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Påbud om ændringer af vilkår i samlet godkendelse af 20. december 
2006 
 
AKV Langholt A.m.b.a påbydes hermed at overholde nedenstående ændre-
de vilkår 17, 18, 20, 21, 24 og 53 i samlet godkendelse af 20. december 
2006 og nyt vilkår 69 om kontrol og tømning af olieudskiller. 
 
Påbuddet træder i kraft straks fra afgørelsens dato. 
 
Påbuddet vedr. vilkår 17, 18 og 20 gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttel-
sesloven1. Påbuddet vedr. vilkår 21, 24 og 53 gives efter § 72, stk. 3 i miljø-
beskyttelsesloven. Påbuddet vedr. vilkår 69 gives efter § 41, stk. 1 og § 72, 
stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Vilkår 17 
Frekvensen i vilkår 17 ændres fra en gang årligt til en gang hvert 3. år. 
Vilkår 17 ændres således til: 
 
17. Virksomheden skal en gang hvert 3. år, næste gang i år 2013, vurdere 

forbruget af stoffer til fremstilling af modificeret stivelse, samt beskrive 
muligheden for substitution af uønskede og farlige stoffer. 

 
Vilkår 18 
Afkast 18, 19, 20 og 28 i vilkår 18 ændres til (ændringer er vist med kursiv, 
herudover er note 4 ved NOx-grænsen i afkast 20 og 28 sløjfet og grænse-
værdi for CO og NOx i afkast 19 er sløjfet): 
 

Afkast 
nr. 

Beskrivelse Maks. 
luftm.  

 
[normal 
m3/time] 

Det for-
urenende 

stof 

Filter-
krav 

(tilbage-
holder 
mindst) 

 Emissions-
grænseværdi 2) 

 
[mg/normal m3] 1) 

Afkast 
højde 

(minimum)
 

[m] 

18 Afkast fra kedel til 
tørring af protein 
Indfyret effekt: 
1.800 kW 
  

6.500 NOx 5) 6) 
CO 

 CO: 75  4) 12 

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

Beskrivelse Maks. 
luftm.  

 
[normal 
m3/time] 

Det for-
urenende 

stof 

Filter-
krav 

(tilbage-
holder 
mindst) 

 Emissions-
grænseværdi 2) 

 
[mg/normal m3] 1) 

Afkast 
højde 

(minimum)
 

[m] 

19 Afkast fra filter på 
protein-tørreri og 
filter på melkøler 
efter proteintørreri 
(indirekte tørring) 

17.000 
 

Støv i øvrigt 
 

 Støv i øvrigt: 5 3) 
 

17 

20 Luftafkast fra 
tørrerifilter RC3 
Max. effekt: 
540 kW 
(direkte tørring) 

13.000 Støv i øvrigt 
GMAC/CHPT
Acetat 
Natrium-
hypochlorit 
NOx 5) 

 Støv i øvrigt: 5 3) 
GMAC/CHPT: 0,3 

Acetat: 5 
Natrium-

hypochlorit: 5 
NOx: 4002)  

17 

28 Afkast fra filter efter 
Rosin-tørreri 
Max. effekt: 
4.181 kW 
(direkte tørring) 

62.316 Støv i øvrigt 
NOx 5) 

 Støv i øvrigt: 5 3) 
NOx: 4002)  

20 

 1) Referencetilstanden for normal m3 er 0° C, 101,3 kPa og tør gas. 
 2) Emissionsgrænseværdien er angivet som timemiddelværdi. 
 3) Emissionsgrænsen er mg total støv/normal m3.  
 4) Referencetilstanden for normal m3 er 0° C, 101,3 kPa og tør gas ved 10 % O2. 
 5) Regnet som NO2 

6) Grænseværdien for NOx fastsættes på baggrund af kontrolmålinger og evt. en 
teknisk og økonomisk redegørelse, jf. vilkår 24 

 
 
Vilkår 20 
De to første afsnit om installering af differenstrykmålere over filter på afkast 
nr. 15, 16, 19, 20, 24, 28 og 41 i vilkår 20 bortfalder. Resten af vilkåret er 
uændret. Vilkår 20 ændres således til: 
 
20. Luftrensningsanlæg og scrubberanlæg skal altid være i drift under pro-

duktionen. 
 
