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Påbud om ændrede emissionsgrænser for luft 
 
Miljøstyrelsen giver hermed Daka Løsning påbud om ændring af vilkår for 
luftemission fra virksomhedens kedler. Påbuddet gives efter miljøbeskyttel-
seslovens § 41a1. 
 
Ændringen medfører at vilkår C3 og C5 i miljøgodkendelse af 11. november 
2009 ændres til nedenstående og, at der indføjes et nyt vilkår C10. 
 

Emissionsgrænser ved anvendelse af naturgas som brændsel i 
kedelcentral 

C3  Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænsevær-
dier, målt som timemiddelværdier.  

 

Afkast 
Fra 

Nr. Stof 
Emissionsgrænse 
(mg/normal m3 tør røggas 
ved 10% O2) 

NOx (regnet som NO2) 125  
Kedel 1, 2 og 3 

CO 75 

 
 

Emissionsgrænser for kedelcentral ved anvendelse af følgende 
brændsler: 

 vegetabilsk fedt/olie 
 fuelolie 
 tung biofyringsolie 
 animalsk fedt 

C5  Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænsevær-
dier, målt som timemiddelværdier. 

 

Afkast 
Fra 

Nr. Stof 
Emissionsgrænse 
(mg/normal m3 tør røggas 
ved 10% O2)  

Kedel 1, 2 og 3 NOx (regnet som NO2) 
 

400 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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CO 100 

Total støv 100 

Hg 0,1 

Cd 0,1 

∑ Ni, V, Cr, Cu, Pb 5 

 
C10  Der må kun fyres med bioolie på en kedel af gangen. Hvis virksom-

heden ønsker, at fyre med bioolie på mere end en kedel skal virk-
somheden først fremsende dokumentation for at immissionsgræn-
sen for NOx kan overholdes. 

 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede påbuddet den 12. december 2011. 
 
Der er ikke modtaget bemærkninger til påbuddet fra Daka.  
 
Baggrund for påbuddet 
Daka Løsning har i december 2010 fået foretaget målinger af emissioner til 
luften fra virksomhedens tre kedler i henhold til vilkår C9 i virksomhedens 
miljøgodkendelse af 11. november 2009. Målingerne viste, at virksomheden 
ikke overholder vilkår for emission af NOx ved fyring med naturgas og bioo-
lie (animalsk fedt). 
 
Ved fyring med naturgas på kedel 1 (AX4, 13 MW) og kedel 2 (Danstoker 
18 MW) blev der målt emissioner på hhv. 120 og 94 mg NOx/m3 (ref). 
Grænseværdien er 65 mg NOx/m3 (ref). 
 
Ved fyring med bioolie på kedel 3 (Gl. Aalborg/BHO 11 MW) blev der målt 
en emission på 380 mg NOx/m3 (ref). Grænseværdien er 300 mg NOx/m3 
(ref). 
 
OML-beregninger viser, at grænseværdien for immission af NOx (B-
værdien) på 0,125 mg NOx (regnet som NO2) pr. m3 er overholdt. Grænse-
værdien er overholdt med stor margen, bortset fra tæt ved kilden. Den stør-
ste immission er beregnet til 0,105 mg NOx/m3 i en afstand af 200 m (OML 
beregninger i mail fra Daka, 7. juli 2011). 
 
Virksomheden har i mail af 8. juli 2011 redegjort for dannelsen af NOx ifm. 
forbrændingsprocessen og mulighederne for at reducere NOx emissionen 
fra de tre kedler: 
 

