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INDLEDNING 
 
Dette er en revurdering og samling af Dalum Papirs eksisterende miljøgod-
kendelser til virksomhedens samlede produktion i Dalum, dvs. papirproduk-
tion med tilhørende kraftcentral. 
 
Virksomheden har eksisteret på adressen siden 1874, og har været miljø-
godkendt siden1992. 
 
Godkendelsen omfatter tilladelse til en årlig produktion af op til 150.000 tons 
færdigt papir. Det fremstilles hovedsaligt af genbrugsfibre, der bl.a. produ-
ceres på virksomhedens afdeling i Næstved. 
 
Til produktion af fyldstof til papirmassen er der tilladelse til at anvende et 
pcc-anlæg, der omdanner brændt kalk til fyldstof, bl.a. ved hjælp af CO2 fra 
kraftcentralens røggas. 
 
Til tørring af papirmassen er der givet tilladelse til at anvende naturgas som 
energikilde. 
 
Energifremstilling sker ved et forbrug på maksimalt 120.000 tons træflis/år 
og med en reservekedel på 27 MW, der anvender naturgas. Overskudvar-
me herfra sælges til Odense Fjernvarme. 
 
Som hjælpestof anvendes bl.a. vand fra vandværk, egen boring samt fra 
Odense Å. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
Denne afgørelse omfatter både revurdering af virksomhedens ældre miljø-
godkendelser, som er mere end 8 år gamle, samt administrativ sammen-
skrivning af nyere miljøgodkendelser som er mindre end 8 år gamle. 
 
Revurdering 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøcenter Odense foreta-
get den første regelmæssige revurdering af virksomhedens tidligere miljø-
godkendelser, som er mere end 8 år gamle: 
 
Miljøgodkendelse af Dalum Papirfabrik, Juli 1992 
Godkendelse af eksterne støjforhold, Februar 1996 
 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, 
fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, 
eller ændret ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderin-
gen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. 
Ændrede og nye vilkår er mærket med ○. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen, med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 
 
Sammenskrivning 
Miljøcenter Odense har endvidere foretaget en administrativ sammenskriv-
ning af følgende nyere godkendelser, som er mindre end 8 år gamle, og 
som derfor stadig er omfattet af retsbeskyttelse: 
 
Miljøgodkendelse af pcc-anlæg, Juni 2004  
(Henvisning til vilkår heri er mærket ”C” og retsbeskyttelse udløber i 2012) 
 
Tillægsgodkendelse Gas (IR) tørring, Juni 2006 
(Henvisning til vilkår heri er mærket ”D” og retsbeskyttelse udløber i 2014) 
 
Tillægsgodkendelse til flisfyring, September 2006 
(Henvisning til vilkår heri er mærket ”E” og retsbeskyttelse udløber i 2014) 
 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse i det omfang de 
fortsat er relevante.  
 
Disse vilkår er markeret med ●. 
 
De eksisterende godkendelser for Dalum Papir: 
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Miljøgodkendelse af Dalum Papirfabrik, Juli 1992 
Godkendelse af eksterne støjforhold, Februar 1996  
Miljøgodkendelse af pcc-anlæg, Juni 2004 
Tillægsgodkendelse Gas (IR) tørring, Juni 2006 
Tillægsgodkendelse til flisfyring, September 2006 
 
erstattes således af denne afgørelse. 
 
Lovgrundlag 
Der er anvendt fodnoter til henvisning til anvendte, love, bekendtgørelser, 
vejledninger, BREF-notes, etc. Fodnoten er generelt placeret ved første 
henvisning til det aktuelle dokument. 
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2.1 Vilkår for afgørelsen 
 
Generelle forhold 

 
1. ○ Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. 
  Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.  

 
Indretning og drift 

  
2. Der skal på kedelcentralen være indrettet målesteder til stikprøve-

udtagning af røggas. 
 
Miljøstyrelsens anvisninger til indretning af målesteder i vejledning 
nr. 6/90 skal være overholdt. (A16) 
 

3. ● Flis: Kedel 3 og 4 skal være tilsluttet røggasrør i den 60 meter hø-
je skorsten. (E1 - Retsbeskyttelse udløber 2014) 

 
4. ● PCC-anlæg: Inden ibrugtagning skal udstyr, herunder rørføringer, 

der genanvendes, efterses af en kyndig person således det sikres 
at udstyret er tæt og egnet til at opbevare og transportere det basi-
ske kalkprodukt. Dokumentation herfor bedes fremsendt til tilsyns-
myndigheden inden ibrugtagning. Der er særlige vilkår for ibrugtag-
ning af tanken til fyldstof, se vilkår 6. (C1 - Retsbeskyttelse udløber 
2012)  

 
5. ● PCC-anlæg: Anlægget og bygningen skal indrettes således at der 

ikke i forbindelse med uheld sker utilsigtet forurening af jorden eller 
spildevandssystemet. (C2 - Retsbeskyttelse udløber 2012) 

 
6. ● PCC-anlæg: Tanken til opbevaring af fyldstoffet fra pcc-anlægget 

skal inden ibrugtagning inspiceres af et firma/laboratorium, der på 
forhånd er godkendt hertil af Miljøcenter Odense. Inspektionen skal 
dokumentere at tanken er egnet til og i forsvarlig stand til at opbeva-
re kalken under omrøring. Af inspektionsrapporten skal desuden 
fremgå forslag til løbende egenkontrol samt hvornår og hvor ofte 
uvildige inspektioner af tanken bør ske. (C3 - Retsbeskyttelse udlø-
ber 2012) 

 
7. ● PCC-anlæg: Inspektion af tanken til opbevaring af fyldstoffet fra 

pcc-anlægget skal inspiceres af et firma/laboratorium, der på for-
hånd er godkendt hertil af Miljøcenter Odense med jævnlige inter-
valler, som aftales efter inspektionen efter vilkår 6. (C4 - Retsbe-
skyttelse udløber 2012) 

 
8. ● IR-tørring: Det separate afkast fra Gas-IR, der etableres for bort-

ledning af ikke forbrændt gas, skal være indrettet med målesteder i 
overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens luftvejled-
ning nr. 2, 2001, kapitel 8. (D1 - Retsbeskyttelse udløber 2014) 
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9. ● Flis: For at sikre, at der ikke dannes PAH’er og dioxiner ved for-

brændingen, når der fyres med flis, skal luftoverskuddet være på 
mindst 4 %. Udskrifter fra den kontinuerlige målinger af luftover-
skuddet skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i tre år. (E2- 
Retsbeskyttelse udløber 2014) 

 
10. ● Flis: For at hindre nedfald af sodrester i omgivelserne skal anbe-

falingerne i videnblad 124 fra Videncenter for halm- og flisfyring føl-
ges. (E3 - Retsbeskyttelse udløber 2014) 

 
11. ● PCC-anlæg: Aflæsning af kalk i kalkskakten skal foregå på en så-

dan måde, at støvudsendelsen minimeres. (C5 – retsbeskyttelse 
udløber 2012) 

 
12. ● PCC-anlæg: PCC-anlægget må ikke medføre ændringer i røg-

gassens sammensætning, der betyder at røggassen af den grund 
ikke kan overholde de til enhver tid gældende krav til røggassens 
sammensætning. (C6 – retsbeskyttelse udløber 2012) 

 
13. ● PCC-anlæg: PCC-anlægget må ikke medføre udledning af andre 

stoffer, end de normalt forekomne i røggas i en mængde, der over-
skrider massestrømsgrænsen, emissionsgrænsen eller den gæl-
dende B-værdi i omgivelserne. Såfremt der er mistanke herom, skal 
virksomheden på forlangende af tilsynsmyndigheden lade et akkre-
diteret firma eller laboratorium lave et oplæg til måleprogram herfor, 
som forud for udførelse af målingerne skal godkendes af tilsyns-
myndigheden. (C7 – retsbeskyttelse udløber 2012) 

 
14. ● Flis: Tilkørsel af flis samt bortkørsel af affald må kun finde sted på 

hverdage i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 07.00 – 18.00 samt 
lørdag fra 07.00 – 14.00. (E19 – retsbeskyttelse udløber 2014) 

 
15. ○ Virksomheden skal sikre oprydning, rengøring og vedligeholdelse 

af både udendørs arealer og produktionsanlæg, således at risikoen 
for utilsigtet udledning til spildevandssystemet eller til Odense Å mi-
nimeres, og således at virksomheden fremstår ren og opryddet. 