Ved filter- eller scrubbersvigt skal arbejdet straks indstilles og må først 
genoptages, når filteret/scrubberen er bragt i orden. 

 
 
Vilkår 21 
Vilkår 21 suppleres med krav om inspektion af posefiltres afgangsside, jour-
nalføring og kontrol af støvcykloner. Resten af vilkåret er uændret. Vilkår 21 
ændres således til (tilføjelser er skrevet med kursiv): 
 

21. Filteranlæg til rensning af luft og ventilationsanlæg skal efterses og 
vedligeholdes efter behov, dog mindst 1 gang om året, således at 
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filtre og udsugningsanlæg til enhver tid fungerer optimalt. Drift og 
kontrol med filtrene skal ske i overensstemmelse med angivelserne i 
filterleverandørens driftsinstruks. 
 
Alle posefiltre skal inspiceres for støvaflejringer på filtrenes renluftsi-
de som indikation for utætheder. For de filtre, der kun er i drift i kam-
pagneperioden, skal inspektionen foretages mindst én gang i kam-
pagneperioden. Filtre, der er i drift året rundt, herunder filtre tilknyttet 
processen med modificering af stivelse (”RC3”) skal inspiceres 
mindst en gang hver 3. måned. 
 
Virksomheden skal føre journal over inspektionerne af posefiltre 
med angivelse af, hvilket filter der er inspiceret og nr. på det tilhø-
rende afkast, dato for inspektionen, resultat af inspektionen, dato for 
udskiftning af filtre og årsag til udskiftning af filter. Journalføringen 
kan ske som en del af journalføringen under vilkår 1.H. 
 
Cykloner eller andre mekaniske støvudskillere som fx cyklofaner el-
ler ventikloner skal renses og eventuelt justeres mindst én gang år-
ligt og altid umiddelbart inden kampagnen.  
 
Virksomheden skal udarbejde en skriftlig procedure for vedligehol-
delse og tilsyn med ventilationsanlæg og filteranlæg. Proceduren 
skal udarbejdes senest 1. august 2007. Instruktionen skal ajourføres 
løbende.  
 
Driftsinstruks for filtre og ventilationsanlæg skal være tilgængelig i 
umiddelbar nærhed af anlæggene. 

 
 
Vilkår 24 
Vilkår 24 om kontrol af NOx og CO ændres til: 
 
24 Virksomheden skal i 2012 ved præstationsmålinger dokumentere, at 

grænseværdierne for CO og NOx i vilkår 18 er overholdt for afkastene 
1, 14, 18, 20 og 28.  
 
Virksomheden skal endvidere i 2012 ved præstationsmålinger doku-
mentere emissionen af NOx fra afkast 18 med henblik på tilsynsmyn-
dighedens efterfølgende fastsættelse af en grænseværdi.  
Hvis emissionen af NOx regnet som NO2 fra afkast 18 overstiger 65 
mg/Nm3 ved 10 % O2, skal dokumentationen af NOx-emissionen fra af-
kast 18 vedlægges en teknisk og økonomisk redegørelse for reduktion 
af NOx-emissionen til 65 mg/Nm3 ved 10 % O2.  
 
Desuden skal virksomheden i 2012 fremsende opdateret OML-
beregning, der dokumenter, at grænseværdien for NOx i vilkår 22 er 
overholdt. 
 
Præstationsmålingerne skal foretages som 2 enkeltmålinger hver af en 
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varighed på 45 minutter på hvert afkast.  
 
Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normal-
drift)  
 
Prøvetagning og analyse skal ske efter Miljøstyrelsens Referencelabo-
ratoriums metodeblade for måling af emissioner til luften – metodeblad 
MEL-03 (NOx), metodeblad MEL-05 (O2) og metodeblad MEL-06 (CO) 
– eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræci-
sion og usikkerhedsniveau. 
 
Beregninger/målinger skal endvidere udføres i overensstemmelse med 
vilkår 26-30. 
 
Herefter skal præstationskontrollen udføres årligt. Hvis resultatet af 
præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 85 % af emissions-
grænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller 
disse stoffer. 