Tekniske vurderinger af eksisterende kedler: 
Daka Løsnings kedler er etableret i henholdsvis 1972, 1981 og 1990. Der er 
således tale om gamle installationer, der dog løbende er opdateret sty‐
ringsmæssigt for at sikre en energimæssig og miljømæssig optimal for‐
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brænding. Kedlerne er imidlertid ikke indrettet til at leve op til de seneste 
krav i luftvejledningen fra 2001, og specielt NOx‐emissionen giver proble‐
mer kravmæssigt.   
NOx‐dannelsen sker dels som følge af selve forbrændingen, og dels som 
følge af kvælstof i selve brændslet. For naturgas er det udelukkende et 
spørgsmål om den forbrændingsmæssige NOx‐dannelse, mens det for 
bioolierne vil være en kombination af NOx forårsaget af selve forbrændin‐
gen og kvælstof. 
Der ligger kun begrænsede antal målinger for kvælstofindholdet i den an‐
vendte bioolie. Disse indikerer et indhold på ca. 0,5 % N. Der er iværksat 
yderligere målinger for at afdække indhold og variation. 
Der er gennem den seneste måned gennemført yderligere forsøg med ked‐
lerne, hvor effekten af en regulering af iltoverskuddet ift. NOx‐dannelsen 
er vurderet. Dette skal ses i lyset af, at præstationsmålingerne er gennem‐
ført ved et forholdsvis stort iltoverskud. Konklusionen er, at det er muligt 
at reducere NOx yderligere ift. de gennemførte præstationsmålinger, men 
ikke til et niveau, der kan sikre en overholdelse af de skærpede NOx‐krav. 
 
Mulige metoder til reduktion af NOx fra eksisterende kedler: 
Vi har drøftet mulighederne for NOx‐reduktion med Dansk Energi Service 
og Force. For de kedler, der anvender naturgas som brændsel, vil det kræ‐
ve en ombygning af brænderne med ekstern eller intern recirkulation af 
røggassen for at sænke flammetemperaturen. Sidstnævnte løsning kræver 
en udskiftning af brænderne. Dette vil overslagsmæssigt give en omkost‐
ning på 1.1 til 2.2 mill. Kr. for de 2 kedler der primært anvender naturgas. 
For den sidste kedel, der primært anvender bioolie, er det vurderet, at 
kravværdien ikke kan opfyldes ved en modifikation af brænderne, men at 
det i stedet vil være nødvendigt at etablere et katalytisk SCNR‐system til 
NOx‐reduktion. Dette beløber sig overslagsmæssigt til 1,6 mill. Kr for en 
enkelt kedel. Tiltagene vil kunne gennemføres i løbet af ca. 12 måneder, 
idet kedlerne vil skulle ombygges enkeltvis for at opretholde produktionen. 
Det skal understreges, at der er tale om grove prisoverslag, som kræver 
yderligere bearbejdning, men det kan konkluderes, at der er tale om høje 
omkostninger i forhold til den opnåede miljøeffekt, set i lyset af at B‐
værdien overholdes immissionsmæssigt.  

 
Fremtidig energiforsyning af Daka’s produktionsanlæg i Løsning: 
Vi vurderer i øjeblikket den fremtidige energiforsyning til Daka’s produkti‐
onsanlæg i Løsning. Denne gennemføres i samarbejde med fjernvarme‐
værkerne i henholdsvis Løsning og Hedensted samt Hedensted Kommune. 
I vurderingen indgår en opdatering af energianlægget herunder ændret 
kedeltype og brændselsvalg samt en bedre udnyttelse af overskudsvarmen 
ved hjælp af varmepumper. 
I disse vurderinger indgår også alderen på den nuværende kedelinstallati‐
on, herunder dennes restlevetid. 
 
 



 4 

Forslag til handlingsplan: 
 

A. Lempelse af vilkår 
 
Ud fra følgende forhold:  

         Overholdelse af B‐værdien 

         Store omkostninger til opfyldelse af emissionskravene for NOx 

         Restlevetiden på den nuværende kedelinstallation 

vil vi anmode Miljøstyrelsen om at overveje en lempelse af vilkårene for 
NOx. For eksisterende anlæg anfører luftvejledningen muligheden for at 
lempe kravværdien for naturgas til 125 mg NOx/normal m3 tør røggas ved 
10 % ilt. For bioolien er dispensationsmulighederne mere uklare, men der 
må foreligge samme proportionalitets princip som for ældre fueloliekedler. 
 