 
16. ○ Der skal foreligge en vedligeholdelsesplan for rengøring af kanal-

føringerne mellem pcc-anlægget og kraftcentralen, således der ikke 
opstår unødig støj herfra. Planen og dokumentation for at den føl-
ges skal fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
17. ○ Afkast fra svejseanlæg skal føres 1 m over tag så der kan ske fri 

fortynding. 
 

18. ○ For at minimere diffuse emissioner af støj og luft, skal alle vinduer 
i produktionslokaler holdes lukkede. Døre og porte må kun åbnes til 
nødvendig ind og ud transport. 

 

 8 



19. ○ Planlagt reparation og vedligeholdelse af anlæggene, der kan 
medføre større støjemissioner end ved normal drift, skal foregå i 
dagtimerne, og skal så vidt mulig varsles miljømyndigheden forud.  
 

20. ○ Akut reparation og vedligeholdelse, der medfører større støjemis-
sion end normalt skal så vidt mulig foregå i dagtimerne, og miljø-
myndigheden skal informeres herom på først kommende hverdag.  

 
21. ● Flis: Opsamlingen af perkolat/overfladevand kan ske via befæsti-

gelse af oplagspladsen. Alternativt kan opsamlingen af perko-
lat/overfladevand ske via dræn, såfremt virksomheden kan doku-
mentere, at drænene forventes at kunne opsamle 95% af det dan-
nede perkolat. 

 
Såfremt virksomheden ønsker at opsamle perkolatet/overflade-
vandet via dræn, skal der i god tid inden oplagring påbegyndes ind-
sendes dokumentation for den forventede virkning af drænene. 
(E18 – retsbeskyttelse udløber 2014) 
 

22. ○ Der må maksimalt anvendes 350 tons slagger i tilkørselsrampe til 
flisindfyring. 

 
23. ○ Slaggerne udlægges på asfalt og skal i øvrigt indstøbes i beton. 

 
24. ○ Tilkørselsrampen skal inspiceres jævnligt og evt. revner og huller 

skal udbedres staks. 
 

25. ○ Hvis tilkørselsrampen ønskes fjernet igen, betragtes den som af-
fald og fjernelse skal derfor foregå i overensstemmelse med kom-
munens erhvervsaffaldsregulativ. 
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26. ○ Der skal foreligge dokumentation for at slaggerne overholder føl-

gende: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Indhold i slagger til rampe 
   Faststofindhold mg/kg TS 
Arsen  > 20  
Bly  > 40  
Cadmium  > 0,5  
Chrom, total  > 500  
Chrom (VI)  > 20  
Kobber  > 500  
Kviksølv  > 1  
Nikkel  > 30  
Zink  > 500  
  
 Koncentration i eluat µg/l 
  
Klorid*  150000 - 3000000  
Sulfat  250000 - 4000000  
Natrium  100000 - 1500000  
Arsen  8 - 50  
Barium  300 - 4000  
Bly  10 - 100  
Cadmium  2 - 40  
Chrom, total  10 - 500  
Kobber  45 - 2000  
Kviksølv  0,1 - 1  
Mangan  150 - 1000  
Nikkel  10 - 70  
Zink  100 - 1500  

Analyseresultater skal henføres til tør vægt, for slagger fra affaldsforbrænding 
efter frasortering af metalemner. 

 
Luftemission 
 

27. ● Flis: Ved fyring med flis på kedel 3 må emissionerne ikke oversti-
ge følgende: 

  
Parameter iltprocent mg/Nm3 

(timemiddelværdi) 
SO2 6 200 

NOX (målt som NO2) 6 400 
Støv 6 50 
CO(*) 10 625 

 (E4 - Retsbeskyttelse udløber 2014)   
 *Undtaget er dog er CO-krav, der er meddelt efter § 41 
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28. ● Flis: Ved fyring med naturgas på kedel 3 og 4 må emissionerne 

ikke overstige følgende: 
  

Parameter iltprocent mg/Nm3 
(timemiddelværdi) 

SO2 3 5 
NOX (målt som NO2) 3 300 

Støv 3 5 
CO (*) 10 75 

 (E5 og E8 - Retsbeskyttelse udløber 2014)   
 *Undtaget er dog CO-krav, der er meddelt efter § 41 

 
29. ● Flis: Ved fyring med gasolie eller heavyfuel på kedel 3 eller gas-

olie på kedel 4 må emissionerne ikke overstige følgende: 
  

Parameter iltprocent mg/Nm3 
(timemiddelværdi) 

SO2 3 1700 
NOX (målt som NO2) 3 450 

Støv 3 50 
CO (*) 10 100 

 (E6 og E9 - Retsbeskyttelse udløber 2014)   
 *Undtaget er dog CO-krav, der er meddelt efter § 41 

 
30. ● IR-tørring: Anlægget skal overholde følgende emissionsgrænse-

værdier: 
  

Afkast nr. Parameter Emissionsgrænseværdi 
mg/Nm3 tør røggas ved 10% 

O2 
(timemiddelværdi) 

Gas-IR NOx 65 
Gas-IR CO 500 

(D2 - Retsbeskyttelse udløber 2014, men ændrede emissions-
krav jf. revurdering)   

 
31. ○ Støvemissionen fra procesafkast må ikke overstige 20 mg/m3 som 

timemiddelværdi. Dette gælder dog ikke afkast fra kontorer, 
mandskabsrum og rumventilation. 

 
32. ● Flis: Såfremt der fyres med blandet brændsel på kedel 3 under 

målingerne skal den vægtede emissionsgrænseværdi for de enkelte 
stoffer bestemmes ved hver måling i henhold til retningslinjerne i 
bekendtgørelsens* bilag 7. 

 
  *: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning 

af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.  
 (E11 – retsbeskyttelse udløber 2014) 
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33. ● Flis: Virksomheden skal 2 gange årligt lade udføre præstations-

målinger på kedel 3 og 1 gang årligt på kedel 4 til dokumentation 
for, at emissionsvilkårene kan overholdes. Ved hver præstationsmå-
ling skal der foretages 3 enkeltmålinger af ca. en times varighed. 
Udover målinger for SO2, NOX, CO og støv skal der måles for tem-
peratur og O2. Ved flisfyring skal der desuden måles for vandind-
hold og luftmængde. 

 
  Målingerne skal gennemføres under normale driftsforhold. Målerap-

porten skal indeholde oplysninger om art og mængde af forbrugt 
brændsel under målingerne. Målerapporten skal udarbejdes i over-
ensstemmelse med afsnit 8.2.4.1, side 99 i Miljøstyrelsens luftvej-
ledning nr. 2, 2001. Målerapporten skal snarest muligt fremsendes til 
tilsynsmyndigheden. 

