændret vilkår) 

 

B.4 Tankbil og pulversilo skal overvåges under opblæsning af råvarer i siloen. Opblæsningen 

skal standses øjeblikkeligt ved brud på silofilteret, ved overfyldning af silo eller ved udslip af 

støv fra påfyldningsslange, koblinger, opblæserrør eller silo. 

 Slanger og opblæserrør skal tømmes med efterluft, når opblæsning af pulverformige råvarer 

er afsluttet. Restluft i tankbilen må ikke udledes gennem virksomhedens silo. 

 En eventuel prop i aflæsserslange eller rørstop skal forsøges fjernet, uden at 

aflæsserslangen tages af, og uden at tankbilens topdæksel åbnes. (Nyt/ændret vilkår) 

 

B.5 Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser til tankbilchaufførerne om påfyldning af 

pulversiloer. Virksomheden skal fremsendes instrukserne til tilsynsmyndighedens orientering 

senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden. 

(Nyt/ændret vilkår) 

 

B.6 Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, som 

efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne. (Nyt/ændret vilkår) 

 

C. Luft 

C.1 Filtre på pulversiloer skal kunne begrænse emissionen af total støv til mindre end 10 

mg/Nm3. (Nyt/ændret vilkår) 

 

C.2 Afkast fra punktudsug fra støvende procesanlæg skal forsynes med filter, der kan overholde 

en emissionsgrænseværdi for total støv på 10 mg/Nm3. (Nyt/ændret vilkår) 

 

C.3 Afkasthøjder for afkast på sandtørring/sigtning 36 m (fastsættes af 

tilsynsmyndighed)(Nyt/ændret vilkår) 

 

C.4 Afkast fra rumudsug, procesanlæg og fra udsugning fra særlige arbejdssteder, der ikke er 

omfattet af vilkår C.2 - 3, skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det 

tag, hvor afkastet er placeret. (Nyt/ændret vilkår) 

 

D. Spildevand 

D.1 Vilkår for regn- og spildevand fastsættes i særskilt spildevandstilladelse. (Vilkår videreført fra 

godkendelsen fra 2003) 

 

E. Støj 

E.1 Virksomhedens samlede støjbidrag – angivet som det ækvivalente, korrigerede 

lydtryksniveau, skal overholde følgende grænseværdier i et hvert punkt i nævnte områder og 

tidsrum: 
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Områdetype Mandag – fredag 
kl. 7 - 18 
Lørdag kl. 7 - 14 

Mandag – fredag 
kl. 18- 22 
Lørdag kl. 14 – 22 
Søn- og helligdage 
kl. 7 - 22 

Alle dage 
kl. 22 - 7 

Erhvervs- og industriområde med forbud mod generende virksomheder 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 

Boligområde for åben og lav bebyggelse 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

Sommerhusområde og offentligt tilgængelige, rekreative områder. 
Særlige naturområder 

40 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A) 

 

 Maksimal værdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A) i ”Boligområde for 

åben og lav bebyggelse” samt i ”Sommerhusområde og offentligt tilgængelige, rekreative 

områder og særlige naturområder” (Vilkår videreført fra godkendelsen fra 2003) 

 

E.2 Virksomheden skal på Solrød Kommunes forlangende – dog højest en gang pr. kalenderår 

dokumentere, at vilkår F.1 overholdes, ved at lade udføre akkrediterede 

støjmålinger/beregninger jf. Miljø- og Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 

1997 ”Kvalitetskrav til miljømålinger m.v.” samt Miljø styrelsens vejledning nr. 5 og 6, 1984 

og/eller nr. 5 1993. 

 Målinger/beregninger udføres for virksomhedens regning. (Vilkår videreført fra godkendelsen 

fra 2003) 

 

E.3 Kopi af målerapporten skal fremsendes til Solrød Kommune senest en måned efter, at 

målingerne er foretaget. (Vilkår videreført fra godkendelsen fra 2003) 

 

E.4 Hvis der konstateres overskridelser, skal virksomheden inden 14 dage fremsende en 

redegørelse for, hvad der er årsag til overskridelserne, og hvilke tiltag der skal sættes i værk 

for at undgå lignende overskridelser i fremtiden. (Vilkår videreført fra godkendelsen fra 2003) 

 

F. Affald 

F.1 Spild af pulverformige råvarer, brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. 

 Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, incl. opsugningsmateriale, skal opbevares 

og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på 

virksomheden. (Nyt/ændret vilkår) 

 

F.2 Opsamlingsområder som spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. 

Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største beholder i 

området, hvor det er krævet, jf. vilkår G.2. (Nyt/ændret vilkår) 

 

F.3 Støvende affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager eller på anden måde sikres mod 

støvflugt. (Nyt/ændret vilkår) 

 

F.4 Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, 

hvad beholderen indeholder. (Nyt/ændret vilkår) 

 

F.5 Rensesand, returvarer og defekte varer genanvendes i størst muligt omfang i produktionen. 

(Nyt/ændret vilkår) 

 

G. Jord, grundvand og overfladevand 

G.1 Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. 

 Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, 

skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af 
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afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke. Udendørs 

spildbakker skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af 

spildbakkens volumen. (Nyt/ændret vilkår) 

 

G.2 Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, 

der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt 

belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og 

uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne 

rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.  

  

 Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om 

indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Den til enhver tid 

gældende bekendtgørelse er gældende.  

 

 Syrer kan dog opbevares i det fri i lukkede palletanke eller lignende på tæt belægning, 

såfremt oplagsplads og kloaksystem er indrettet således, at spild af syre ikke vil kunne løbe 

til jord, grundvand, overfladevand eller kloak (Nyt/ændret vilkår). 

 

G.3 Spuling af maskiner og siloer skal ske på tæt belægning med fald mod grube eller afløb, 

hvorfra der sker kontrolleret afledning. (Nyt/ændret vilkår) 

 

G.4 Tætte belægninger og opsamlingskar skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal 

udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (Nyt/ændret vilkår) 

 

H. Egenkontrol 

H.1 Før nye filtre til pulversiloer og afkast tages i brug, skal virksomheden fremskaffe og 

opbevare nedenstående oplysninger fra leverandøren: 

– Dokumentation for, at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den 

relevante emissionsgrænseværdi, jf. vilkår i afsnit C. 

– Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filteret. (Nyt/ændret vilkår) 

 

H.2 Filtre skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med leverandørens 

anvisninger. Kontrol af filtre skal dog som minimum foregå hver 3. måned og ved synlig 

støvemission fra filtrene. Kontrollen skal tillige omfatte en visuel inspektion af renluftsiden af 

posefiltre o.l. for tjek af utætheder. Renluftsiden skal efterfølgende rengøres for 

støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner. (Nyt/ændret vilkår) 

 

H.3 Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af 

sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer på pulversiloer, jf. vilkår B.3, f.eks. ved 

kortslutning af systemernes følere. (Nyt/ændret vilkår) 

 

H.4 Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, 

revnedannelser og vedligeholdelsesstand af opsamlingskar og tætte belægninger. 

(Nyt/ændret vilkår) 

 

I. Driftsjournal 

I.1 Der skal løbende føres driftsjournal med angivelse af: 

– Virksomhedens årlige produktion. 