B. Daka gennemfører en undersøgelse af den fremtidige energiforsyning 
herunder en tidsplan for eventuelle ændringer.  Denne forventes at kunne 
afrapporteres primo 2012.  
 
C. For bioolien er hovedparten af NOx‐dannelsen som nævnt knyttet til 
kvælstofindholdet i brændslet. Da datagrundlaget omkring kvælstofind‐
hold i bioolien er meget begrænset, gennemfører vi en kortlægning af det‐
te, og vurderer om indholdet kan reduceres. Afrapportering oktober 2011. 
 

Daka har efterfølgende i mail af 17. november fremsendt supplerende op-
lysninger vedr. indholdet af N i biooloien: 
 

I henhold til nedenstående handlingsplan har vi de seneste måneder gen‐
nemført en kortlægning af kvælstofindholdet i bioolien, og fundet et ni‐
veau på 0,5‐1 % N. En filtrering kan ikke reducere niveauet nævneværdigt, 
og vi har derfor vurderet, at en reduktion af NOx‐udledningen denne vej 
ikke er realistisk. Tilbage står således reduktion via katalytisk SCNR proces, 
som tidligere overslagsmæssigt er vurderet til 1,6 mill. k, ekskl. driftsom‐
kostninger. En etablering af en sådan proces vil kræve yderligere vurderin‐
ger af de konkrete fysiske muligheder, hvilket kan give anledning til yderli‐
gere omkostninger. 
 

 
Daka har efterfølgende i mail af 5. og 8. december 2011 skrevet, at bioolien 
gennemgår en oprensning ved centrifugering før forbrænding og at kvæl-
stoffet i brændslet (0,5-1%) derfor må findes på opløst form. Kun en mindre 
del af kvælstoffet i brændslet bliver til NOx resten bliver til frit kvælstof (N) 
ved forbrændingen.   
 
Miljøstyrelsen vurderer, at de forventede udgifter til renovering af kedler for 
at kunne overholde de hidtil gældende emissionsgrænser ikke står mål med 
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den miljømæssige gevinst, og at det ikke med rimelighed kan forlanges at 
der bruges en sådan udgift på eksisterende kedler med en restlevetid på 5-
10 år (for restlevetid se mail fra virksomheden af 30. august 2011). Miljøsty-
relsen vurderer samtidig, at virksomheden arbejder på at nedbringe emissi-
onen jf. mail af 8. juli 2011. 
 
Luftvejledningen (Vejl. nr. 2 2001 fra Miljøstyrelsen) åbner mulighed for, at 
lempe emissionskravet for NOx for eksisterende naturgas fyrede kedler til 
125 mg NOx/m

3 (ref), hvis det viser sig nødvendigt. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af ovenstående vurderet at det er rimeligt, at 
fastsætte et emissionskrav ved fyring med naturgas på 125 mg NOx/m3 (ref) 
og et emissionskrav på 400 mg NOx/m3 (ref) ved fyring med bioolie og de 
øvrige brændsler beskrevet i vilkar C5. 
 
Det vurderes på baggrund af de udførte OML beregninger af NOx immissi-
onen, at virksomheden vil have vanskeligt ved at overholde B-værdien for 
NOx ved fyring med bioolie på mere end en kedel. Der er derfor stillet vilkår 
om, at virksomheden kun må fyre med bioolie på en kedel af gangen med 
mindre virksomheden forinden har dokumenteret at immissionsgrænsen for 
NOx kan overholdes ved fyring med bioolie på flere kedler. 
 
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 virksomheden 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø el-

ler rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at 
de ønsker underretning om afgørelsen 

 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 24. april 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender kla-
gen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
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behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljø-
styrelsen Aarhus. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72544398 eller 
aar@mst.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 

 

Christina Ellegaard 
Civilingeniør, Miljøteknik 
72544398 
chell@mst.dk 

Ann-Kathrine Aggerholm Jensen 
Biolog 
72544377 
anaje@mst.dk 

 
 
 