 
 Kontrolperioden er et år, og grænseværdien anses for overholdt, så-

fremt gennemsnittet af samtlige målinger i kontrolperioden overhol-
der grænseværdien. (E10 og E13 – retsbeskyttelse udløber 2014) 

 
34. ● Flis: Såfremt virksomheden ikke kan dokumentere, at der køres 

med et luftoverskud på 4% ved flisfyring, jf. vilkår 9 (E), skal virk-
somheden på tilsynsmyndighedens forlangende ved målinger do-
kumentere, at emissionen af PAH-stoffer ikke overstiger 0,005 mg 
benz(a)pyren-ækvivalenter/Nm3, og at dioxinemissionen ikke over-
stiger 0,1 ng ITEQ/Nm3. Målingerne skal udføres i overensstem-
melse med Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/2001 og i øvrigt efter 
nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. (E12 – retsbeskyttelse 
udløber 2014) 

  
35. ○ Virksomheden skal senest den 1. december 2010 have udarbej-

det en redegørelse over støvemissionen fra papirproduktionen. Re-
degørelsen skal indeholde: 

  - en oversigt over alle afkast 
 - en begrundet vurdering af, i hvilke afkast der kan 

forekomme støv  
 - såfremt der er støvfilter på afkastet, der løbende 

vedligeholdes, skal dette oplyses 
  - datablad på eventuelle filtre skal vedlægges.  
 - på alle afkast, hvor der kan forekomme støv over 

20 mg/m3, skal der udarbejdes en plan for måling 
heraf, eller hvornår afkastet forsynes med støvfil-
ter. 

 - der skal laves en beregning af, at B-værdien for 
inert støv under 10 µm på 0,08 mg/m3 i omgivel-
serne er overholdt for virksomhedens samlede 
støvemission.  
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36. ○ Virksomheden skal senest 1. oktober 2014 fremsende en teknisk 

og økonomisk redegørelse for nedbringelse af emissionerne fra 
kraftcentralen. Redegørelsen skal omfatte: 
- hvilke BAT-tiltag, der vil blive gennemført 
- hvilke emissionsgrænser inden for ovennævnte BAT-intervaller 

virksomhedens kraftcentral vil kunne bringes til at overholde (Se 
afsnit 3.10.1 Luftemission – emissionsgrænser efter 2014) 

- en tidsplan for gennemførelse af BAT- tiltag. 
 

37. ● Virksomheden skal foretage præstationsmålinger mindst en gang 
pr. å til dokumentation af, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 24 i 
miljøgodkendelse af IR tørring, juni 2006. Hvis resultatet af en præ-
stationsmåling er under 60% af emissionsgrænseværdien dog kun 
hvert andet år. 

 
 Der skal anvendes følgende målemetode*: 

  
Stof Målemetode 
NOx US EPA Method 7E (metodeblad MEL-03) 
CO US EPA Method 10 (metodeblad MEL-06) 

*: Metoden er anbefalet i ”Metodelisten”. Metodelisten er an-
ført i Luftvejledningens kapitel 8 og opdateringer ses på: 
http://www.ref-lab.dk/teknisk_info/anbefalede_metoder/index.asp. 
(D4 - retsbeskyttelse udløber 2014) 

Målingerne skal gennemføres under normale driftsforhold. Målerap-
porten skal indeholde et mål for produktionens størrelse og art i kon-
trolperioden. Målerapporten skal udarbejdes i overensstemmelse 
med afsnit 8.2.4, side 99 i Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2, 2001. 
Målerapporten skal snarest muligt sendes til tilsynsmyndigheden. 

 
38.  ● IR-tørring: Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, når det 

aritmetiske gennemsnit af de 3 (eller det aktuelle antal) målinger i 
løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdi-
en. Kontrolperioden er den samlede måletid. (D5 - retsbeskyttelse 
udløber 2014) 

Lugt 
 

39. Virksomhedens bidrag til lugt i omgivelserne må ikke overstige 5 
LE/m3 midlet over 1 minut og beregnet efter Miljøstyrelsens lugtvej-
ledning. (A13) 

 
40. ○ Alle lugtklager skal straks meldes til Miljøcenter Odense. 

 
41. Miljøcenter Odense kan forlange vilkår 39 kontrolleret gennem 

lugtmålinger, dog højst 1 gang årligt. 
 
Målingerne skal i givet fald gennemføres i overensstemmelse med 
Miljøstyrelsens lugtvejledning og udføres af et af Miljøcenter Odense 
anerkendt laboratorium. /A20/ 
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Støj 
42. ● Flis: Dalum Papir skal senest 3 måneder efter opstarten på flisfy-

ringen ved kontrolmålinger og beregninger dokumentere, at de ek-
sisterende støjvilkår kan overholdes, og dokumentationen skal sen-
des til tilsynsmyndigheden senest en måned herefter. 

 
Såfremt støjvilkåret ikke kan overholdes, skal støjrapporten være 
ledsaget af en tids- og handlingsplan for overholdelse. (E20 - rets-
beskyttelse udløber 2014) 
 

43. ● Flis: De i vilkår 36 i miljøgodkendelse af flisanlæg, september 
2006, nævnte kontrolmålinger og beregninger skal foretages i form 
af beregninger udført efter den fællesnordiske beregningsmodel for 
ekstern støj fra virksomheder. Dokumentation for undersøgelsen 
skal med hensyn til beregningsforudsætningerne indeholde de op-
lysninger, som er nødvendige for vurderingen af rigtigheden af be-
regningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne og kildestyrker angi-
ves. 

 
Målingerne/beregningerne skal udføres af akkrediteret laboratorium, 
der beskæftiger personer, som er certificerede af DELTA Akustik & 
Vibrationer til at udføre sådanne målinger/beregninger. 
 
Støjgrænserne anses for overholdt, når resultatet af støjmålinger-
ne/beregningerne, fratrukket ubestemtheden, er mindre end eller lig 
med støjgrænserne. (E21 - retsbeskyttelse udløber 2014) 
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44. ○ Virksomheden skal frem til 1. juni 2013 overholde følgende støj-

grænser uden for virksomhedens skel: 
 

Planområde Hverdage 
7.00-18.00 

Lørdag  

7.00-14.00 

 

d(BA) 

Hverdage 
18.00-22.00  

Lørdage 
14.00-22.00 

 Søndage 
7.00-22.00 

dB(A) 

Alle dage 
22.00-07.00 

 

 

 

dB(A) 

Boligområde 
7.B1 

45 40 35 

Områderne 
7.S1, 7.F1, 
5.S1, 5.F3, 
5.S3 

50 45 40 

Boligområde 
5.B2 

45 40 40 

 
 

45. ○ Senest 1. juni 2010 skal virksomheden fremsende en plan 
og redegørelse for at nedenstående vejledende grænseværdi-
er vil kunne overholdes. Planen og redegørelsen skal indehol-
de en teknisk beskrivelse af, hvordan grænseværdierne op-
nås, en økonomisk beskrivelse af omkostningerne herved, 
samt en tidsplan for gennemførelse inden 1. juni 2013. 

 
Planområde Hverdage 

7.00-18.00 

Lørdag  

7.00-14.00 

 

d(BA) 

Hverdage 
18.00-22.00  

Lørdage 
14.00-22.00 

 Søndage 
7.00-22.00 

dB(A) 

Alle dage 
22.00-07.00 

 

 

 

dB(A) 

Boligom-
råde 7.B1 

45 40 35 

Områderne 
7.S1, 7.F1, 
5.S1, 5.F3, 
5.S3 

50 45 40 

Boligom-
råde 5.B2 

45 40 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. ○ Der skal ske en årlig afrapportering, eventuelt i den årlige miljøre-
degørelse, der viser, at ovenstående handlings- og tidsplan over-
holdes. Senest 1. juni 2013 skal virksomheden fremlægge doku-
mentation for at planen, som beskrevet i vilkår 45 er gennemført. 
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47. ○ Såfremt Miljøcenter Odense skønner det nødvendigt kan virk-
somheden pålægges at udføre målinger til eftervisning af, at virk-
somheden kan overholde de fastlagte grænser for støj. Sådanne 
målinger kan højst kræves udført en gang årligt. Målingerne og af-
rapporteringen skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinjer. 