15 
 

– Dato for og resultatet af løbende kontrol, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre, jf. 

vilkår H.1 - H.2. 

– Dato for og årsag til hændelser med utilsigtet udslip af pulverformige råvarer samt 

angivelse af foretagne udbedringer eller korrigerende handlinger. 

– Dato for og resultatet af kontrol af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer, jf. vilkår 

H.3. 

– Dato for og resultatet af det årlige eftersyn af opsamlingskar og af tætte belægninger, jf. 

vilkår H.4. 

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for 

tilsynsmyndigheden. (Nyt/ændret vilkår) 
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Bilag 5
PLAN OVER VIRKSOMHEDEN



N

S

Ø

V

Placering af bygninger

Interne transportveje

Karlstrup

30 Julie 2015

4010 30

METER

20

1:1000

50

 1. Administration/Kundeservice

 2. Lagerhal 6

 3. Kontrolrum tør

 4. Produktion tør  mørtel

 5. Lagerhal 5

 6. Laboratorium og våd

     farve produktion og lager

 7. Indkørsel

 8. Tørreri og sand siloer

 9. Sandplads tør

10. Værksted / Udlejning

11. Lager / Kælder

12. Transformator

13. Udvikling

14. Ud-Printnings depot

16. Parkering administration

17. Transformator

18. Containerbane 10 tons siloer

19. 3 stk. færdigvare siloer

20. Lager telt - stor

21. Affald silo

22. Udkørsel

23. Udkørsel

24. Brovægt

25. Fyldekasser sand / bakke

26. Mandskabs rum / kantine

29. Affaldsplads

30.

31. Parkeringsplads

32. Gulvsiloer

33. Palle plads / lager

34. Have / kantine

17

29

18

19

24

34

1

25

9

8

21

20

22

33

32

12

26

13

31

23

11

10

6

3

4

5

2

16

7

14



N
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Ø

V

Råvare, Affald og Siloer

Karlstrup

30 Julie 2015

205 15

METER

10

1:750

25 30

Lager

Lager

Færdigvare

Råvarsilo

Lager

Sandsilo

Lager

Sand

Silo

Affald

Metalaffald



Luftafkast

Karlstrup

N

S

Ø

V

30 Julie 2015

205 15

METER

10

1:750

25 30

= Placeret i væg

= Placeret i top

4 5 6

1
32

31

32

12-13

35

8-9-10

16-17

27-28

14-15

25

37

24

38

28

20

39

36

30

29
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Bilag 6
AFLØBSPLAN





 

Sandfang: Laboratorie + udvikling 

Sandfang + olieudskiller: Service afd. 



| TEKNIK OG MILJØ

Bilag 7
PLACERING AF OLIETANK



Uddrag af oversigtstegning – viser Serviceafdeling/værksted. Indtegnet dieselolietank

Dieseltanken er i en låst container med bund/opsamlingskar, som kan rumme tankindholdet. Diesel
benyttes til rullende materiel. Tanken er senest besigtiget ved sidste tilsyn.

Dieseltank
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Bilag 8
PLACERING AF AFKAST
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Bilag 9
SPREDNINGSFAKTORER



Spredningsfaktor, Saint-Gobain Weber

B-værdi 0,005 mg/m3
Andel 10µ 37 %

Afkast Luftstrøm Konc total Konc 10µ G S
m3/h mg/m3 mg/m3 mg/s m3/s

1 800 3 1,11 0,25 49,33
2 800 3 1,11 0,25 49,33
3 800 3 1,11 0,25 49,33
4 800 3 1,11 0,25 49,33
5 800 3 1,11 0,25 49,33
6 800 3 1,11 0,25 49,33
8 1800 3 1,11 0,56 111,00
9 900 3 1,11 0,28 55,50

10 900 3 1,11 0,28 55,50
12 5000 3 1,11 1,54 308,33
13 1000 3 1,11 0,31 61,67
14 900 3 1,11 0,28 55,50
15 900 3 1,11 0,28 55,50
16 900 3 1,11 0,28 55,50
17 900 3 1,11 0,28 55,50
18 400 1 0,37 0,04 8,22
20 9000 1 0,37 0,93 185,00
24 800 3 1,11 0,25 49,33
25 800 3 1,11 0,25 49,33
26 800 3 1,11 0,25 49,33
27 800 3 1,11 0,25 49,33
28 900 3 1,11 0,28 55,50
29 800 3 1,11 0,25 49,33
30 800 3 1,11 0,25 49,33
31 900 3 1,11 0,28 55,50
32 900 5 1,85 0,46 92,50
35 3000 3 1,11 0,93 185,00
36 1500 3 1,11 0,46 92,50
37 800 3 1,11 0,25 49,33
38 800 3 1,11 0,25 49,33
39 23000 1,9 0,71 4,54 907,22
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Bilag 10
EMISSIONSMÅLINGER



úonrunx
FORCE

TEST Rog.nr,5l

Saint-Gobain Weber A/S
Skorsten i Karlslunde

Måling af emissioner til luften
Præstationskontrol

Akkrediteret rappoft nr. 113-30678
Målinger udlørt ijanuar 2015

Prøvningsrapporten er kun gyldig med digital signatur fra FORCE Technology. Rapporten foref¡ndes som original i FORCE Technologys database og
kunden. Den hos FORCE Technology lagrede original har forang som dokumentation for rapportens indhold 09 gyldighed. Prøvningsrapporten må
delse fra FORCE Technology. De 'Generelle betingelser" på sidste side ¡ dette dokument er en integreret del af ydelsen.
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úonrunx EEI
El.1

EãFORCE
TESÌRos ¡r5î

Resumé

Tabel 1 Tabeltekst

ranætre

l(oncentrationer

Enissbner
Paftikler < 10 um kq/h 0,016
Paftikler totalt ks/h 0,044

(n,t) angiver tør gas ved normaltilstanden (OoC, 101,3 kPa)
x betyder "ikke omfattet af akkeditering 51"

Parameter Enhed Middel
Dato dd-mm-åå 13-01-201s
Måleperiode tt:mm 10:18 - 13:57
Måleperiode, volumenstrø m tt:mm
Kanalareal ¡¡2

Temperatur oc 48
O2 Vol o/o (tør) 19,6

Hzo Vol % 5,76
Volumenstrøm mg(n,t)/h 23.000

Paftikler < 10 pm mq/m3(n,t) 0,71
Patikler totalt mq/m3(n,t) 1,9
Paftikelandel < 10 um o/o 37

Akkrediteret rapport nr. 113-30678 Side 2 af 10



úonrunx FORCE
fESl R€g nr 51

Indholdsfoftegnelse
Resumé

1 Indledning

2.L Resultatoversigt ....,.,.,...

2.2 Kommentarer til resultaterne ..

3 Anlægsbeskrivelse

3.1 Driftsforhold under målingerne.,...,,..

4.2 Forhold af betydning for måleusikkerheden....

Bilag A Målemetoder og usikkerheder.......