 
 
Vilkår 53 
Vilkår 53 suppleres med præcisering af, hvilke affaldstyper den årlige opgø-
relse af affaldsmængder skal omfatte. Resten af vilkåret er uændret. Vilkår 
53 ændres til (tilføjelse er skrevet med kursiv): 
 
53. Virksomhedens affaldsfrembringelse skal registreres på fraktioner, jf. 

den til enhver tid gældende bekendtgørelse om affald, for tiden Energi- 
og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, § 18.  
 
Såfremt der fremkommer nye affaldsfraktioner, eller hvis mængden af 
affald i den enkelte affaldsfraktion stiger mere end 20 % i forhold til 
den sidste anmeldelse eller den sidste redegørelse om ændring til Mil-
jøafdelingen, skal der fremsendes anmeldelse/redegørelse for æn-
dringen til Miljøafdelingen.  
 
Virksomheden skal foretage opgørelse over affaldsmængden årligt, og 
redegørelse for eventuelle ændringer skal fremsendes til Miljøafdelin-
gen senest 2 måneder efter det årlige opgørelsestidspunkt. Redegø-
relsen for ændringer skal omfatte en vurdering af affaldsfrembringelse 
i forhold til råvareforbrug/produktion. Redegørelsen skal endvidere om-
fatte en vurdering af muligheden for at nedbringe affaldsfrembringel-
sen. 
 
Den årlige opgørelse over affaldsmængderne skal som minimum op-
deles på de affaldstyper, der fremgår af skemaet i vilkår 56. 
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Olieudskiller 
Vilkår om kontrol og tømning af olieudskiller: 
 
69. Der skal føres regelmæssig kontrol (fx ved pejling) med olielagets tyk-

kelse i olieudskilleren. Olieudskilleren skal tømmes senest, når udskil-
lerens opsamlingskapacitet er udnyttet med 70 %, dog mindst en gang 
årligt. I forbindelse med tømning skal det bundfældede materiale 
(slam) også fjernes. Efter endt tømning skal olieudskilleren fyldes med 
vand efter leverandørens anvisninger, inden den tages i brug igen. 

 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 20. februar 2012 påbud om ændring af vilkår 
17, 18, 20, 21, 24 og 53 i miljøgodkendelse af 20. december 2006 og påbud 
om kontrol og tømning af olieudskiller. 
 
Virksomheden har den 16. marts og 31. maj 2012 fremsendt bemærkninger 
til påbudsvarslet: 
 
• Virksomheden har oplyst maksimale luftmængder for afkast 18, 19 og 

20 i vilkår 18.  
 

• Under vilkår 21 var der varslet krav om inspektion mindst en gang hver 
3. måned af alle posefiltre og krav om kontrol med cyklonstøvfiltre, så 
funktionssvigt opdages.  
 
Virksomheden har bemærket, at det ikke giver mening at inspicere po-
sefiltrene hver 3. måned. Det er ikke muligt at inspicere præventivt, da 
filtrene er meget store enheder, hvor enkelte utætheder ikke kan kon-
stateres. Et eventuelt problem vil meget hurtigt være synligt. Posefiltre-
ne på AKV er kun i drift ca. 3 måneder om året og inspiceres i perioden 
mellem 2 kampagner. I den forbindelse udtages en pose hvert 2.-3. år, 
som sendes til leverandør for test. Ud fra resultatet af denne test afgø-
res, om der er behov for udskiftning af poser. Samme procedure følges 
for posefiltrene på Cargill-AKV I/S.  
 
Vedr. cyklonfiltre anfører virksomheden, at det ikke er muligt på forhånd 
at konstatere et kommende funktionssvigt. Funktionssvigt vil kun opstå, 
hvis den tilkoblede ventilator går i stå, hvilket vil medføre en alarm i 
kontrolrummet. Ved funktionssvigt vil der ikke komme produkt til omgi-
velserne. AKV mener derfor ikke, at kravet omkring procedure for kon-
trol af cyklonfilter er relevant. Snegleudtrækket i bunden af cyklonerne 
bliver åbnet og renset årligt som et led i vedligeholdelsesprogrammet. 
 