 
Vibrationer  
 

48. ● PCC-anlæg: Virksomheden må ikke give anledning til vibrationer, 
der overstiger de i tabellen anførte værdier i omkringliggende byg-
ninger: 

 
Områdetype, anvendelse KB-vægtet acceleration-

niveau, LAW re. 106 m/s2, 
dB 

Boliger i boligområde  
Boliger i blandet bo-
lig/erhvervsområde kl. 18 - 7 
Børneinstitutioner og lignende 

75  

Boliger i blandet bo-
lig/erhvervsområde kl. 7 - 18 
Kontorer, undervisningslokaler og 
lignende 

80  

Erhvervsbebyggelse 85  
   (C11 – retsbeskyttelse udløber 2012) 
 

49. ● ○Såfremt Miljøcenter Odense skønner det nødvendigt kan virk-
somheden pålægges at udføre målinger til eftervisning af, at virk-
somheden kan overholde de fastlagte grænser for vibrationsni-
veauer. Sådanne målinger kan højst kræves udført en gang årligt. 
Målingerne og afrapporteringen skal udføres efter retningslinjerne 
angivet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997: ”Lavfrekvent støj, in-
fralyd og vibrationer i eksternt miljø.” (C11 – retsbeskyttelse udløber 
2012) Tilsvarende vilkår er med denne revurdering gældende for 
hele virksomheden. 
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Lavfrekvent støj 
 

50. ○ Virksomheden må ikke give anledning til lavfrekvent støj, der 
overstiger de i tabellen anførte værdier i omkringliggende bygnin-
ger: 

 
 

 
Områdetype, anvendelse 

 
A-vægtet 

lydtryksniveau
(10-160 Hz), 

dB 

 
G-vægtet 

infralydniveau 
dB 

Kontorer, undervisningsloka-
ler o. lign., støjfølsomme rum 30 85 

Øvrige rum i virksomheder 
35 90 

Aften/nat: 
Kl. 18-7 20 85 

Beboelsesrum, 
herunder børne-
institutioner 
o.lign. 

Dag: Kl. 7-
18 25 85 

Grænseværdierne er angivet i dB (re. 20 Pa).  
Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måle-
tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. 

 
51. ○ Såfremt Miljøcenter Odense skønner det nødvendigt kan virk-

somheden pålægges at udføre målinger til eftervisning af, at virk-
somheden kan overholde de fastlagte grænser for lavfrekvent støj. 
Sådanne målinger kan højst kræves udført en gang årligt. Målin-
gerne og afrapporteringen skal udføres efter retningslinjerne angivet 
i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997: ”Lavfrekvent støj, infralyd og 
vibrationer i eksternt miljø.”  

 
 

Kemikalier 
 

52. ○ Natronsalpeter skal opbevares i lukkede bigbags under tag, på 
fast bund og uden afløb til kloak. Der må ikke forekomme åbne big-
bags på virksomheden. Der må maksimalt opbevares 25 tons og 
hver enkel batch må højst opbevares på virksomheden i 2 måneder. 

 
53. ○ Hydrogenperoxid skal opbevares i en egnet tank eller lignende. 

Der må maksimalt opbevares 10 m3. 
 

54. ○ Øvrige kemikalier opbevares i opsamlingskar, der som minimum 
kan rumme indholdet af den størst opbevarede emballagevolumen. 
Disse oplag skal ske således at risiko for påkørsel med f.eks. truck 
minimeres, og på befæstet areal uden afløb til kloak.  

 
55. ○ Alle olietanke på virksomheden reguleres efter vilkår, der svarer til 

Miljøstyrelsens vejledende vilkår, og som de fremgår af bilag E. 
 

 

 17 



Affald 
 

56. ○ Virksomheden må maksimalt producere og have oplag af følgen-
de mængder affald:  

 
Affaldstype Årlige mængder 

(tons) 
Maksimalt oplag 

(tons) 
Farligt affald 3,5 2 
Brandbart Ca. 300 100 
Ikke brandbart 40 20 
Jern og metal Ca. 300 100 
Papir og pap 275 100 
Plast 13 8 
Slagger 2000 - 
Flyveaske 700 - 

 
 

57. ● PCC-anlæg: Affald fra anlægget skal opbevares i emballage, der 
er egnet til formålet. Såfremt opbevaring sker udendørs, skal det 
ske i lukket emballage, placeres på befæstet overflade, og således 
at eventuel udsivning af væske ikke løber i kloaksystemet. (C9 – 
retsbeskyttelse udløber 2012). 

 
58. ● Flis: Af hensyn til genanvendelsesværdien skal de to affaldsfrakti-

oner, flyveaske og slagger, holdes adskilt (E22 – retsbeskyttelse 
udløber 2014) 

 
59. ● Flis: Flyveaske og slagger skal opbevares i lukkede tætte contai-

nere. Alternativt kan slaggen opbevares i åben container under 
halvtag og på befæstet areal uden afløb til kloak. (E23 – retsbeskyt-
telse udløber 2014) 

 
60. ● Flis: Olie og kemikalier, samt affald heraf, skal opbevares inden-

dørs på en sådan måde, at der ved spild eller uheld ikke kan ske af-
løb til kloak, jord eller grundvand (E24 – retsbeskyttelse udløber 
2014) 

 
 

Jord- og grundvand 
 
 

61. ○ PCC-anlæg skal være indrettet således at evt. væskespild op-
samles og behandles inden udledning til eksternt kloaksystem. 

 
  Miljømyndighederne skal straks orienteres ved spild eller uheld. 
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Egenkontrol 

 
62. ● PCC-anlæg: Der skal føres systematisk kontrol med anlæggets 

og tankens vedligehold. Kalktanke, rørføringer (både til væske og 
røggas) og lignende skal regelmæssigt efterses for skader som føl-
ge af uheld eller ætsninger som følge af den høje pH. Den foreslåe-
de egenkontrol jf. vilkår 6 skal følges. Alle kontroller skal kunne do-
kumenteres, f.eks. i virksomhedens vedligeholdelsessystem, og 
fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende. (C12 - retsbeskyt-
telse udløber 2012) 

 
63. ● PCC-anlæg: Der skal føres journal over mængde af tilført kalk, 

mængde af udtaget fyldstof og affaldsmængde. (C13 - retsbeskyt-
telse udløber 2012) 

 
64. ● PCC-anlæg: Virksomheden skal en gang om året indsende en re-

degørelse for masse- og energistrømmen for pcc-anlægget. Ud 
over en opgørelse over ind- og udgående strømme, skal redegørel-
sen indeholde en beskrivelse af hvilke tiltag der er gjort i det forløb-
ne år for at optimere anlægget f.eks. med hensyn til minimering af 
affaldsmængder fra anlægget, samt hvilke muligheder der er for op-
timering fremover. Redegørelsen kan indgå i virksomhedens miljø-
redegørelse, blot ovenstående dele kan identificeres. (C15 - retsbe-
skyttelse udløber 2012) 
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65. ● Flis: Virksomheden skal en gang årligt i forbindelse med udarbej-

delsen af EMAS-redegørelsen eller det grønne regnskab indberette 
følgende til tilsynsmyndigheden: 

 
 De samlede årlige emissioner af SO2, NOX, CO* og støv (målt som 

totalt støv). 
 

 Den samlede årlige energieffekt i relation til nettobrændværdi, fordelt 
på brændselstyperne: Biomasse, flydende brændsel og naturgas. 

 
Antal driftstimer på kedel 4 i det foregående år. (E15 - retsbeskyttel-
se udløber 2014)  
*Krav vedrørende CO-måling og registrering er meddelt efter § 41 i 
denne revurdering. 
 