Bilag B Detaljeoversigt over måleresultater og målingens udførelse
(rappofteringskrav fra målestandarder)
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úonrunr FORCE
TESfR€g ni 51

1 Indledning
FORCE Technology har ijanuar 20L5 udført måling af emissioner til luften på virksomheden Saint-
Gobain Weber A/S'Skorsten i Karlslunde:

Adresse: Silovej 3, Karlstrup, 2690 Karlsl unde

Rekvirent: Saint-Gobain Weber A/S ved Anne Mette Nielsen

Målingerne er udførtaf: Steen Meldorf
Rapporten er udarbejdet af: Arne Oxbøl

Måleparametre og målingernes varighed fremgår af resultatoversigten i kapitel 2.1

Prøveudtagning og analyse er gennemført i overensstemmelse med FORCE Technologys akkreditering
nr. 51fra DANAK.

Følgende er ikke omfattet af akkrediteringen:
. oplysninger om drifu- og produktionsforhold
. oplysninger om vilkår og grænseværdier

Resultatet af målingerne gælder kun for det aktuelle anlæg, i de aktuelle måleperioder og for de
aktuelle driftssituationer.

1.1 Formål

Formålet er at dokumenteret emission af støv som både total støv og PMro.
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2 Resultater

2.1 Resultatoversigt

Tabel 2 Resultater af to målinger

Parameter Enhed Målinq 1 Målinq 2 Middel

Dato dd-mm-åå 13-01-2015 13-01-2015 13-01-2015
Måleperiode tt:mm 10:18 - 11:18 tL:28 - L2:23 10:18 - 13:57
Måþperiode, volumenstrø m tt:mm 09:33 - 09:36
Kanalareal ¡¡2 0,6362

Temperctur oc 51 46 48

Oz Vol o/o (tør) 19,6 lg,6 19,6

HrO Vol o/o 6,56 4,54 5,76

Volumenstrø m meln.t)/h 23.000 23,000 23.000
Volume nstrø m drift st ilstand m3/h 29.000 29.000 29.000

ProdulGions- dr
Luftoverskud (tilnærmet værdi) x À 15,9 15,6 15,4

ramtre

l(oncentrationer

Enissbner

(n,t) angiver tØr gas ved normaltilstanden (0"C, 101,3 kPa)
x betyder "ikke omfattet af akkeditering 51"

2.2 Kommentarer til resultaterne
Virkomheden har et filter på afkastet. Defor er andelen af partikler >10 ¡rm overraskende høj. Kon-
centrationerne er på den anden side meget tæt på detektionsgrænsen, hvor usikkerheden er væsent-
ligt forhøjet.

3 Anlægsbeskrivelse
På det aktuelle anlæg tørres sand.

3.1 Driftsforhold under målingerne
Der er blevet målt under normal produktion

*

Paftikler < 10 um mo/mg(n.t) 0,99 0,43 0,71
Patikler totalt mq/ma(n,t) 2,4 1,5 7,9

Partikelandel < 10 um o/o 4t 29 37

Partikler < 10 pm kq/h 0,022 0,010 0,016
Partikler totalt kq/h 0,054 0,034 0,044
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4 Målingernes udførelse

4.1 Målemetoder
De anvendte målemetoder og deres tilhørende usikkerhed er beskrevet i Bilag A.

4.2 Forhold af betydning for måleusikkerheden
Målestedets indretning
Målestedets indretning og eventuelt manglende traverseringspunkter har en betydning for måleusik-
kerheden. Ved målinger, som omfatter måling af volumenstrøm, testes altid, om målestedet er egnetl

Målestedets ind retn ing
Målestedet er indrettet med to 4" studse forskudt 90o fra hinanden.

Målestedet er testet i henhold til EN 15259 og fundet egnet til de udførte traverseringsmålinger. Te-
sten gælder for målestedets egnethed til traverseringsmålinger (volumenstrøm, partikler og partikel-
bundne stoffer, der kræver isokinetisk prøvetagning).

Oplysninger om forholdene på målestedet er ikke omfattet af akkreditering nr. 51.

Afuigelser fra akkrediterede metoder
Ingen.

1 Måleusikkerheden under optimale forhold er angivet i Bilag A, Det er ikke muligt angive usikkerheden ved
ikke-optimale forhold (dårligt indrettede målesteder eller manglende traverseringspunkter), Når målestedet
er fundet "ikke egnet", er usikkerheden på måleresultatet betydelig.
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Akkrediteret rapport nr. 113-30678
Bilag kan indeholde oplysninger, der ikke er omfattet af akkrediteringen

Bilag A Målemetoder og us¡kkerheder

I det følgende gives en kort beskrivelse af de anvendte målemetoder og deres tilhørende detektionsgrænser, refe-
rencer og usikkerhed. Målestedets indretning har betydning for usikkerheden på måleresultatet.

Generelt vedr. detektionsgrænser og usikkerheder:
Kontin uerte metoder (mon itorer, følere etc. ) :
Detektionsgrænsen er opgivet som den normalt opnåelige ved en normal præstationskontrol. Detektionsgrænsen
er defineret som middelværdien plus 3 gange spredningen på målerens drift i spanpunktet ved gentagne feltmålin-
ger. Lavere detektionsgrænser kan f.eks. opnås, ved optimeret valg af kalibreringsgas og hyppig kalibrering, Usík-
kerheden er beregnet som den normalt opnåelige usikkerhed ved måling i en homogen gasstrøm, som angivet i

DS/EN 15259. Ved måling i inhomogene gasser kan usikkerheden være betydelig, men det er ikke muligt at vur-
dere dens størrelse. Usikkerheden opgives i o/o af målt værdi (95 o/o konfidensinterual svarende til 2 gange RSD).
Ved måleværdier mellem 5 og 1 gange detektionsgrænsen stiger usikkerheden fra den angivne o/o-værdi til 100 o/o

ved detektionsgrænsen,

Manuelle metoder:
Detektionsgrænsen er opgivet som den normalt opnåelige ved en normal præstationskontrol, dvs. ved 60 minut-
ters måletid, normal sugehastighed og akkrediteret analyse, Detektionsgrænsen kan i det enkelte tilfælde være
lavere eller højere end den angivne værdi. Lavere detektionsgrænser kan f.eks. opnås ved højere sugehastighed
og ved længere prøvetagningstid. Metoder, der omfatter flere stoffer (f.eks. spormetaller), kan have forskellig de-
tektionsgrænse for de forskellige stoffer; den laveste værdi er opgivet. Detektionsgrænsen defineres som middel-
værdien af gentagne blindprøver plus tre gange spredningen på samme. Usikkerheden er beregnet som den nor-
malt opnåelige usikkerhed ved et målested, der opfylder kravene til traverseringsmålinger i DS/EN 15259. Ved afvi-
gelse fra krav til målestedet kan usikkerheden være betydelig, men det er ikke muligt at vurdere dens størrelse.
Usikkerheden opgives i o/o af målt værdi (95 o/o konfidensinteryal svarende til 2 gange RSD). Ved måleværdier mel-
lem 5 og l gange deteKionsgrænsen stiger usikkerheden fra den angivne o/o-værditil 50-100 o/ovêd detektions-
grænsen.