 
Baggrund for påbuddet 
Hovedformålet med påbuddet er at regulere og kontrollere emissionen fra 
afkast 18 (naturgasfyret kedelanlæg). Herudover har Miljøstyrelsen i forbin-
delse med tilsynsbesøget på virksomheden i 2011 ”accepteret” nogle min-
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dre ændringer af vilkår og henstillet nogle forhold, som retligt bør følges op 
med påbud, så der ikke er tvivl om, hvilke krav der gælder.  
 
De vilkår/dele af vilkår i godkendelsen af 20. december 2006, der ændres 
med påbuddet, er ikke omfattet af retsbeskyttelse. 
 
Vilkår 17 
Miljøstyrelsen har i forbindelse med opfølgning på tilsyn på virksomheden i 
2011 på virksomhedens anmodning accepteret, at frekvensen i vilkår 17 for 
at beskrive mulighederne for substitution af uønskede og farlige stoffer til 
fremstilling af modificeret stivelse nedsættes fra en gang om året til en gang 
hvert 3. år.  
Virksomheden har begrundet anmodningen med, at der ikke findes andre 
egnede stoffer til formålet på markedet, og at der p.t. heller ikke er udsigt til 
at der kommer nye stoffer. Virksomheden følger løbende udviklingen. Miljø-
styrelsen finder på den baggrund en frekvens på en gang hvert 3. år accep-
tabel. 
 
Vilkår 18 
Miljøstyrelsen har i forbindelse med opfølgning på tilsyn på virksomheden i 
2011 konstateret, at der er fejl i afkastskemaet i vilkår 18. 
 
Det drejer sig om, at 1800 MW kedlen (naturgasfyret), der leverer varme til 
tørring af protein, ikke er tilsluttet afkast 19, men afkast 18. Afkast fra filter 
på melkøler går til afkast 19 og ikke afkast 18. Det betyder, at grænsevær-
dierne for CO og NOx i afkast 19 og støv i afkast 18 ikke er relevante, men 
at der mangler grænseværdier for NOx og CO for afkast 18. 
 
Virksomhedens samlede indfyrede effekt er 15 MW, dvs. mellem 5 MW og 
50 MW. Det betyder, at emissionsgrænserne for 1800 MW kedlen som ud-
gangspunkt skal fastsættes i overensstemmelse med standardvilkårene for 
listepunkt G201 i godkendelsesbekendtgørelsen2. I henhold hertil gælder en 
grænseværdi for NOx på 65 mg/Nm3 og for CO på 75 mg/Nm3.  
 
Da 1800 MW kedlen er et eksisterende anlæg vurderer Miljøstyrelsen, at 
emissionsgrænsen for NOx bør fastsættes på baggrund af målinger i afka-
stet og en opfølgende teknisk og økonomisk redegørelse for at reducere 
NOx-emissionen til 65 mg/Nm3, hvis målingerne viser, at NOx-emissionen 
ligger over 65 mg/Nm3. Der fastsættes derfor med dette påbud alene en 
emissionsgrænse for CO i afkast 18. Krav om NOx-målinger i afkast 18 og 
en teknisk og økonomisk redegørelse indbygges i vilkår 24. 
 
Det er desuden konstateret, at der er fejl i luftmængderne for afkast 19 og 
20. De maksimale luftmængder i afkast 19 og 20 er henholdsvis 17.000 
Nm3/h og 13.000 Nm3/h. De maksimale luftmængder lovliggøres med dette 
påbud. 
 

                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, med senere 
ændringer. 



 7 

Herudover har virksomheden i forbindelse med tilsynet anmodet om, at 
grænseværdien for NOx i afkast 20 og 28 ændres til at gælde ved den aktu-
elle driftsiltprocent i stedet for ved 10 % ilt. Begge steder sker tørring ved 
direkte tørring, hvor røggassen opblandes med atmosfærisk luft. Omregning 
til 10 % ilt giver problemer i forhold til kontrol af, om grænseværdien er 
overholdt, idet iltprocenten ved driftstilstanden ligger tæt på 21. Miljøstyrel-
sen vurderer, at grænseværdien for NOx i de to afkast bør gælde ved drifts-
iltprocenten, ligesom der er krav om for afkast 14, hvor der også er direkte 
tørring.  
 
