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Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af 

ventilationsanlæg med tilhørende naturgasfyret kedelanlæg 

 
Miljøstyrelsen har den 20. december 2012 modtaget ansøgning fra AKV Langholt 
A.m.b.a. om etablering af et ventilationsanlæg med tilhørende naturgasfyret 
kedelanlæg. Den 1. februar 2013 og 16. april 2013 har vi modtaget supplerende 
oplysninger. 

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen vurderer, at det pågældende anlæg ikke giver anledning til øget 

forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens
1
 § 

33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 

 

Det forudsættes, at skorstenen fra kedlen udføres i henhold til de gældende gas- og 

bygningsreglementer. 

 

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte 

kræver tilladelse efter en anden lovgivning.  

 

Oplysninger i sagen 

For at skabe et bedre indeklima i laboratoriet i administrationsbygningen 

installeres et anlæg, som skal opvarme udeluft, inden det trækkes ind i laboratoriet 

som erstatning for den luft, der trækkes ud gennem stinkskabene. Til opvarmning 

af luften installeres en naturgasfyret kedel med en indfyret effekt på 45 kW.  

Anlægget placeres udenfor laboratoriet i en isoleret kasse på 

administrationsbygningens endevæg. Afkastet fra kedlen føres over tag. 

 

Ændringerne forventes ikke at belaste virksomhedens støjniveau yderligere. 

Kildestyrken af anlægget vil være 50 dB(A). 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Nærmeste nabo til virksomheden er landbrugsejendommen, der grænser op til 

virksomhedens vestlige skel, hvor administrationsbygningen er beliggende. 

Afstanden fra ventilationsanlægget til boligen er ca. 80 m. Med en kildestyrke på 

50 dB(A) vurderes anlægget på grund af afstandsdæmpningen ikke at øge 

støjbelastningen ved boligen i betydende grad eller være en hindring for, at de 

gældende støjgrænser kan overholdes. 

                                                             

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Emissionen fra det nye naturgasfyr vurderes på grund af anlæggets størrelse (45 

kW) ikke at bidrage betydende til den samlede emission fra virksomhedens 

kedelanlæg. Jf. standardvilkårene for varmeproducerende anlæg med en samlet 

indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW i bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 

2012 skal der ikke fastsættes emissionsgrænser for kedelanlæg mindre end 120 kW 

eller krav om regelmæssige akkrediterede kontrolmålinger af emissionen. Den 

seneste OML-beregning fra februar 2013 for de eksisterende kedelanlæg viser, at 

det maksimale immissionskoncentrationsbidrag af NOx udenfor skel er 0,091 

mg/m3, hvor grænseværdien er 0,125 mg/m3. 

 

I henhold til luftvejledningen, Vejledning nr. 2 fra 2001, skal skorstenen fra kedlen 

udføres i henhold til de til enhver tid gældende gas- og bygningsreglementer. 

 

Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at det ansøgte ikke giver anledning til 

øget forurening, eller andre typer af forurening, end hvad der tidligere er 

godkendt, eller øget affaldsfrembringelse. Ændringerne vurderes at falde indenfor 

rammerne af den gældende miljøgodkendelse af 20. december 2006 og strider 

ikke mod eksisterende vilkår. 

 

Aalborg Kommune har ikke haft bemærkninger til det ansøgte. 

 

Klagevejledning og offentliggørelse 

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 

 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: 
 ansøgeren 
 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 ønsket underretning om 
afgørelsen 

 

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Lyseng Allé, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 29. juli 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagegebyr 
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 Virksomheder. 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.  
 
Gebyret tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
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3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 

ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 

forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 

 

Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside. 
 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet 

behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. 

Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og 

Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.  

 
Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske 

senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Bente Eisenmann Jørgensen  

72 54 43 95  

benjo@mst.dk  

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Aalborg Kommune – aalborg@aalborg.dk 

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen  - nord@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds HimmerlandAalborg – himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk 
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