66. ● Flis: Driftsinstruks for renseforanstaltningerne skal være tilgænge-
lig i umiddelbar nærhed af anlæggene. Drift og kontrol af cyclon, 
elektrofilter og vådvasker skal ske i overensstemmelse med angi-
velserne i leverandørens driftsinstruks. Der skal ugentligt føres til-
syn og journal med renseforanstaltningerne. Eventuelle driftsforstyr-
relser og uheld samt relevante oplysninger skal tilføres journalen 
med dato, år og evt. tidspunktet. 

 
 Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og opbeva-

res på virksomheden i mindst 3 år. (E15 – retsbeskyttelse udløber 
2014) 

 
67. ● Flis: Såfremt røggasrensningsanlægget ikke fungerer korrekt eller 

svigter, skal anlæggets drift reduceres i nødvendigt omfang eller 
standses, såfremt der ikke er opnået normal drift i løbet af 24 timer, 
eller anlægget skal drives med mindre forurenende brændsler. Den 
samlede varighed af drift af anlægget uden rensning må ikke over-
skride 120 timer i nogen 12 måneders periode. 

 
  Ved svigt af røggasrensningsanlægget skal tilsynsmyndigheden un-

derrettes inden for 24 timer. (E16 – retsbeskyttelse udløber 2014) 
 

68. ○ Ved udskiftning af anvendte produkter, skal virksomheden sikre 
sig, at der ikke indføres produkter, hvortil der er fastsat B-værdi, 
uden dette på forhånd er godkendt af Miljøcenter Odense. 

 
69. ○ Virksomheden skal den 1. april hvert år indgive en redegørelse for 

affaldsmængder samt på hvilken måde affaldet er bortskaffet og til 
hvem for det forudgående år. 

 
70. ● PCC-anlæg: Senest 3 måneder efter ibrugtagning skal der ind-

sendes en redegørelse for hvordan affaldet fra anlægget forventes 
bortskaffet. Såfremt det fortsat ønskes brugt til jordforbedringsmid-
del, skal denne redegørelse indeholde en ansøgning herom. (C8 – 
retsbeskyttelse udløber 2012). 
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Ophør af drift 
 

71. ● Flis og PCC-anlæg, ○: virksomheden skal ved ophør af driften 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare 
og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Foranstalt-
ningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden. 
(C14 - retsbeskyttelse udløber 2012) (E25 – retsbeskyttelse udløber 
2014) Tilsvarende vilkår er med denne revurdering gældende for 
hele virksomheden. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 

3.1 Virksomhedens placering 
Dalum Papir er beliggende i erhvervsområde 7.EA1 jævnfør Odense Kom-
munes Kommuneplan 2009 - 2016. Virksomheden har eksisteret på adres-
sen siden 1874. Området grænser op til boligområderne 7.B1 og 5.B2, samt 
områderne 7.G1, 7.S1, 5.S1, 5.S3, 5.F3, der anvendes til offentlige og re-
kreative formål. Der er ikke sket betydende ændringer i planforholdende 
siden 1992. Beliggenheden har især betydning i forhold til støjemission. Se 
oversigtskort på bilag C1. 
 
3.2 Virksomhedens etablering 
Etableringen er sket i 1874 og da der her er tale om en revurdering af de 
eksisterende miljøgodkendelser og der ikke er sket væsentlige planmæssi-
ge ændringer, vurderes virksomhedens etablering at være i overensstem-
melse med plangrundlaget. 
 
3.3. Virksomhedens indretning 

Virksomheden indretning er ændret løbende siden miljøgodkendelsen i 
1992. De væsentlige anlæg, dvs. papirmaskinerne og kraftcentralen er dog 
uændret fysisk placeret. Ændringerne fremgår af virksomhedens 
miljøtekniske beskrivelse. 

Oversigtstegning over virksomheden ses i bilag C 
 
Både papirproduktionen og energiproduktionen er store anlæg, der miljø-
mæssigt er af væsentlig betydning.  
 
For at lette overblikket, vil de enkelte afsnit nedenfor, hvor det er relevant, 
være opdelt i følgende underafsnit: 

- Energiproduktion 
o Flisfyret 
o Naturgas/oliefyret 

- Papirproduktion: 
o Papirfremstilling generelt 
o PCC-anlægget 
o IR-tørring 
o Vandbehandling 

 
 

3.4 Virksomhedens produktion 
 
3.4.1 Produktionsanlæg 
Papirproduktionen foregår på to papirmaskiner, nr. 6 og 7 (PM6 og PM7). 
Desuden sker der en efterbearbejdning på 4 klippemaskiner. Energiproduk-
tionen består af 2 kedler, hvor kedel 3 er hovedkedlen og kedel 4 er til af-
lastning og periodevis drift under reparation, mv. 
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Produktionen og anlægget er nærmere beskrevet i miljøansøgningen, se 
bilag A1.  
Miljøcenter Odense har i 2008 meddelt, at opstilling af en silo, nr. 23, til op-
bevaring af dextrin fra majsstivelse (der anvendes som stivelse i papirpro-
duktionen) ikke kræver selvstændig godkendelse. Placeringen fremgår af 
oversigtstegningen i bilag C1. Opbevaring af kemikalier, råvarer, etc. er be-
handlet i afsnittet om Jord og grundvand. 
 
Miljøcenter Odense har i 2009 meddelt tilladelse til opbevaring af natronsal-
peter. Dette er behandlet i afsnittet Mulige driftsforstyrrelser pga. natronsal-
peters farlige egenskaber. 
 
De væsentligste in- og output fra virksomheden i 2008 ses af nedenstående 
diagram: 
 
 Luft 

NOx: 124 tons** Svovl: 28 kg**

 CO2: 6.386 tons
Røggas 

 Fordampning 
Støj og lugt 

 
 
 

Energi 
Elektricitet: 38.159 MWh* 
Naturgas: 39.172 MWh 
Gasolie: 0 MWh Affald 
Træflis: 328.781 MWh Farligt affald: 3,2 tons 

Brændbart: 303 tons 
 Ikke brandbart: 22 tons 

 Slagger 1.851 tons 
Flyveaske 648 tons 

 Jern og metal: 57 tons 
Papir og pap: 168 tons Råvarer fibre Plast: 13 tons 98.006 tons 

 
 
 

 
 
 

Fyld- og hjælpestoffer 
62.366 tons

Udledning af vand Kølemidler: <0,5 kg 
Sanitær sp.vand: 8.043 m3 

Til rensningsanlæg:   505.243 m3 

 Total susp. stof: 1 .052 tons 
Kølevand: 0 m3 

 Borevand: 300.489 m3 

 
 
 
 

Vand 
Kommunevand: 10.188 m3 

Åvand prod: 1.003.619 m3 Færdigt papir

138.926 tons 

Fjernvarme 

86.197 MWh 
Alle tal er i handelsvægt Borevand: 300.489 m3 

Kølevand: 0 m3 

* Korrigeret for salg til 3. part 

 * * Emissioner fra egen ener-
giproduktion 
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Vandforbrug og vandbehandling 
Papirproduktion anvender store vandmængder, både som bærestof for fib-
rene i papirbanen, til damp, køling, rengøring og sanitære formål.  
 
Der anvendes 3 typer af råvand på virksomheden: kommunevand, åvand og 
borevand fra egen boring (mængder fremgår af ovenstående diagram): 
 
Kommunevand anvendes primært til sanitære formål, og forbruget er ikke 
nærmere beskrevet i virksomheden ansøgning.  
 
Åvand anvendes som procesvand i produktionen. 
 
Borevand anvendes til køling både i papirproduktionen og i kraftcentralen.  
 
