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Påbud om nyt vilkår for emission af NOx fra kedler samt emission af 
NOx og CO fra efterbrænder 
 
Miljøstyrelsen giver hermed FF Skagen påbud om ændring af vilkår for 
emission af NOx fra virksomhedens 4 kedler og NOx og CO fra 
virksomhedens efterbrænder. 
 
Påbuddet gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 11. 
 
Ændringen medfører at vilkår C3 i virksomhedens miljøgodkendelse af 4. 
november 2009 ændres til: 
 

Emissionsgrænser ved fyring med naturgas 
C3  Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte 

grænseværdier, målt som timemiddelværdier.  
 

Afkast 
Fra 

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

NOx (regnet som NO2) 125  
Kedler  1, 2, 3, 4  

CO 75 

NOx (regnet som NO2) 550 Efterbrænder og 
gasturbine 

5 
CO 200 

 
 
Ændringen medfører en lempelse i forhold til de eksisterende vilkår, men 
der sker ingen faktiske ændringer i virksomhedens udledning. Ændringen 
sker blandt andet for at sikre, at virksomheden kan anvende det mest 
hensigtsmæssige udstyr til reduktion af virksomhedens lugtbidrag i 
omgivelserne. 
 
 
 
 

                                                 
1
 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede påbuddet den 6. juli 2012. 
 
Der er ikke modtaget nogen bemærkninger fra FF Skagen. 
 
Baggrund for påbuddet 
FF Skagen har i marts og maj 2010 gennemført målinger af emissionen af 
NOx og CO fra virksomhedens kedler og efterbrænder i henhold til vilkår C8 
i virksomhedens miljøgodkendelse af 4. november 2009 (akkrediteret 
rapport nr. 4397-02, Force).  
 
Efterfølgende er der foretaget yderligere målinger på efterbrænderen af 
NOx og CO emissionen i marts 2011 (akkrediteret rapport nr. 4741-01, 
Force) og kontinuerte målinger af NOx fra 21.-28. november 2011 (DANAK 
nr. 4948-02, Force). 
 
Målingerne viste, at virksomheden ikke overholder vilkår for emission af 
NOx fra kedlerne 1-4 og emission af NOx og CO fra efterbrænderen ved 
fyring med naturgas.  
 
På kedel 1-4 blev der målt emissioner på mellem 90 og 123 mg NOx/m3 
(ref). På efterbrænderen blev der målt NOx emissioner på 134 mg NOx/m3 
(ref) i marts/maj 2010, mellem 190 og 240 mg NOx/m3 (ref) i marts 2011 og 
op til 400-500 mg NOx/m3 (ref) i november 2011. Grænseværdien var 65 
mg NOx/m3 (ref). 
 
Emissionen af CO fra efterbrænderen blev målt til 65 mg CO/m3 (ref) i 
marts/maj 2010 og mellem 68 og 240 mg CO/m3 (ref) med et gennemsnit på 
140 mg CO/m3 (ref) i marts 2011. Grænseværdien var 75 mg CO/m3 (ref).  
 
OML-beregninger viser, at grænseværdien for immission af NOx og CO (B-
værdien) på hhv. 0,125 mg NOx (regnet som NO2) pr. m3 og 1 mg CO pr. 
m3 er overholdt ved alle målinger. 
 
FF Skagen har i brev af 15. september 2011 søgt om at få lempet vilkår for 
emission af NOx fra virksomhedens kedler og efterbrænder: 
 

 
 
De omtalte ekstra målinger på efterbrænderen blev gennemført i november 
2011 (DANAK nr. 4948-02, Force) og viste som beskrevet ovenfor høje 
emissioner af NOx på mellem 200 og 400-500 mg NOx/m3 (ref). I 
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følgebrevet til målingerne af 6. januar 2012 ansøger FF Skagen om en 
lempelse af emissionsvilkåret for NOx til 200 mg NOx/m3 ved en iltprocent 
på 17 % O2: 
 

 
… 

 

 

  
… 

 

 
 
Kravet til NOx-emissionen fra kedler er fastlagt i Luftvejledningen (Vejl. nr. 2 
2001 fra Miljøstyrelsen). Grænseværdien på 65 mg NOx/m3 (ref) ved 10 % 
O2, blev fastlagt på baggrund af den bedst tilgængelige teknik, der på det 
tidspunkt var for nye kedler og nye brændere. Vejledningen åbner mulighed 
for at lempe emissionskravet for NOx for eksisterende naturgasfyrede 
kedler til 125 mg NOx/m

3 (ref). 
 
Kedlerne på FF Skagen er fra hhv. 1968, 1968, 1974 og 1984 og forventes 
at have en restlevetid på ca. 20 år, naturligvis stærkt afhængig af 
vedligeholdelse (mail fra FF Skagen, 6. juni 2012).  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det er rimeligt at fastsætte et emissionskrav på 
125 mg NOx/m3 (ref) ved fyring med naturgas på kedlerne 1-4, idet det er 
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indgået i vurderingen, at der er høje omkostninger forbundet med at 
nedbringe emissionen, og at kedlerne har en begrænset restlevetid. 
 
Efterbrænderen er fra 1996 og har en forventet restlevetid på 20 år (mail fra 
FF Skagen, 6. juni 2012). Brænderen bruges, hvis virksomheden har brug 
for mere damp end kedlerne kan producere, men forventes fremadrettet at 
blive brugt aktivt i forbindelse med luftrensning, for at reducere 
virksomhedens emission af lugt.  
 
Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund, at det er rimeligt at fastsætte et 
emissionskrav ved fyring med naturgas på efterbrænderen, svarende til 
emissionsgrænsen for termiske forbrændingsanlæg (kap 10 i Vejl. nr. 2 
2001 fra Miljøstyrelsen). Grænseværdien sættes derfor til 550 mg NOx/m3 
(ref), svarende til 200 mg NOx/m3 ved en iltprocent på 17. 
 
CO dannes under forbrændingsprocessen i kedler og efterbrænder 
afhængig af ilttilførslen. Problemerne omkring overholdelse af CO 
emissionen på efterbrænderen er beskrevet i mail af 6. juni 2012 fra FF 
Skagen: 
 

Ved normale kedler er der ofte kun 1-2 brændere, der skal styres omkring 
forbrændingsprocessen, herunder tilstrækkeligt tilførsel af luft. Sådanne brændere vil kun 
anvende den mængde luft der er tilstrækkeligt. Tilsætning af luft på efterbrænderen foregår 
ikke på samme optimal måde (se Ad 4). 

 

Virksomheden har søgt om at hæve grænseværdien for CO-emissionen fra 
efterbrænderen til 75 mg/m3 ved en iltprocent på 17. Dette svarer til en CO-
koncentration på ca. 200 mg/m3 ved en iltprocent på 10. Miljøstyrelsen 
vurderer, at det er rimeligt at efterkomme virksomhedens ønske, fordi CO 
ikke udgør et væsentligt miljøproblem, og grænseværdien først og fremmest 
er sat for at sikre en fornuftig forbrændingsproces. 
 
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 eller 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 22. november 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets 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 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets 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 
Miljøstyrelsen Aarhus. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72544398 
eller aar@mst.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 

 

 

Christina Ellegaard 
Civilingeniør, Miljøteknik 
72548212 
chell@aar.mim.dk 

Henrik Møller Hestbech 
Biolog, Cand. scient. 
 
hemhe@aar.mim.dk 

 
 