Med dette påbud slettes note 4 fra grænseværdien for NOx i afkast 20 og 
28. 
Det skal bemærkes, at da tørringen sker ved direkte tørring, hvor der er 
kontakt mellem gassen og det materiale, der tørres, finder kravene for 
energianlæg ikke anvendelse. Hvis der havde været tale om indirekte tør-
ring, ville NOx-kravet for de to energianlæg være 65 mg/Nm3 ved 10 % O2 
(for nye anlæg). Grænseværdien på 400 mg/Nm3 ved direkte tørring fore-
kommer derfor umiddelbart høj, da der ikke må forventes dannet store 
mængder NOx ved den direkte tørring samtidig med, at røggassen blandes 
op med atmosfærisk luft. Målinger af NOx-emissionen fra de to afkast viser 
da også en NOx-emission mindre end 10 mg/Nm3. Miljøstyrelsen har valgt 
ikke at ændre ved grænseværdien ud over at ændre referencetilstanden 
men finder dog, at der til stadighed bør være fokus på, at NOx-emissionen 
forbliver lav. Grænseværdien kan tages op til revision ved næste revision af 
miljøgodkendelsen. 
 
Hele vilkår 18, som det ser ud efter ændring, er vist i bilag 1. 
 
Vilkår 20 og 21 
Virksomheden har i forbindelse med tilsynet i 2011 anmodet om, at kravet i 
vilkår 20 om differenstrykmålere bortfalder og henviser til Arbejdsrapport nr. 
1 2006 fra Miljøstyrelsen ”Støvvagter/-målere samt CO- og O2-målere i as-
faltindustrien”. Rapporten beskriver bl.a. problemer med at anvende diffe-
renstrykmålere til at registrere utætheder eller revner i filterposer, som kan 
medføre emissioner over grænseværdien. 
 
Miljøstyrelsen er bekendt med, at det generelt kan være et problem at an-
vende differenstrykmålere til at kontrollere posefiltre for huller og revner og 
poser, der falder af.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at den del af vilkår 20, der omhandler kravet om 
differenstrykmålere, kan bortfalde, men at kravene til eftersyn af filteranlæg i 
vilkår 21 til gengæld bør skærpes, så alle posefiltre inspiceres for støvaflej-
ringer på filtrenes renluftside som indikation for utætheder. Der stilles end-
videre krav til journalføringen over inspektionerne. 
 
Under hensyntagen til virksomhedens bemærkninger om, at en række po-
sefiltre kun er i drift ca. 3 måneder om året, differentieres kravet om hyppig-
heden af inspektioner af filtrenes renluftside, så de filtre, der kun er i drift i 
kampagnen, skal inspiceres mindst en gang i kampagnen, mens de filtre, 
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der er i drift hele året som fx de filtre, der hører til produktionen af modifice-
ret stivelse, skal inspiceres mindst en gang hver 3. måned. Inspektionen af 
filtrenes renluftside er et supplement til virksomhedens øvrige kontrol og 
vedligeholdelse af filteranlæggene. 
 
Vedr. cyklonfiltre er problematikken, at der kan ske opstuvning af støv i cy-
klonen, fx på grund af tilstopning af afgangsrør, med deraf følgende risiko 
for udblæsning af en støvprop til omgivelserne. Cyklonerne er ikke forsynet 
med fyldemeldere, som kan udløse en alarm, hvis støvet stuver op i cyklo-
nerne. Miljøstyrelsen har dog heller ikke oplysninger i sagen, som tyder på, 
at opstuvning generelt er et problem på virksomheden. Der er derfor heller 
ikke noget, der begrunder krav om etablering af fyldemeldere. Det indbyg-
ges derfor alene som krav, at der en gang om året inden kampagnen skal 
ske rensning af cykloner for at reducere risikoen for støvpropper. 
 
Miljøstyrelsen har som opfølgning på tilsynet i 2011 henstillet overfor virk-
somheden, at der føres jævnlig kontrol med alle posefilteranlæg og cyklon-
filtre for at reducere risikoen for, at støvgrænserne overskrides. Henstillin-
gen følges hermed op med et påbud. 
 