GastemDeratur:
Måles med en ptlOO-termoføler eller en NiCr/NiAl-termoføler tilsluttet et digitaltermometer eller datalogger. Visnin-
gen aflæses med korte interualler, ogleller signalet opsamles på datalogger.
Måleområde: -40 - 600 oC

Usikkerhed: 4 oC (absolut)
FORCE Technology metode: EM-03-01
Reference/standard: VDI 3511 bl. 1-5, DS/IEC 584-2, DS/IEC 584-2 amd. 1

Oz-koncentration:
På en tør og partikelfri delgasstrøm bestemmes Oz-koncentrationen med en paramagnetisk monitor.
Måleområde: 0 - 25 Vol o/o

Metodens detektionsgrænse: 1 Vol o/o

Usikkerhed: 5 o/o af målt værdi (95 o/o konfidensinterval).
FORCE Technology metode: EM-06-03
Reference/standard : DS/EN 14789, MEL-05
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Ellag kan indeholde oplysninger, der tkke er omfattet af akkrediteringen

Volumenstrøm:
Gashastigheden måles ved hjælp af et pitotrør i forbindelse med et skrårørsmanometer eller mikromanometer,
hvormed det dynamiske tryk måles. Hastigheden bestemmes i et antal målepunkter over kanaltværsnittet. Ud fra
hastigheden og måleplanets areal beregnes volumenstrømmen. Ud over volumenstrømsmåling udføres der altid en
test af målestedets egnethed til flowmåling og isokinetisk prøveudtagning (de såkaldte gridmålinger). Testen udfø-
resihenholdtil DS/EN 15259, somiafsnit6,2opstillerenrækkekrav,somskalværeopfyldtførmålestedetbe-
tegnes som egnet.
Måleområde:0-40m/s
Metodens detektionsgrænse: 2,3 m/s
Usikkerhed: l0 o/o af målt værdi (95 o/o konfidensinterval).
FORCE Technology metode: EM-02-01
Reference/standard : DS/ISO 10780, prEN 1691 1- 1, Miljøstyrelsens vejledn ing 21 20OI
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Bilag kan indeholde oplysntnger, der ikke er omfattet af akkrediteringen

Vanddampindhold: En kendt delgasmængde renses for partikler og udsuges gennem et kondenspotte og et si-
licageltårn, hvori gassens vand adsorberes. Efter endt måling bestemmes den opsamlede vandmængde gravime-
trisk.
Måleområde: 0 - 75 Vol o/o

Metodens detektionsgrænse: 2 Vol o/o

Usikkerhed: 14 o/o af målt værdi (95 o/o konfidensinterval).
FORCE Technology metode: EM-04-01
Reference/standard : DS/EN L4790

Paftikler, størrelse: En delgasstrøm udsuges isokinetisk gennem en cyklon, et filter og et i serie indkoblet tørretårn.
Gasstrømmen udsuges med en pumpeenhed, der består af en gastæt pumpe, en kalibreret gasmåler, et flowmeter
til reg-ulering af den udsugede mængde, og et digitaltermometer til måling af temperaturen efter pumpen og inden
gasmåleren, Ud fra vægtforøgelsen på cyklonen og filteret, det udsugede volumen og temperaturen inden gãsmå-
leren beregnes faststofkoncentrationen i gassen, samt andelen af paftikler større end 10 pm.
Måleområde: (for totalpartikelindhold): 0 - 7000 mg/ms(n,t)
Metodens detektionsgrænse: 0,25 mg/m s (n,t)
Usikkerhed: 16 o/o af målt værdi (95 o/o konfidensinterval).
FORCE Technology metode: EM-O1-03
Reference/standard: VDI 2066 bl. 5 mod. med forudskiller (>10 pm), MEL-02

Side 9 af 10



Akkrediteret rappoft nr. 113-30678
Bilag kan indeholde oplysninger, der ikke er omfattet af akkrediteringen

Bilag B Detaljeovers¡gt over måleresultater og målingens udførelse (rappofte-

ringskrav fra målestandarder)

Dette bilag indeholder de samme måleresultater som er præsenteret i rappoften sammen med yderligere oplysnin-
ger, som vi i henhold til akkrediteringen (og målestandarder) er forpligtet til at rapportere. Da vi mener at disse
oplysninger kun i sjældne tilfælde skaber værdi for kunden, har vi valgt at have dem med i dette bilag. Dermed
kan de findes hvis behovet opstår, og vi opfylder målestandardernes rapporterings krav.

Koncentrationer
iameter mm 55

Parameter Enhed Målins 1 Målinq 2 Middel Blindværdi Akt. det. qr

Dato dd-mm-åå 13-01-2015 13-01-2015 13-01-2015
Måleperiode tt:mm 10:18 - 11:18 tt:28 - L2:23 10:18 - 13:57
Måleperiode, volumenstrøm tt:mm 09:33 - 09:36
Kanalareal ¡2 0,6362

Temperatur oc 51 46 48

Oz Yol o/o (tør) t9,6 19,6 19,6

HzO Vol o/o 6,56 4,54 5,76

Volumenstrøm m3(n,t)/h 23.000 23.000 23.000
Volumenstrøm d rift sti lstand m3/h 29.000 29.000 29.000

Isokinetik OK ? o/o ja (101 o/o ) nej (89 o/o )
Partikler < 10 pm mg/m3(n,t) 0,99 0,43 0,7t 0,23 0,2
Paftikler totalt mg/m3(n,t) 2,4 1,5 t,9 0,23 0,8
Paftikelandel < 10 pm o/o 4I 29 37

Emissioner
Partikler < 10 ¡:m 0,010 0,016

(n,t) angiver tør gas ved normaltilstanden (OoC, 101,3 kPa)
Blindværdi er beregnet på baggrund af aktuel blindværdi på analysen og
gennemsnitlige udsugede prøveluftmængder.
Aktuel detektionsgrænse er beregnet på baggrund af analysens
aktuelle detektionsgrænse og gennemsnitlige udsugede prøveluftmæng-
der.
For monitorer er angivet den akkrediterede detektions-
grænse.
Både blindværdi og detektionsgrænse bør være mindre end 10 % af aktuel grænseværdi.
< 50 o/o: Blindprøve ikke analyseret; måleværdi er mindre end 50 o/o af grænseværdien.
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FORCE

Saint-Gobain Weber A/S
Afkast 12 og afkast 39 i Karlstrup
Spredningsberegning med OML

Rappoft nr.: 115-32857
Beregning udlørt i november 2015

U nderskriftsberetti get
Arne Oxbøl
Projektleder

kunden. Den hos FORCE Technology lagrede orig¡nal hat forrang som dokumentation for rapportens ¡ndhold og gyld¡ghed. Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag med tilla-
delse fra FORCE Technology. De 'Genereile betingelser" på s¡dste side i dette dokument er en ¡ntegreret del af ydelsen.
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Resumé

FORCE Technology har beregnet spredningen af partikler under 10 pm fra to afkast hos Weber i Karlstrup.
Beregningerne viser, at bidragskoncentrationerne i alle punkter er lavere end B-værdien på 0,005 mg/ma
gældende for respirabelt alfa-la¿arts støv.

Denne rapport er revideret to gange (30. november og 2. december 2015), da der i den første version var
anført en forkert B-værdi og í den anden version var manglende konsistens i tekst og inddata for afkast- og
generelle bygningshøjder, Den manglende konsistens havde ingen betydning for resultatet.
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1 Indledning
FORCE Technology har i november 2015 udført en spredningsberegning for Saint-Gobain Weber A/S's Afkast
12 og afkast 39 i Karlstrup:

Adresse: Silovej 3, 2690 Karlslunde

Rekvirent: Saint-Gobain Weber A/S ved Anne Mette Nielsen

Beregningen er udført af: Arne Oxbøl

Rappoten er udarbejdet af: Arne Oxbøl
Beregningsparametre fremgår af kapitel 2.2.

