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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udskiftning af ældre oliefyr til 
nyt naturgasfyr 
 
 
Biofac A/S har i mail af 29.11.2010 og 17.12 2010 samt den 28.01.2011 til 
Miljøstyrelsen Odense meddelt ansøgning/ændring af virksomhedens fy-
ringsanlæg fra to ældre oliefyr til et nyt energivenligt naturgasfyr.  
 
Afgørelse 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til for-
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er 
derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
 
Biofac Esbjerg har gennem flere år planlagt en udskiftning af virksomhe-
dens to ældre oliefyr med et nyt og energibesparende naturgasfyr. Til un-
derstøttelse af udskiftningen har virksomheden fået foretaget OML-
beregninger på skorstenshøjden og på emission af NO2 og CO. Endvidere 
er der lavet en støjberegning. Alle beregninger viser at naturgasfyret over-
holder de vejledende grænseværdier for luft og støj. 
 
Energi- og miljømæssige konsekvenser: 
 
En opsummering fra virksomheden af de forureningsbegrænsende foran-
staltninger ved ny naturgaskedel er som følger: 
  

 Energimæssigt giver ændringen en energibesparelse på knap 30 %. 
Energispareaktiviteten er af DONG udregnet til 3.238 MWh 

  
 Mindre støj fra ny kedel i forhold til de 2 gamle kedler. Støjdata for 

kedlen samt opdateret støjforhold for fabrikken er dokumenteret og 
fremsendt til Miljøstyrelsen Odense. 

  

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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 Langt mindre emission og immission. Skorstenshøjden for det nye 
afkast er højere end den beregnede og lovpligtige jvf. tidligere frem-
sendt rapport inkl. OML-beregning. 

  
 Mht. luftforurening ved normal brænderbelastning på 20-70% er NOx 

46 mg/Nm3 ved 10% O2, og CO 42-53 mg/Nm3 ved 10% O2  
 

 Luftforurening ved de 2 gamle oliekedler var for NOx 2 x 164 
mg/Nm3 !  

 
Miljøstyrelsen Odenses vurdering 
 
Naturgasfyret er ikke selvstændigt omfattet af et listepunkt. Derfor er det 
afgørende for i en vurdering af godkendelsespligt, om driftsændringen inde-
bærer forøget forurening, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen. 
 
Efter det af virksomheden oplyste, indebærer ændringen en forbedring for 
alle relevante miljøparametre, og Miljøstyrelsen Odense lægger til grund, at 
ændringen ikke indebærer en ændring i affaldsfrembringelsen.  
 
Det er Miljøstyrelsen Odenses vurdering, at udskiftningen af de to ældre 
oliefyr med et nyt naturgasfyr overordnet er positiv i forhold til det eksterne 
miljø, og at ændringerne ikke vil medføre yderligere forurening og derfor 
ikke kræver miljøgodkendelse.   
 
Det vurderes endvidere, at udskiftningen ikke er VVM pligtigt. 
 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Miljøklagenævnet af: 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret 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 under-
retning om afgørelsen. 

 
Klager til nævnet er pålagt et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3000. 
kr. for alle andre klagere, herunder organisationer og offentlige myndighe-
der. Nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk.  
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Esbjerg Ugeavis den 16. marts 2011 
og kan ses på: 
www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/mst_decentrale_enheder 
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En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ Klagen skal være modtaget 
senest den 13. april 2011 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen 
med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sa-
gen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Henrik Bechmann Nielsen 
Miljøstyrelsen Odense 
 
 
 
Kopi til:  
 

- Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, 
miljo@esbjergkommune.dk  

- Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk 

- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ri-
be,syd@sst.dk  

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk  

- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, 
kreds@friluftsraadet.dk  

- NOAH, Nørrebrogade 39 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk  
- Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, RIB@nst.dk  
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