Vilkår 24 
Vilkår 24 om kontrol af CO og NOx udvides til at omfatte kontrol af emissio-
nen af CO og NOx fra afkast 18 og krav om en teknisk og økonomisk rede-
gørelse for nedbringelse af emissionen af NOx fra afkast 18 til 65 mg/Nm3, 
hvis emissionen overstiger 65 mg/Nm3, jf. bemærkningerne under vilkår 18.  
 
Der stilles endvidere krav om en opdateret OML-beregning til kontrol af B-
værdien for NOx, da der er kommet et ”nyt” afkast til.  
 
Kravet om kontrol af afkast 19 er sløjfet fra vilkåret, da grænseværdierne for 
CO og NOx er sløjfet. Endvidere er krav om måling på afkast 2 sløjfet, da 
afkastet er nedlagt. 
 
Vilkår 53 
I forbindelse med tilsynet i 2011 har Miljøstyrelsen anmodet om, at de årlige 
oplysninger om affald opdeles på minimum de affaldstyper, der er listet i 
vilkår 56, og som der er oplagsgrænser for. Listen i vilkår 56 følger i store 
træk listen over affaldstyper i beskrivelsen i godkendelsens afsnit 2. 
Med dette påbud fastsættes anmodningen som en del af vilkår 53. 
 
Vilkår 69 
Vilkår 69 er et nyt vilkår om kontrol og tømning af olieudskilleren, som er 
tilkoblet afløbet fra påfyldningspladsen for dieselolie. Vilkåret fastsættes for 
at sikre olieudskillerens funktion. 
 
Der er ingen krav i godkendelsen til olieudskilleren. I forbindelse med tilsy-
net i 2011, blev det oplyst, at det var 2 år siden, at olieudskilleren var blevet 
tømt, og at olieudskilleren ikke er tilsluttet en fast tømningsordning. Som 
opfølgning på tilsynet har Miljøstyrelsen henstillet, at der føres kontrol med 
olielagets tykkelse i udskilleren, og at olieudskilleren tømmes senest, når 
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opsamlingskapaciteten er udnyttet med 70 %, dog mindst en gang årligt. 
Påbuddet er en opfølgning på henstillingen. 
 
 
Klagevejledning 
§ 41 påbud 
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 eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Mil-
jøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
§ 72 påbud  
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 
kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 
 
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 6. juli 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen 
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 
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.” 



 10

 
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 tlf.nr. 72544395 
eller aar@mst.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

  
 
Bente E. Jørgensen 
Civilingeniør 
 
 
 
 
Kopi til: 
 
Aalborg Kommune aalborg@aalborg.dk 

 
Sundhedsstyrelsen, Region Nordjyl-
land 

nord@sst.dk 
 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
 

Friluftsrådet, kreds Himmerland-
Aalborg 

himmerland-
aalborg@friluftsraadet.dk; 
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Bilag 1 
 
Vilkår 18 i miljøgodkendelse af 20. december 2006 efter ændring  
 
Udover ændringerne i påbuddet er skemaet opdateret med følgende 
ændringer: 
• Afkast 2 er slettet af skemaet, idet afkastet er nedlagt.  
• Tøma kedel er ført til afkast 1, jf. accept fra Aalborg Kommune 

16. april 2010 
• Henchel kedel, der var tilkoblet afkast 1, er nedlagt. 
• Afkast 41 og 42 er slettet af skemaet, idet afkastene ikke er etab-

leret 
 
 
18. Afkastkanaler skal opfylde følgende krav: 
 
Afkast 

nr. 
Tidl. 
nr. 

Beskrivelse Maks. 
luftm.  