Beregningsresultatet gælder kun for de anvendte beregningsdata,

1.1 Formål

Solrød kommune har bedt Weber om at dokumentere, at spredningen fra to afkast på virksomheden i Karls-
trup kan overholde B-værdien for respirabelt alfa-kvarts støvl.

2 Resultater

2.1 Grænseværdi for koncentration i omgivelserne
Miljømyndighederne har fastsat grænseværdier for makimal koncentration af forskellige stoffer i omgivel-
serne, På baggrund af emissionsgrænseværdier eller målte værdier af stofferne, der sendes ud fra anlægget,
beregnes koncentration af stofferne i omgivelserne ved hjælp af OMl-modellen. Resultatet af beregningen
skal sammenholdes med myndighedernes krav.

GrænseværdÍen for maksimalt tilladelig koncentration af respirabelt alfa-kvafts støv er 0,005 mg/m3 jfr. ta-
bel 3 i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2,2001(Luftvejledningen).

2.2 Resultatovers¡gt
Resultatudskriften fra beregningerne er vedlagt i Bilag B. Resultaterne er beregnede koncentratíoner i omgi-
velserne.

I Tabel 1 vises resultatet af beregningerne. I resultatskemaet kan der være angivet relevante grænsevær-
dier.

Tabel 1. Resultater af beregningen.

Beregning nr Beskrivelse

Beregnet koncentration i omgivelserne

(uden for skel)

Maksimal 99 percentil (mg/m3)

1 Afkast 12 og 39 0,0007

1 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2,200I, tabel 3
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2.3 Kommentarer til resultaterne
Den maksimale bidragskoncentration på 0,0007 mg/m3 er lavere end B-værdien på 0,005 mg/m: gældende

for respirabelt alfa-lo¡arts støv.

3 Data t¡l OMl-beregning
Solrød Kommune har beregnet emissioner på basis af volumenstrømme i afkastene og hhv. emisisonsgræn-
seværdien for totalpartikler (afkast 12) og målte koncentrationer (afkast 39). FORCE Technology har udført
målinger for både total paftikler og partikler under 10 pm. Den derved bestemte andel af partikler under 10
pm antages også at gælde for afkast 12.

Volumenstrømme, skorstenshøjder, -diametre og -placeringer er oplyst af Weber. For afkast 39 er der regnet
med en generel bygningshøjde svarende til de meget næftstående siloer, Disse er 5,8 meter lavere end af-
kastet. Tabel 2 viser inddata til beregningerne,

Tabel 2 Inddata til spredningsberegningen

Koordinater EmissionAfkast
nr X Y

Bygningshøjde Afkasthøjde Diameter Tempe-
ratur

Volumen-
strøm Total <10 um

meter meter meter meter oc me/h qlh mq/s
t2 50 32 30 30,2 0,35 10 5.000 15 1,54
39 0 0 30,2 36 0,82 10 23.000 44 4,52

3.1 Grundlag for OML-beregningen
En uddybende beskrivelse af grundlaget for OML-beregningen er vedlagt som Bilag A.
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BilagA BeskrivelseafOML-multikildemodellen

Modeþrundlag
FORCE Technology har ved de spredningsmeteorologiske beregninger anvendt den såkaldte OML-multikildemodel, ver-
sion 5.03.

Ved beregningerne bruger modellen standardmeteorologiske datasæt for en ét års periode fra Kastrup i år 1976. Mo-
dellen regner på en tidsserie, timevis over et helt år. Resultatet er månedsvis opgjorte 99-percentiler på timebasis. Det
er den største 99-percentil, der skal sammenlignes med de vejledende immissionsgrænseværdier (B -værdier).

Modellen beregner virksomhedens bidrag i omgivelserne iop til 540 receptorpunKer fordelt langs 36 radier (0", 10o,
..., 3500) i op til 15 afstande.

Receptornettet er udlagt, så retningen angiver, hvor receptoren befinder sig. En påvirkning ved 0o betyder, at luften
fra afkastet udbreder sig mod nord. Det vil sige, at vinden er sydlig. Beregningen bygger på en gaussisk fordeling, hvor
modellen antager, at emissionen er normalfordelt.

Modellen gennemregner anlæggene for drift i alle årets 8.784 timer.

Ved beregningerne med OMl-punktkildemodellen indlægger vi et koordinatsystem, så vi kan placere de enkelte kilder i

forhold til hinanden. Koordinatsystemet er udlagt med orientering nord/syd for y-aksen og vesVøst for x-aksen. Vi ud-
regner de angivne receptorafstande fra koordinatsystemets nulpunK.

Bygningshøjder
Modellen korrigerer i beregninger for de bygninger, der har indflydelse på spredning af luften fra det pågældende af-
kast. Bygningseffekt medfører, at spredningen forøges som følge af turbulens fra bygningen, og at der kan forekomme
nedsug af de udsendte luftmængde på bygningens læside.

Modellen korrigerer med en generel bygningshøjde og en retningsaftrængig bygningseffeK. Begge korrektioner resul-
terer i andre koncentrationer tættere ved kilden i forhold til modelberegninger uden bygningsindflydelse.

I den generelle bygningshøjde indgår bygningseffeK for alle vindretninger, mens der i den retningsafhængige byg-
ningshøjde indgår indflydelse fra bygninger i relevante retninger. Korrektionen afhænger af afstanden til bygningerne
fra afkastet og bygningernes bredde set fra afkastet. Bygningerne bliver ikke medtaget i beregningerne som bygnings-
korrektion, hvis de er placeret længere væk fra afkastet end to gange bygningshøjden.

Bygningerne medtages heller ikke i beregningerne, såfremt bygningshøjden er under en tredjedel af afkasthøjden.

Terrænhøjder
Det omkringliggende terræn har indflydelse på spredningen af luft fra et afkast. TerræneffeKens indflydelse på den
makimale 99olo-fraktil er ofte kun 5-10o/o. Terrænets forløb i større afstande end ca.20 gange afkasthøjden er nor-
malt uinteressant for de makimalt forekommende koncentrationer. Hvis der er væsentlige variationer i terrænet inden
for de beregnede afstande, medtager vi dem i beregningerne.

Det er også af betydning, om virksomheden er placeret i by, på land eller ved vand. Den parameter, der tager hensyn
til dette, kaldes ruhedsparameteren i beregningerne. Denne parameter beskriver terrænets aerodynamiske ruhed for
beregningsområdet. I forbindelse med skorstenshøjdeberegninger i Danmark bruges typisk værdierne 0,1 m for land-
område, henholdsvis 0,3 m for byområde.

Den valgte ruhedsparameter i disse beregninger er vist i tabellen på sidste side.
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ReceptorhØjder
Vi fastlægger receptorhøjderne på baggrund af områdets karakter, herunder om der er bygninger inden for be-
regningsområdet, hvori der opholder sig mennesker gennem længere tid. Dette kunne eksempelvis være kontor-
bygninger eller etageboliger, Ved sådanne bygninger anvendes den højde, hvor det stØrste bidrag forekommer
som receptorhøjde.