Køleanlæg i øvrigt 
Det store varmeforbrug i produktionen medfører et stort behov for køling af 
diverse mandskabs- og tavlerum. Denne afkøling sker dels med borevand 
og dels med diverse klimaanlæg, med anvendelse af kølemidler, der alle er 
godkendte til brug i Danmark. Miljøcenter Odense vurderer, at dette forbrug 
ikke direkte er omfattet af produktionsanlægget, og der er derfor ikke lavet 
en egentlig vurdering af dette forbrug, og det er ikke omfattet af vilkårene i 
denne revurdering. 
 
 
3.5 Energiforhold 
 
3.5.1 Energiproduktion 
Virksomheden har egen kraftcentral, der består af 2 kedler, der hovedsalig 
anvender flis som energikilde, men også kan anvende naturgas og gasolie. 
Det flisfyrede anlæg er miljøgodkendt den 21. september 2006 og er såle-
des fortsat omfattet af den 8-årige retsbeskyttelse.  
 
Kraftcentralen består af en flisfyret hovedkedel på 56 MW, med tilladelse til 
brug af op til 120.000 tons flis/år. Desuden er der en reservekedel på 27 
MW, hvortil der anvendes naturgas eller gasolie. Til reservekedlen er der en 
50.000 l overjordisk olietank, der er installeret i 2003. Til køling af reserve-
turbinen anvendes åvand. 
 
Den årlige el-produktion er på ca. 35 GWh 
 
En del af overskudsvarmen fra kraftcentralen sælges til Odense Fjernvar-
me. Der sælges op til 140.000 MWh pr. år. 
 
Virksomheden har med kedel 3 (56 MW) og kedel 4 (27 MW) en installeret 
indfyret effekt på i alt 83 MW. Da røggasserne fra de to kedler vurderes at 
kunne udledes gennem en fælles skorsten, betragtes anlæggene som én 
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enhed, og emissionsforholdene vil derfor som udgangspunkt være reguleret 
af bekendtgørelse 8081 om fyringsanlæg, der er større end 50 MW. 
 
Virksomhedens godkendelse fra 1992 tillader bl.a. fyring med naturgas og 
olie, hvilket fortsat kan tillades. Bekendtgørelse 808 har fra januar 2008 stil-
let ændrede krav til emissionsforholdene fra eksisterende fyringsanlæg. 
Disse ændringer er indarbejdet i tillægsgodkendelsen til flisfyringsanlægget, 
som således gælder for den samlede kraftcentral. 
 
 
Flisfyring 
Kedel 3 er ombygget i 2006/2007 således, at den kan anvende flis som 
energikilde. 
 
Flisfyring betragtes som en vedvarende energiform med deraf følgende 
neutral CO2-emission. 
 
 
Naturgas/oliefyring 
Naturgas og gasolie kan anvendes på både kedel 3 og kedel 4.  
 
 
Salg af fjernvarme 
Virksomheden sælger en del af overskudsvarmen til Odense Fjernvarme. 
Der er etableret et varmevekslersystem til dette formål i kraftcentralen. En 
skematisk beskrivelse ses her: 
 
 

 
 
Fjernvarmevand fra forbrugerne løber via fjernvarmeselskabets central til 
Dalum Papir. I varmeveksler 1 veksles returvandet med røggaskondens fra 
en skrubber. En del af fjernvarmevandet herfra leveres direkte til Fynsvær-
ket som let opvarmet returløb. Den resterende del varmeveksles i veksler 2 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse 
luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 
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eller 3 med hhv. kondensat fra PM6 og PM7. Efterfølgende sker der yderli-
gere opvarmning ved veksling med kølekreds fra kedel 3 (4) og med frisk-
damp (5). Fjernvarmevandet ledes som fremløb til forbrugeren. 
 
Ved unormal drift på en af papirmaskinerne, hvor der ikke er så stort behov 
for damp, ledes dampen som vekselmedium til ”banebrudsveksleren” (6). 
Den første del af fjernvarmevandet ledes til returløbet til Fynsværket. Når 
temperaturen er tilstrækkelig høj ledes fjernvarmevandet til fremløb til for-
brugeren. 
 
Der anvendes kun vanddamp, kondensat, røggas og fjernvarmevand i sy-
stemet, der er lukket og ikke afgiver emissioner til luft eller spildevand. An-
lægget drives af to pumper, der er placeret inde i kraftcentralen og som ikke 
vurderes at have indflydelse på den eksterne støj. 
 
 
3.5.2 Papirproduktion 
Virksomheden har indgået energiaftale med Energistyrelsen og har derfor et 
certificeret energiledelsessystem, indeholdende mål og målsætninger, der 
sikrer en løbende optimering af energiforbruget i selve produktionsproces-
sen. 
 
Der er ikke i BREF-notes opstillet BAT-værdier på energiområdet, der er 
direkte sammenlignelige med virksomhedens produktion. 
 
Miljøcenter Odense vurderer på den baggrund, at det ikke er relevant at 
opstille særlige vilkår for energiforbruget til papirproduktionsanlægget.  
 
PCC-anlægget 
Af tillægsgodkendelsen til pcc-anlægget fremgår: 
 
Dalum Papir A/S anfører energibesparelser som et af de punkter, der bliver 
vægtet i forbindelse med valg af løsninger. Energiforbruget til anlæggets drift 
formodes derfor at være energioptimeret. Dog ses det ikke at der er gjort nogle 
overvejelser vedrørende genanvendelse af den energimængde, der fjernes via 
kølevandet.  
 
Virksomheden bør lave en redegørelse, der beskriver hvor store energimæng-
der, der skal fjernes fra pcc-anlægget, og en teknisk/økonomisk redegørelse for 
genanvendelsesmulighederne. Men da virksomheden samlet set har et stort 
energiforbrug og kølebehov, vil det være mest praktisk, at lade denne redegø-
relse indgå i en samlet vurdering af virksomhedens muligheder for at genan-
vende overskudsenergi i form af varmeenergi, og behandle det i forbindelse 
med den revurdering af virksomhedens samlede miljøgodkendelse, der er i 
gang. 
 
Der er i tillægsgodkendelsen ikke stillet specifikke vilkår til energiforbruget. 
Der er dog stillet vilkår om, at energistrømmen for pcc-anlægget skal regi-
streres separat og fremsendes årligt til tilsynsmyndigheden. 
 
 
IR-tørring 
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Af tillægsgodkendelsen til IR-anlægget fremgår følgende af den miljøtekni-
ske vurdering: 
 
Det forventes, at Gas-IR tørring er lige så effektiv som den eksisterende El-IR 
tørring, der har været anvendt siden 1994. Motivationen til at skifte fra el til gas 
ligger i højere kapacitet, besparelser (gas er billigere end el), samt færre vedli-
geholdelsesomkostninger. 
… 
Det forventes, at der vil blive anvendt 1 mio. Nm3 naturgas, svarende til det 
nuværende energiforbrug. 
 
IR-tørringen er med tillægsgodkendelsen ændret fra tidligere at bruge el 
som energikilde til nu at anvende naturgas. Der er ikke stillet særskilte vilkår 
til energiforbruget. 
 
Emissioner fra kraftcentralen er behandlet nedenfor i de relevante afsnit. 
 
 
3.6 Mulige driftsforstyrrelser 
 
3.6.1 Energiproduktion 
 
Flisfyring 
De miljømæssige risici, som er forbundet med driftsforstyrrelser på det flis-
fyrede anlæg, vurderes at være emissionsforøgelser grundet svigt i rense-
foranstaltninger. Det skal ved vilkår fastsættes, at der ved svigt af rens-
ningsudstyret skal anlæggets drift reduceres i nødvendigt omfang eller 
standses, såfremt der ikke er opnået normal drift i løbet af 24 timer, eller 
anlægget skal drives med mindre forurenende brændsler. Den samlede 
varighed af drift af anlægget uden rensning må ikke overskride 120 timer i 
nogen 12 måneders periode. 
 
