
Myndigheders krav og vilkår ift. miljøkontrol af 
biogasanlæg 

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WT/JRC113018_WTbref.pdf  

Side 722 ->> 

6.1.2 Monitoring BAT 6. For relevant emissions to water as identified by the inventory of waste water streams (see 

BAT 3), BAT is to monitor key process parameters (e.g. waste water flow, pH, temperature, conductivity, BOD) at key 

locations (e.g. at the inlet and/or outlet of the pretreatment, at the inlet to the final treatment, at the point where 

the emission leaves the installation) 

Side 726 ->> 

BAT 8. BAT is to monitor channelled emissions to air with at least the frequency given below, and in accordance with 

EN standards. If EN standards are not available, BAT is to use ISO, national or other international standards that 

ensure the provision of data of an equivalent scientific quality.  

“H2S No EN standard available Biological treatment of waste ( 4 ) Once every six months - BAT 34” 

Side 747 ->> 

6.3.1.2 Emissions to air BAT 34. In order to reduce channelled emissions to air of dust, organic compounds and 

odorous compounds, including H2S and NH3, BAT is to use one or a combination of the techniques given below.  

 

Standardvilkår 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194511  
Afsnit 16. J 205 

Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons per dag, 
bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.5 b eller 5.3.b i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. 

16.1. Anvendelsesområde 
16.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold 

16.3. Oplysningskrav 
16.4. Standardvilkår 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WT/JRC113018_WTbref.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194511


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194511#id8bd3bb41-d67c-4709-9849-8d5ea0615631  
Afsnit 25. Biogasanlæg omfattet af 5.3 b 

Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 

tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 
91/271/EØF om rensning af byspildevand: 

i) Biologisk behandling 

25.1. Anvendelsesområde 
25.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold 

25.3. Oplysningskrav 
25.4. Standardvilkår 

 

25.4 Standardvilkår 

Generelt 

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Endvidere skal 
tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør. 

2. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige 

foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om, at driften af 
virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af 

godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke 
miljøet negativt. ] 

3. 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. 

Indretning og drift 

4. Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver: 

– hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomasse, afgasset biomasse og 
biogas, således at væsentlige udslip af biomasse, afgasset biomasse og biogas forebygges, 

– hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af reaktortanke og rørføring, sådan at de til enhver tid er 
gastætte. 

– hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i 
perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten. 

Luftforurening 

24. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder. ] 

25. Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for H2S på 5 mg/normal m3 i afkast fra opgraderingsanlæg. 
Virksomheden skal herudover overholde en B-værdi for H2S på 0,001 mg/m3. 

26. Afkast fra udsug af udstødningsgas fra køretøjer skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er 
placeret. 

27. Der skal være etableret målested i afkast, hvor der er beregnet og fastsat vilkår om afkasthøjde for lugt og i afkast fra 
opgraderingsanlæg, med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens 

anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til 
luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan 
dokumenteres overholdt.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194511#id8bd3bb41-d67c-4709-9849-8d5ea0615631