Ellers anvender vi normalt en receptorhøjde på 1,5 meter.

Beregningsrcsultater
Beregningsresultaterne er vist som en side med de størst fundne værdier i hele året i de op til 540
receptorpunkter. Resultatet af beregningen er værdier, der overskrides kortvarigt i lo/o af timerne i den mest
belastede måned i et år med meteorologi som i standardåret 1976. Det kan ikke udelukkes, at der ved bestemte
vejrsituationer forekommer hyppigere overskridelser.

De beregnede værdier skal sammenlignes med grænseværdierne i omgivelserne. Disse grænseværdier
er normalt B-værdierne, som er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr.2l20Q1 "Luftvejledningen" eller Mil-
jøstyrelsens vejledning nr.212002 "8-værdivejledningen", Miljøstyrelsens supplement til B-værdivejlednin-
gen Miljøprojekt nr. 125212008 eller lugtgrænser som anfør| i Miljøstyrelsens vejledning nr.411985 "Be-
grænsning af lugtgener fra virksomheder".

Vedrørende lugt er emissionerne ved punktkilderne multipliceret med Joo (fanor 7,75) og r"d 1m (faktor 2,78) ved

arealkildernes emission. Tallene bliver dermed 99-percentiler af minutværdierne på månedsbasis, KorreKionen skyldes
at lugt vurderes i forhold til en midlingstid på 1 minut mod timemiddelværdier for de øvrige stoffer.

Til de anvendte beregninger har vi brugt de forudsætninger, der er vist i tabellen på næste side.
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ANVENDTE DATA TIL BEREGNINGERNE

Receptornettet er udlagt i et polært koordinatsystem med centrum i skorsten.

Koncentrationer i omgivelserne beregnes i 15 cirkler omkring afkastet med radius 30, 50, 100, 2OO, 300, 400, 5OO,
600, 700, 800, 900, 1.000, 1.500, 2.000 og 2500 meter.

Parameter Enhed Værdi

OML-model Version s.03

Ruhedsparameter lml 0,3

Kote for virksomhed [m over DNN] 0

Generel bygningshøjde lml 30 for afkast t2,30,2 for afkast 39

Retningsafhaengig

bygningshøjde
Retning

t"l
Afstand

lml

Bygningshøjde

Iml

Generel receptorhøjde lml 1,5

In d ivid uel le receptorhøjd er Retning

t"l
Afstand

lml

Receptorhøjde

lml

Terrænvariationer Nej

Ækvivalente kilder Nej

Nedadrettede afkast Nej

Vandrette afkast Nej

Ventilationshætte afl<ast Nej
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Bilag B Udskrift fra OMl-modellen

0dskrevet: 2Ò15/ll/24 kL
DaLot 2015/17/24

14::10
OML-HuLti Pc-version 2DO3Ð3 12 /5' Oj

Danna cks Mi I jøundcrsøgelser
Licens til FORCE Techûology' Park Allé, B¡øndby

Side I

KoMentarer til beregninqen:

DòLà fc¡ enììssaon er berègDet- ãf solrød Komune,deÌvis på basis aÈ
måÌ-inger udført af EORCE Techno.Loqy (andel af partikLer <10
pn).skorsteìs- og bygningshøjder og '/olunensÈr@ er opiyst ðf ¡lebe¡

lreteoraloqiske spredninqrsberegninger er udført for føÌqende pe¡iode (lokal standard Èid)

StarL af beregnrngen
SLut på beregningen (incÌ.l =

?60101 kt. t
1õlz3t kt. 24

Meteorologiske datd er fra; K¿strup

Koordin at g ys tem.

Der er ånvendL et x,y-koordinatsystem mêd x-aksê mod øst. (90 grader) cg y-akse mod nord (0 grader)
EDheden er meter. Systenet er ¡æl]-es for recepÈorer og kiLder, Origo kan fastlægges friÈ, fx, i
skolstensfoden for de¡ nest donine¡ende kilde elÌer sm i ÐTM-systemet.

Pecept?rddtð 
"

RühedslÐgde, z0 - 0.300 rû

5Èør5teterrenhældning= 0 glader

Receptole¡nè er bèIiggende tuêd 10 gradèrs lntervåI i 15 ionceÊl¡igke crrkler
Àed centrm f,y: 0., 0.
og radie¡ne (n): 10. 50. 100. 200. 300.

400 . 500. 600. 700 - 800 -
900- 1000. 1500. 200D- 2500.

Àl.l-e ter¡ænhø j der

Alle recep^Lorhølder

0.0 n

1.5 n
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Udskrevet: 2015/1,2/02 kl". 15r53
Ddtat 2015/12/02 OòtL-Mu1ti. Pc-version 20O3A3I2 / 5. 03 Side 2

Danmarks Mil- j øundersøgelser

Eorkorteì5e. trenytLeL for kildeparametrene:

Inte¡nt kildenwer
Tekst l-il jdentificering af kilde
X-koordinat for kÌlde [ñl
Y-koordinat for ki-lde [m.]
Te¡rænkote for gkorsÈ.ensfod Iml
Skorstenshøjde over terrëD [m]
Temperatur af røgqas IKel vio] / lCetsius I

volumemngde af Eøggàs InormaÌ n3/sekl
Ydre didmeter af skorsÈenstop lml
Io¿lre dianteter af skorstenstop [ül
Genereì, beregningsressig byqninqshøjde Inl
Emissíon af s¿of nr. ,i' [gram,/sek]

f'unktkilder

Kildedatã;

Nr
I
2

fl) x
50

0

Y

0.

z
0
0

HS
l0
36

r(c)
10.
10.

VOL DSI
1.34 0.35
6-16 0.82

Stof I
DSO HB 01
0.36 30.0 1.548-03
0.83 30.2 4.528 03

Stof 2
Q2

0,0000
0 - 0000

Stof 3

Q3
0. 0000
0.0000

Àf k_1 2
Àft 39

Tidsvariationer i enissionen tra pùnktkilder.

Er.issionelne frâ de enkelte punktkil-der er konstànt

ÀfledLe kildepa.ametre :

Kilde nr. Vertikal røggashastighed
m/s

I t4,4
2 I2.7

Buoyancy flux itermisL løit,
(omtrentlig) m.t/s3

0.0
0_0

Der et ingen retninqsàfhdgiqe bygningsdatå-
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Udskrevet: 2015/lI/24 kl. 14:30
Datot 2075/11/24 Ol.ll,-HuÌti Pc-vers.ion 2OO3O3),2 / 5. 03

D¿¡mrks I'til J øundersøgeI ger
Side 3

Side til advareler

ADVÀRSET,

ADVARSEL FRÀ O}'L-HULII:
l.{indst en receptor er pì,aceret tæt på en bygning
i de¡nes iDdflydelsesoruåde.
E\rndet første gang foE receptor n¡, I og ên
bygring beskrevet i foEbindel,se red kilde nr. l,
Reaultater fra sädanne receptorer er behæftet red
betydelig usikkerhed.

