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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af kedelanlæg 
 
Miljøcenter Odense har den 15. februar 2010 modtaget ansøgning fra 
DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg. Virksomheden har søgt om 
godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-
by kedel. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1, er derfor ikke 
nødvendig. 
 
Oplysninger i sagen 
DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til,  
at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel. 
 
Miljøcenter Odense meddelte revurderingsgodkendelse den 27. oktober 
2009 til Nybro Gasbehandlingsanlæg. I revurderingen er der meddelt 
skærpede krav til emissioner af NOX og CO fra kedelanlægget. Derfor skal 
der skiftes brænder på hovedkedelen. 
 
Nybro Gasbehandlingsanlæg har i forbindelse med revurderingen meddelt 
at det er kedel A, der er hovedkedlen. Virksomheden søger nu tilladelse til 
at kedel B bliver hovedkedel. 
 
Uddrag fra ansøgningen 
… 
”Det naturgasfyrede kedelanlæg har 2 kedler, hvor brænderne på kedel B 
nu tænkes udskiftet, således at vi kan overholde den skærpede 
emissionsgrænse på 65 mg NOX/Nm³ ved 10 % ilt.” 
… 
”Vores behov for stand-by kedel vil være i situationer, hvor kedel B skal 
vedligeholdes, repareres eller lignende. Det vil efter tidligere driftserfaringer 
bevirke et behov for drift af stand-by kedlen på 500 driftstimer eller 
derunder.” 
 

                                                
1 

Jævnfør § 33, stk. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om 
miljøbeskyttelse. 



Miljøcenterets vurdering 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at emissionen vil være uændret om 
det er kedel A eller B, der er hovedkedel og dermed skal overholde det 
skærpede emissionskrav. 
Stand-by kedlen skal til stadighed overholde B-værdien som fremgår af 
vilkår C3 i revurderingen af 27. oktober 2009. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Anja Held 
anjhe@ode.mim.dk  
 
 



Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages2 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 

klageret over den konkrete afgørelse, jævnfør 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 

 
 
Afgørelsen vil blive annonceret i Ugeavisen Varde den 15. juni 2010 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tielgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget den 13. juli 2010.  
 
Miljøcenter Odense sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet 
sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen 
af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis en klage modtages.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet 
behandler 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.  
 
Kopi til: 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe,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  
Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, vardekommune@varde.dk 

 
 

                                                
2
 Jævnfør § 21, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af 

listevirksomhed 