 
3.6.2 Papirproduktion 
 
PCC-anlægget 
Af tillægsgodkendelsen til pcc-anlægget fremgår det: 
 
Der bør stilles vilkår, der sikrer, at eventuelt væskespild opsamles og behand-
les inden udledning til eksternt kloaksystem. 
 
Virksomhedens miljøstyringssystem sikrer, at miljømyndighederne straks orien-
teres ved spild eller uheld på virksomheden. 
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3.6.3 Papirproduktion generelt 
De miljømæssige risici som er forbundet med driftsforstyrrelser på virksom-
heden, er luftemissionsforøgelser grundet svigt i renseforanstaltninger, især 
på kraftcentralen. 
 
Der skal stilles vilkår om at: 

- Planlagt reparation og vedligeholdelse af anlæggene, der kan med-
føre større støjemissioner end ved normal drift, skal foregå i dagti-
merne, og skal så vidt mulig varsles miljømyndigheden forud.  

- Akut reparation og vedligeholdelse, der medfører større støjemission 
end normalt skal så vidt mulig foregå i dagtimerne, og miljømyndig-
heden skal informeres herom på først kommende hverdag.  

- Risikoen for at uheld i forbindelse med driften, medfører at der sker 
utilsigtet udledning af stof til Odense Å og omgivelserne i øvrigt, skal 
løbende være et fokuspunkt, og skal forebygges, både i forhold til 
almindelig rengøring, oprydning og vedligeholdelse af produktions-
anlæg, udendørs oplag, etc. 

 
 
3.6.4 Vandbehandling 
Ved fejl i driften af renseforanstaltningerne og temperaturregulering på ud-
ledning af spildevand til kommunalt renseanlæg og til Odense Å, er der risi-
ko for, at urenset eller ureguleret udledning finder sted. Disse forhold er 
behandlet i de respektive tilladelser til udledning til rensningsanlæg og til 
Odense Å. Produktionsanlægget er generelt indrettet således, at brud på 
ledninger så vidt muligt ikke kan medføre utilsigtede udledninger til spilde-
vandssystemet eller til Odense Å. 
 
 
3.6.5 Oplag af natronsalpeter og andre brandnærende stoffer 
Virksomheden opbevarer i perioder mindre mængder natronsalpeter, der 
anvendes i virksomhedens afdeling i Næstved. Af og til (ca. 2 gange årligt) 
overskrider leverancen af natronsalpeter den i Næstved tilladte mængde, 
hvorfor virksomheden ansøger om i kortere perioder, dvs. maksimalt 2 må-
neder, at opbevare den overskydende mængde på virksomhedens kemika-
lielager i Dalum. 
 
Dalum Papir A/S opbevarer desuden hydrogenperoxid, der ligeledes er 
brandnærende. Hydrogenperioxid opbevares overdækket udendørs, i en 
tank på 10 m3 med opsamlingskapacitet svarende til tankens størrelse. 
 
Virksomheden oplyser, at der ikke samlet oplagres brandnærende stoffer, 
der overskrider risikobekendtgørelsens tærskelmængde (dvs. 50 tons for 
kolonne 2-virksomheder). 
 
Miljøcenter Odense har i 2009 vurderet følgende: 
 
Miljøcenter Odense finder det miljø- og risikomæssigt forsvarligt at udnytte virk-
somhedens lagerkapacitet i Odense under ovennævnte forudsætninger, med 
henblik på dels at minimere lastvognstransport og dels at undgå et uhensigts-
mæssigt stort oplag af natronsalpeter i virksomhedens afdeling i Næstved.  
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Udover at risikobekendtgørelsens samlede tærskelmængde på 50 tons brand-
nærende stoffer ikke må ikke overskrides, skal risikoen for udslip af nitrat til det 
kommunale kloaknet samt til Odense Å minimeres. Det er miljøcenterets vurde-
ring, at dette krav er opfyldt: 
 

 Risiko for støvdannelse er lav, da den leverede natronsalpeter leveres 
og opbevares i bigbags, der ikke åbnes på Dalum Papir A/S. 

 
 Opbevaring sker under tag i kemikalierum med lukket afløbssystem. I 

tilfælde af brand kan evt. slukningsvand bortpumpes fra en lukket 
brønd.  

 
Ovennævnte fastsættes i denne revurdering ved vilkår om maksimalt oplag 
af natronsalpeter og hydrogenperioxid, der er brandnærende. Desuden 
fastsættes vilkår om, at opbevaring af natronsalpeter skal ske i bigbags un-
der tag, uden afløb til kloak og der må ikke forekomme åbne bigbags på 
virksomheden. Odense Brandvæsen, der er brandmyndighed, har set og 
godkendt opbevaringsforholdene. 
 
  
3.7 Særlige forhold i forbindelse med start og stop 
De særlige miljømæssige forhold i forbindelse, der er i forbindelse med start 
og stop af anlæggene, er beskrevet under drift eller under relevante afsnit.. 
 
 
3.8 Daglig driftstid 

Papirproduktion og kraftcentral kører i 24-timers drift året rundt. I relation til 
virksomhedens støjemission er der begrænsninger på enkelte aktiviteter. 
Baggrunden for disse begrænsninger er beskrevet i afsnittet om 
støjemission. 

Aktiviteter med begrænset driftstid: 
 
Indkørsel af flis og bortkørsel af flyveaske og slagger finder kun sted på 
hverdage i dagtimerne, dvs. mandag – fredag i perioden kl. 07.00 – 14.00 
samt lørdage kl. 07.00 – 14.00. 
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3.9 Valg af bedst tilgængelige teknik 
 
3.9.1 Generelt 
Virksomheden er en IPPC-virksomhed, dvs. den skal reguleres i forhold til 
BAT (Bedst mulig teknologi). EU-kommissionen har udarbejdet BREF-notes 
(herefter BAT-dokument) for papirfabrikker2 og store fyringsanlæg3. De vej-
ledninger og beskrivelser, der er angivet i dette dokument, og som er fundet 
anvendelige til virksomhedens produktion, er så vidt mulig indskrevet i de 
relevante vurderingsafsnit og vilkår. Det skal dog bemærkes at BAT-
dokumentet for papirindustrien hovedsalig tager udgangspunkt i papirfrem-
stilling af jomfruelige råvarer, evt. iblandet genbrugsfibre. Virksomhedens 
papirfremstilling består af 100 % genbrugsfibre, og en række forhold i pro-
duktionen umuliggør en direkte sammenligning med BAT-dokumentet. 
 
Virksomheden er ISO 14001-certificeret og er tilmeldt EMAS-forordningen. 
Der udarbejdes en miljøredegørelse hvert år. Virksomheden arbejder sy-
stematisk med opstilling af miljømål og løbende forbedringer af miljøforhol-
dende på virksomheden.  
 
Hele virksomhedens produktion foregår efter EU’s miljømærke Blomsten. 
Det betyder at produkterne og produktionen skal leve op til en række fast-
satte krav, der blandt andet sikrer minimering af diverse emissioner fra virk-
somheden. For at opretholde EU Blomsten skal virksomheden årligt rede-
gøre for en række produktionsparametre, som viser miljøbelastningen i pro-
duktionen.  
 
Det er vurderet, at opretholdelsen af EU Blomsten sammenholdt med Miljø-
styrelsens vejledende grænseværdier sikrer, at virksomheden producerer 
indenfor de rammer som ligger til grund for BAT-dokumentet. Miljøcenter 
Odense vurderer dog, at der ikke er lovhjemmel til at sætte egentlige vilkår 
med direkte henvisning til kravene i EU-blomsten. Såfremt virksomheden 
inden næste fastsatte revurdering i 2019 ikke længere overvejende produ-
cerer efter EU-blomsten, kan Miljøcenter Odense vurdere, at der er behov 
for at tage godkendelsen op til revurdering før end 2019, da det således 
vurderes at være tale om ændrede produktionsforhold. 
 