Side 11 af 12



Si cic 4

800 900 1000 I 500 2000 2500

100000000000000
100000000000000
100000000000000
000000000000000
100000000000000
101000000000000
111000000000000
100000000000000
100000000000000
100000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
r0000c000000000
110000000000000
110000000000000
110û00000000000
11000c00Ð0000û0
1l000ntr00000000
11000Ð000000000
110000000000000
110000000000000
110000000000000
110000000000000
1000000000c0000
ì10000000000000
1I0000Ð00000000
100000000000000
000000000000000
110000000000000
11Ð000000000000
100000000000000

Oill,-Mr¡lti Pc-versiotì 20030312 / 5.03
Danmrks Mil jøunde rsøge Iser

StoI I Periode: 76010I-?6r231 (Bidrag tra a1Ìe kilder)

Afstand (ml
400 500 600 700

ilakslmw- 0,70 i afstand 30 n og retDing 240 gEader i nåned 3

UdskreveLi 2OI5/ll/24 kI. t4::ìo
Dato.20),5/rI/24

Maksima af nånedlige 99+t-fraktitêr ípg/ú3)

l0 50 100 200 300
Retnang
(grader)

0
10
20
30
40
50
60
1A
80
90

100
110
t20
130
140
150
160
170
r80
r90
200
2LD
220
23t)
240
250
260

280
290
100
lÌ0
320
330
140
.t 50
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Bilag 12
OPLYSNINGER OM SVEJSNING
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Frederik Møller Pedersen

From: Nielsen, Anne Mette - Weber Denmark <AnneMette.Nielsen@weber.dk>
Sent: 9. november 2015 14:28
To: Frederik Møller Pedersen
Subject: SV: Miljøgodkendelse Saint-Gobain Weber A/S, Karlstrup
Attachments: olietank Karlstrup.docx

Hej Frederik

Se vedhæftede og rød tekst nedenfor i din mail.

Håber dette er tilfredsstillende.

Med venlig hilsen

Saint-Gobain Weber A/S

Anne Mette Nielsen
Geologist

Tel. +45 87 42 72 27
Fax: +45 87 61 02 05
Mob. tel. +45 23 35 75 59

Randersvej 75, Hinge
DK-8940 Randers SV

CVR: 59 98 30 16

www.weber.dk
AnneMette.Nielsen@weber.dk

Fra: Frederik Møller Pedersen [mailto:FMP@ramboll.dk]
Sendt: 4. november 2015 15:23
Til: Nielsen, Anne Mette - Weber Denmark
Cc: Mikkel Glargaard
Emne: Miljøgodkendelse Saint-Gobain Weber A/S, Karlstrup

Hej Anne Mette

Ifølge telefonisk aftale fremsendes hermed spørgsmål i relation til jeres ansøgning om miljøgodkendelse dateret 27.
juli 2015 af ovennævnte virksomhed.

Som nævnt assisterer Rambøll Solrød Kommune med udarbejdelse af udkast til godkendelsen. Sagsbehandler hos
Solrød Kommune er Mikkel Glargaard.

Jeg har følgende spørgsmål, hvoraf du i telefonen besvarede det første:

1. I har ønsket at krav om AMS-måling af støvindhold bortfalder.

I standardvilkårene er der ikke krav om AMS-måling, men i stedet om visuel kontrol af filterets renluftside.
Det vurderes derfor at kravet om AMS-måling kan bortfalde, med mindre målingerne viser at der løbende er
udsving og overskridelser af grænseværdien på 10mg/m3.



2

Du har oplyst at AMS-måleren ikke kan kalibreres, men viser nogenlunde det samme som den certificerede
måling fra Force. De kontinuerlige målinger ligger generelt på niveau med målingen udført af Force.

Der er ikke behov for yderligere oplysninger. OK

2. I ansøgningen er oplyst at der svejses ca. 10 timer pr. uge fordelt på 2 svejsesteder, i alle typer stål. Afkast er
ført 1 m over tag.

Det ønskes oplyst hvilke svejsemetoder, der anvendes (MMA, MIG/MAG, FCA, TIG, plasma, elektro…) og om
afkastet er forsynet med filter, der kan tilbageholde 99 % af svejserøgen.

Kommentar fra smed:
Der bliver svejset med MAG i Klargøring og MAG, TIG og Elektroder på værkstedet.
Der skrives ” 2 svejsesteder” hvilket jeg mener er irrelevant, da der svejses på hele værkstedet alt efter opgave.
Mere relevant er det måske at der er 4 udsugningsudtag. 2 på værksted som kan nå ca 30% af værkstedet, 1 til
svejsning i klargøring ved filebænk og 1 til støvsugning.
I forbindelse med 5S i Klargøring blev der også etableret udsugning til at tage støv ved rensning af anlæg.

Kommentar fra AMN:
Der er et svejsefilter på afkastet – og leverandøren oplyser det overholder gældende krav – i øvrigt mener jeg ikke vi
skal opfylde vilkår om svejserøg.
I Vejledning fra MST nr. 13/1997: Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg, i afsnit
5.2 under undtagelser fremgår, at regler for svejsning i tabel 1 (som er identisk med tabel 1 i vilkår for B 202) ikke er
gældende for reparations- og vedligeholdssvejsning m.v., da disse svejseprocesser er af mindre betydning for det
eksterne miljø. Standard vilkår for svejsning medtages derfor ikke.

3. Det er oplyst at der er en olietank på virksomheden.

Anvendelse bedes bekræftet – motorbrændstof? Placering bedes angivet på skitse. Såfremt tanken
anvendes til motorbrændstof og tankning af køretøjer bedes bekræftet at tankpladsen er indrettet i
overensstemmelse med standardvilkår 19.
Se vedhæftede fil

4. Af oplysningskrav under punkt H24 fremgår at virksomhedens afkast fra støvende processer skal overholder
B-værdien på 0,005 mg/m3. Ansøger skal - ved en OML-beregning  - dokumentere  at virksomhedens afkast
er høje nok til at B-værdien overholdes.

Det forudsættes at det er andelen af -kvartsstøv under 10 µm, der skal overholde B-værdien. I afkastet fra
tørreriet har Force målt emissionen af totalstøv til 1,9 mg/m3 og koncentrationen af støv under 10 µm til
0,71 mg/m3, svarende til ca. 37 % af totalstøvkoncentrationen.

Solrød Kommune/Rambøll har under forudsætning af at der er samme procentvise indhold af støv under 10
µm i alle afkast foretaget en beregning af spredningen, S, for alle afkast. Spredningen er defineret som
emissionen i [mg/s] delt med B-værdien i [mg/m3]. Jævnfør Luftvejledningen skal afkasthøjden fastlægges
ved en OML-beregning når spredningen er over 250 m3/s.

For afkastene fra tørreriet (nr. 39) og fra central sug (nr. 12) kan spredningen beregnes til hhv. 907 og 308
m3/s. For alle øvrige afkast er spredningen mindre end 250 m3/s. Der skal altså udføres en OML-beregning
der omfattet afkastene fra tørreriet og central sug, der dokumenterer at B-værdien for -kvartsstøv kan
overholdes med de aktuelle skorstenshøjder, under antagelse af at 37 % af det emitterede støv udgøres af
støv mindre end 10 µm.