 
[normal 
m3/time] 

Det for-
urenende 

stof 

Filter-
krav 

(tilbage-
holder 
mindst) 

 Emissions-
grænseværdi 2) 

 
[mg/normal m3] 1) 

Afkast 
højde 

(minimum)
 

[m] 

A 23 Luftafkast fra 
færdigvaresilo 16, 
non-food 

1.440 Støv i øvrigt  5 3) 30 

B 24 Luftafkast fra 
færdigvaresilo 15, 
non-food 

1.440 Støv i øvrigt  5 3) 30 

C 25 Luftafkast fra 
færdigvaresilo 14, 
non-food 

1.440 Støv i øvrigt  5 3) 30 

1 26 Afkast fra Tøma 
kedel, indfyret 
effekt: 3.500 kW 

 NOx 5) 
CO 

 NOx: 125 2) 4) 
CO: 75 2) 4) 

23 

3 6 Luftafkast fra 
modtagesilo 3, RC3 

1.750 Støv i øvrigt  5 3) 13 

4 13 Luftafkast fra 
færdigvaresilo 4, 
non-food 

1.750 Støv i øvrigt  5 3) 30 

5 14 Luftafkast fra 
færdigvaresilo 5, 
non-food 

1.750 Støv i øvrigt  5 3) 30 
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Afkast 
nr. 

Tidl. 
nr. 

Beskrivelse Maks. 
luftm.  

 
[normal 
m3/time] 

Det for-
urenende 

stof 

Filter-
krav 

(tilbage-
holder 
mindst) 

 Emissions-
grænseværdi 2) 

 
[mg/normal m3] 1) 

Afkast 
højde 

(minimum)
 

[m] 

6 15 Luftafkast fra 
færdigvaresilo 6, 
non-food 

1.750 Støv i øvrigt  5 3) 30 

7 16 Luftafkast fra 
færdigvaresilo 7, 
non-food 

1.750 Støv i øvrigt  5 3) 30 

8 17 Luftafkast fra 
færdigvaresilo 8, 
protein 

3.500 Støv i øvrigt  5 3) 21 

9 18 Luftafkast fra 
færdigvaresilo 9, 
non-food 

3.500 Støv i øvrigt  5 3) 21 

10 19 Luftafkast fra 
færdigvaresilo 10, 
non-food 

3.500 Støv i øvrigt  5 3) 21 

11 20 Luftafkast fra 
færdigvaresilo 11, 
non-food 

3.500 Støv i øvrigt  5 3) 21 

12 21 Luftafkast fra 
færdigvaresilo 12, 
protein 

3.500 Støv i øvrigt  5 3) 13 

13 7 Luftafkast fra 
færdigvaresilo 13 

1.750 Støv i øvrigt  5 3) 21 

14 1 Afkast fra cyklonfil-
ter efter Stork-
tørreri. 
Max. effekt: 
2 x 2.300 kW 
(direkte tørring) 

56.600 Støv i øvrigt 
NOx 5) 

 Støv i øvrigt: 5 3) 
NOx: 400 

23 

15 4 Afkast fra filter på 
melkøleanlæg efter 
Rosin-tørreri 

21.500 Støv i øvrigt  5 3) 23 

16 3 Afkast fra filter på 
melkøleanlæg efter 
Stork-tørreri 

15.600 Støv i øvrigt  5 3) 23 
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Afkast 
nr. 

Tidl. 
nr. 

Beskrivelse Maks. 
luftm.  

 
[normal 
m3/time] 

Det for-
urenende 

stof 

Filter-
krav 

(tilbage-
holder 
mindst) 

 Emissions-
grænseværdi 2) 

 
[mg/normal m3] 1) 

Afkast 
højde 

(minimum)
 

[m] 

17 32 
 

Afkast fra organisk 
syreblandeanlæg 

 
400 

 
Syrestøv 

 
- 

 
5 

1 m over 
tag lodret 

afkast 

18 31 Afkast fra kedel til 
tørring af protein 
Indfyret effekt: 
1.800 kW 
 

6.500 NOx 5) 6) 
CO 

 CO: 75  4) 12 

19 5 Afkast fra filter på 
protein-tørreri og 
filter på melkøler 
efter proteintørreri 
(indirekte tørring) 

17.000 Støv i øvrigt 
 

 Støv i øvrigt: 5 3) 
 

17 

20 8 Luftafkast fra 
tørrerifilter RC3 
Max. effekt: 
540 kW 
(direkte tørring) 

13.000 Støv i øvrigt 
GMAC/CHPT
Acetat 
Natrium-
hypochlorit 
NOx 5) 

 Støv i øvrigt: 5 3) 
GMAC/CHPT: 0,3 

Acetat: 5 
Natrium-

hypochlorit: 5 
NOx: 400 2) 

