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DeNOx anlæg på gasturbine på Horsens Kraftvarmeværk er ikke 
omfattet af VVM-reglerne 
 
Miljøstyrelsen Aarhus har den 11. april 2012 modtaget en anmeldelse fra 
Horsens Kraftvarmeværk via Horsens kommune om etablering af et anlæg til 
reduktion af NOx-udledning fra gasturbinen på Horsens Kraftvarmeværk.  
 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12-
2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning.  
 
Projektet skal ikke behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.  
 
Det skyldes, at Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af DeNOx anlægget 
ikke kan være til skade for miljøet.  
 
I følge vilkår C25 i værkets revurderede miljøgodkendelse af 14. december 
2010, skal udledningen af NOx fra værkets gasturbine bringes ned, så der 
udledes maksimalt 200 mg NOx pr. Nm3. Samtidig skal værket iflg. vilkår 
C26 redegøre for mulighederne nedbringelse af grænseværdien, således at 
den er i overensstemmelse med det lave BAT-AEL niveau. 
 
Horsens Kraftvarmeværk har på den baggrund anmeldt, at der i sommeren 
2012, vil blive etableret en DeNOx-løsning, der indbefatter indbygning af 
SCR-katalysator-elementer, inddysning af ammoniakvand i røggas-kanalen 
og som hidtil samtidig vand i gasturbinen. Derved vil NOx udledningen 
kunne bringes ned ikke kun til 200 mg/Nm3som vilkår 25 fastlægger, men til 
ca. 50 mg/Nm3 fra det nuværende niveau på ca. 700 mg/Nm3.      
 
Udledningen af NOx reduceres ved at tilføre røggassen ammoniak-vand, som  
reagerer med NOx i røggassen og danner frit N, som ikke er til skade for 
miljø og klima. Virksomheden ønsker at anvende den eksisterende 
ammoniaktank til opbevaring af ammoniak-vand. Det vurderes, at 
emissionen af ammoniak som følge af DeNOx anlægget vil være lav. 
Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af DeNOx-løsningen samlet set vil 
bidrage til at NOx forureningen fra driften af gasturbinen nedsættes markant. 
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til Natur- og 
Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post 
til nmkn@nmkn.dk.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, 
at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter 
modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Klagen 
afviste ved for sen betaling. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde 
behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis 
klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og 
gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 
 
Opmærksomheden henledes på, at afgørelsen ikke bliver annonceret. Det 
betyder, at klageberettigede kan påklage afgørelsen til Natur- og 
Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra, at de får kendskab til afgørelsen. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i 
dag. 
 
Med venlig hilsen 
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