Jeg har sat Force på opgaven – i dag – og afventer.
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På basis af ovenstående vil Rambøll (jeg) udarbejde et udkast til miljøgodkendelsen til Solrød Kommunes
godkendelse.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Frederik Møller Pedersen

Ingeniør
Miljøvurderinger og Industrimiljø

M +45  51617538
fmp@ramboll.dk
________________________________________

Rambøll
Englandsgade 25
DK-5100 Odense C
www.ramboll.dk

CVR NR. 35128417
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Bilag 13
ARBEJDSINSTRUKSER



Nr  22 ARBEJDSINSTRUKTION Indblæsning af bindemiddel

Opdateret den:

12-12-2014

Nr:

1
Chauføren henvender sig i kontrolrum T/S

2

Chaufføren får anvist indblæsning stedet og 

sandfraktionen til den pågældende silo 

skrives på følgesedlen. Chaufføren 

informeres om regler for påklædning ved 

indblæsning.

Nye chauffører får udleveret EHS håndbogen og denne instruktion. Og bliver instrueret i 

brugen af ”60 sek. Til omtanke” for at finde eventuelle risici. Chaufføren skal have 

følgende påklædning: High viz. beklædning, sikkerhedsfodtøj, hovedværn og øjenværn.

K/S

3 Chaufføren får anvist , hvilken silo 

produktet skal indblæses i

K 

4 Chaufføren får udleveret nøgle som er 

mærket med silonummer og 

produktnavn

T/K For at sikre at der indblæses 

det rigtige sted

5 Ankomst tidspunkt noters på 

følgeseddel af kontrolrums 

medarbejder

O For at kontrollere ventetid

6 Filter til silo der skal indblæset i startes 

i blandersystem. 

T/S Ellers kan der ikke blæses ind

7 Tryk på bindemiddel eller blander 3                            

Lafrage og hvid cement ligger under 

blander 3, resten under bindebidler

T Nogle siloere ligger under 

blander 3 andre under 

bindemiddel

8 Vælg det filter der skal startes T

9 Vælge silo med pil op eller ned i panel 

for indblæsning

T For at det kommer i rigtig silo

10 Godkend tilkobling med 2 gange ok T Ellers kan der ikke blæses ind

11 Chauffør kan påbegynde indblæsning Indblæsningstrykket skal være mellem 1,0 og 2,0 bar T

12 Under indblæsning SKAL chaufføren 

altid opholde sig ved lastbilen.

S

13 Ved endt indblæsning skal slange og rør 

tømmes med efterluft. Og eventuelt spild 

fjernes

OBS! Tankens restluft må ikke tømmes igennem indblæsningsrør da filtrene herved 

beskadiges.

T

14 Modtag nøgle fra chauffør og hæng på 

plads

T 5S

15 Notere slut tidspunkt på følgeseddel T For at kontrollere ventetid

VIGTIGE TRIN SIKKERHED: Undgå ulykker, arbejdsstillinger, farligt arbejde 

KVALITET: Undgå fejl, kontrol, kvalitetsstandarder

TEKNIK: Effektive bevægelser, specielle metoder osv.

OMKOSTNINGER: Effektic ressourcestyring

22Brian JensenTør

NØGLEPUNKTER

Så det kan dokumenteres hvilken silo der er anvist af medarbejderen og fejl 

indblæsning dermed undgås. 

For at sikre ensartet teknik og mindst mulig slidtage på filtrene

Så indblæsning kan afbrydes øjeblikkeligt ved uheld/ulykke

Så arbejdspladsen altid er pæn og rydelig og filtrene altid fungere optimalt.

ARBEJDSINSTRUKTION Indblæsning af bindemiddel 

Afdeling eller område Arbejdsinstruktion nr. :Afdelings- eller områdeleder

Udfyldt af :

Kevin Jensen og Brian Jensen

ÅRSAG TIL NØGLEPUNKTER 

(hvorfor)

ARB
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Nr  22 ARBEJDSINSTRUKTION Indblæsning af bindemiddel

Opdateret den:

12-12-2014

Nr:

VIGTIGE TRIN SIKKERHED: Undgå ulykker, arbejdsstillinger, farligt arbejde 

KVALITET: Undgå fejl, kontrol, kvalitetsstandarder

TEKNIK: Effektive bevægelser, specielle metoder osv.

OMKOSTNINGER: Effektic ressourcestyring

22Brian JensenTør

NØGLEPUNKTER

ARBEJDSINSTRUKTION Indblæsning af bindemiddel 

Afdeling eller område Arbejdsinstruktion nr. :Afdelings- eller områdeleder

Udfyldt af :

Kevin Jensen og Brian Jensen

ÅRSAG TIL NØGLEPUNKTER 

(hvorfor)
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Nr  26 ARBEJDSINSTRUKTION Indblæsning af Dansand

Opdateret den:

12-12-2014

Nr:

1
Chauføren henvender sig i kontrolrum T

2

Chaufføren får anvist indblæsning stedet og 

sandfraktionen til den pågældende silo 

skrives på følgesedlen. Chaufføren 

informeres om regler for påklædning ved 

indblæsning.

Nye chauffører får udleveret EHS håndbogen og denne instruktion. Og bliver instrueret i 

brugen af ”60 sek. Til omtanke” for at finde eventuelle risici. Chaufføren skal have 

følgende påklædning: High viz. beklædning, sikkerhedsfodtøj, hovedværn og øjenværn.

K/S

3

Kontroller følgeseddel omkring hvilken 

sand type der er i tankvognen

T/K

4 Chaufføren får udleveret nøgle som er 

mærket med produkt type

T/K

5 Chauffør kan påbegynde indblæsning Indblæsningstrykket skal være mellem 1,0 og 2,0 bar T

6 Under indblæsning SKAL chaufføren 

altid opholde sig ved lastbilen.

S

7 Ved endt indblæsning skal slange og rør 

tømmes med efterluft. Og eventuelt spild 

fjernes

OBS! Tankens restluft må ikke tømmes igennem indblæsningsrør da filtrene herved 

beskadiges.

T

8 Chaufføren aflevere nøgle i kontrolrum 

når indblæsning er færdig  

T

½

ÅRSAG TIL NØGLEPUNKTER 

(hvorfor)

VIGTIGE TRIN SIKKERHED: Undgå ulykker, arbejdsstillinger, farligt arbejde 

KVALITET: Undgå fejl, kontrol, kvalitetsstandarder

TEKNIK: Effektive bevægelser, specielle metoder osv.

OMKOSTNINGER: Effektic ressourcestyring

26Brian Jensen

for information om at han er der

Tør

NØGLEPUNKTER

Så det kan dokumenteres hvilken silo der er anvist af medarbejderen og fejl 

indblæsning dermed undgås. 

ARBEJDSINSTRUKTION Indblæsning af Dansand

Afdeling eller område Arbejdsinstruktion nr. :Afdelings- eller områdeleder

Udfyldt af :

Kevin Jensen og Hayati Simsir

For at sikre ensartet teknik og mindst mulig slidtage på filtrene

Så indblæsning kan afbrydes øjeblikkeligt ved uheld/ulykke

Så arbejdspladsen altid er pæn og rydelig og filtrene altid fungere optimalt.

Så Weber personale er opmærksom på gæster ved evakuering

Så det sikres at der indblæses i den rigtige silo

For at sikre at det rigtige bliver fylde i silo
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