17 

22 12 Luftafkast 
modtagefilter 
trappetårn silo 500 

1.440 Støv i øvrigt  10 3) 30 

23 22 Luftafkast fra 
modtagefilter silo 
501 

1.440 Støv i øvrigt  10 3) 46 

24 9 Luftafkast fra 
melkøler RC3 

14.000 Støv i øvrigt  5 3) 18 

26 10 Luftafkast fra DRT-
filter, RC3 

1.440 Støv i øvrigt  10 3) 15 

28 2 Afkast fra filter efter 
Rosin-tørreri 
Max. effekt: 
4.181 kW 
(direkte tørring) 

62.316 Støv i øvrigt 
NOx 5) 

 Støv i øvrigt: 5 3) 
NOx: 400 2) 

20 

30 11 Kondensafkast fra 
snegle mv., RC3 

1.700 Støv i øvrigt 
GMAC/CHPT

Scrubber Støv i øvrigt: 5 3) 
GMAC/CHPT: 0,3 

13 
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Afkast 
nr. 

Tidl. 
nr. 

Beskrivelse Maks. 
luftm.  

 
[normal 
m3/time] 

Det for-
urenende 

stof 

Filter-
krav 

(tilbage-
holder 
mindst) 

 Emissions-
grænseværdi 2) 

 
[mg/normal m3] 1) 

Afkast 
højde 

(minimum)
 

[m] 

Chloralkanol 
Acetat, 
Natriumhypo-
chlorit 

Chloralkanol: 0,3 
Acetat: 5 

Natriumhypo-
chlorit: 5  

31 28 Luftafkast fra 
Weishaupt kedel, 
(ANL). Max. effekt: 
20 kW 

 -  - 6 

32 29 Luftafkast fra Milton 
kedel, (RC 3) 
Indfyret effekt: 
2 x 60 kW 

 NOx 5) 
CO 

 NOx: 125 2) 4) 
CO: 75 2) 4) 

6 

33 30 Luftafkast fra Milton 
kedel, (RC 3), i 
Indfyret effekt: 17 
kW 

 -  - 8 

34 - Kondensafkast fra 
Weishaupt kedel 
RC4 (food). Max. 
effekt 25 kW 

 -  -  

35 - Kondensafkast fra 
Weishaupt kedel 
RC4 (non-food). 
Max. effekt 25 kW 

 -  -  

36 - Luftafkast fra 
Weishaupt kedel 
(ADM). Max. effekt 
32 kW 

 -  -  

37 - Luftafkast fra 
ventilator LAB 

 Støv i øvrigt  10 3) 1 m over 
tag, lodret 

afkast 

38 - Luftafkast fra 
ventilator ANL 
(værksted) 

 Svejserøg  - 1 m over 
tag, lodret 

afkast 

39 - Luftafkast fra 
ventilator ANL 

 Svejserøg  10 3) 1 m over 
tag, lodret 
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Afkast 
nr. 

Tidl. 
nr. 

Beskrivelse Maks. 
luftm.  

 
[normal 
m3/time] 

Det for-
urenende 

stof 

Filter-
krav 

(tilbage-
holder 
mindst) 

 Emissions-
grænseværdi 2) 

 
[mg/normal m3] 1) 

Afkast 
højde 

(minimum)
 

[m] 

(værksted) afkast 

40 - Luftafkast fra 
ventilator RC3 

 Støv i øvrigt   1 m over 
tag, lodret 

afkast 

 1) Referencetilstanden for normal m3 er 0° C, 101,3 kPa og tør gas. 
 2) Emissionsgrænseværdien er angivet som timemiddelværdi. 
 3) Emissionsgrænsen er mg total støv/normal m3.  
 4) Referencetilstanden for normal m3 er 0° C, 101,3 kPa og tør gas ved 10 % O2. 
 5) Regnet som NO2 

6) Grænseværdien for NOx fastsættes på baggrund af kontrolmålinger og evt. en 
teknisk og økonomisk redegørelse, jf. vilkår 24 

 
 