 
3.9.2 Energiproduktion 
Af tillægsgodkendelsen til flisfyring fremgår: 
 
Virksomheden har gennemgået kapitel 5 i BAT-dokumentet og har gennemført 
så godt som alle anbefalingerne i dokumentet. Når det kommer til at overholde 
mere konkrete værdier for BAT, så er der et spring fra, hvad leverandøren af 
flisanlægget vil garantere, og hvad BAT-dokumentet foreskriver. Leverandøren 
vil garantere overholdelse af bekendtgørelse 808, men ikke de BAT-værdier, 
som fremgår af BAT-dokumentet. 
 

                                                 
2 EU’s Reference Document on Best Available Techniques in the pulp and paper industry. 
July 2000 
3 EU’s Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants. Maj 
2005 
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For andre flisfyrede anlæg i Danmark vides det, at der næppe vil være proble-
mer med at overholde BAT-værdierne, men da bekendtgørelse 808 er forholds-
vis ny, så er det den officielle holdning, at bekendtgørelsens værdier er BAT. 
 
Dette understreges også af det danske resume, som er lavet over BAT-
dokumentet, og hvor de vigtigste BAT-teknikker er fremhævet. Det forudsættes 
her, at kraftcentralerne består af almindelige standardkedler, som ikke afviger 
fra ethvert andet forbrændingsanlæg. Det antages, at de reguleres på samme 
måde som enhver anden installation med samme kapacitet. 
 
BAT-teknikkerne er: 

- Anvendelse af kombineret kraft- varmeproduktion, såfremt forholdet 
mellem kraft og varme tillader det. 

- Anvendelse af fornyelige ressourcer som brændstof, såsom træ eller 
træaffald, for at reducere emissionerne af fossilt CO2. 

- Begrænsning af NOx-emissionerne fra kedlerne ved kontrol med for-
brændingsforholdene samt installering af low-NOx brændere. 

- Reduktion af SO2-emissioner ved brug af bark, gas eller brændstoffer 
med lavt svovlindhold eller begrænsning af S-emissioner. 

- I kedler, hvor der forbrændes faste brændstoffer, kan der anvendes ef-
fektive elektrofiltre (eller posefiltre) for at fjerne støv. 

 
Det er vurderet, at virksomheden lever op til BAT-teknikkerne, idet de har kom-
bineret kraftvarmeproduktion, anvender træ som brændstof, kontrollerer for-
brændingsforholdene via kontinuerlige CO- og O2-målinger, anvender svovlfat-
tigt brændsel, samt installerer elektrofiltre. 
 
Jævnfør Miljøstyrelsen er det ovenfor nævnte regelsæt ikke længere ud-
tryk for BAT, da BREF-notes for store fyringsanlæg angiver laver emissi-
onsgrænser for nogle af de emitterede stoffer, end angivet i direkti-
vet/bekendtgørelsen. Der skal derfor i forbindelse med udarbejdelse af en 
miljøgodkendelse foretages en uafhængig og supplerende vurdering med 
udgangspunkt i BREF dokumentet.  
 
EU Kommissionen har klart tilkendegivet, at direktiverne om luftforurening 
fra store fyringsanlæg og om affaldsforbrændingsanlæg er minimumsdirek-
tiver, som gælder parallelt med IPPC-direktivet. 
 
Anbefalingerne i BREF dokumenterne skal derfor lægges til grund ved fast-
sættelse af vilkår i en godkendelse, uagtet bekendtgørelsens grænseværdi-
er måtte sige noget andet. 
 
Virksomhedens godkendelse af flisanlægget fra 2006 omfatter hele kraftan-
lægget, og vilkår til bl.a. emissioner er fortsat omfattet af retsbeskyttelse 
frem til 2014. Men da det allerede nu er kendt, at der jævnfør BAT vil blive 
stillet skærpede krav til emissionerne fra energiproduktionen i 2014, er det 
Miljøcenter Odenses vurdering, at der allerede nu bør vasles, at der kan 
forventes skærpede vilkår, således virksomheden har bedst mulig tid til at 
forberede sig på at skulle leve op til disse skærpede krav. Disse skærpelser 
er beskrevet i afsnit 3.10.1 Luft. 
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3.9.3 Papirproduktion 
 
PCC-anlægget 
Af den miljøtekniske beskrivelse i tillægsgodkendelsen til pcc-anlægget 
fremgår: 
 
I virksomhedens valg af løsninger skal der være følgende vægtning jf. virksom-
hedens miljøledelsessystem: 
 
1. Størst mulig reduktion af miljøpåvirkning internt og eksternt 
2. Energibesparende eller lavest muligt energiforbrug 
3. Efterleve lovkrav (CE-mærkning, emissioner, miljømærker, o.s.v.) 
4. Optimal teknisk/miljømæssig og økonomisk løsning  
5. Synergieffekt - fås andre miljøforbedringer internt og eksternt 
6. Omdømme - positiv effekt mht. f.eks. kundekrav, klager, visuel indvirkning 

o.s.v. 
 
Der vil blive anvendt op til 5000 tons brændt kalk (tørt) der bliver til ca. 8000 
tons fyldstof (tørt). 
 
I projektet forventes virksomhedens emission af CO2 at falde med ca. 3.000 
tons, idet røggassen fra kedel 3 skal anvendes til reaktionen. Det forventes at 
virksomhedens totale elforbrug stiger marginalt som følge af projektet.  
 
Det er et brugt anlæg, der etableres, men det vil være muligt at optimere på 
motorer og sigter med hensyn til elforbrug, fordi nyindkøb heraf planlægges. 
 
Kølevandet skal ledes tilbage til åen og der vil blive etableret sikring mod foru-
rening via et lukket kølesystem. 
 
Det forventes der kommer sigterest på 300-400 tons bestående af sand, Ca-
CO3 samt CaO. Sigteresten vil have høj pH på 12 - 12,5.  Dalum Papir vil søge 
om godkendelse af dette som jordforbedringsmiddel (kalkning). Såfremt god-
kendelse ikke kan opnås vil resterne, hvis ikke andre muligheder byder sig, 
blive sendt til deponi på kontrolleret losseplads. 
 
Der er i tillægsgodkendelsen fastsat vilkår om indsendelse af en årlig rede-
gørelse for masse- og energistrømme, samt en beskrivelse af, hvilke tiltag, 
der er gjort for at optimere anlægget og minimere affaldsmængden. 
 
 
3.9.4 Vandforbrug og vandbehandling 
Virksomheden har et stort vandforbrug, hovedsalig til selve papirproduktio-
nen. Vandet stammer fra 3 kilder, der her er beskrevet separat: 
 
Kommunevandet anvendes primært til sanitære formål, og forbruget er ikke 
nærmere beskrevet i virksomhedens ansøgning. Forbruget ligger på over 
10.000 m3/år. Der bør stilles vilkår om, at virksomheden laver en nærmere 
kortlægning af dette forbrug, og systematisk arbejder på at minimere for-
bruget. 
 
Åvand anvendes som procesvand i produktionen. Åvandet bruges hovedsa-
lig i papirproduktionen som bæremiddel for papirfibrene, det genbruges i 

 32 



stort omfang og gennemgår en rensning inden det udledes til kommunalt 
renseanlæg. Åvandsforbruget har gennem mange år været fokusområde for 
virksomheden, og der er fastsat mål for forbrug og for løbende minimering 
af forbruget. Der bør fastsættes vilkår om at dette arbejde fortsætter frem-
over.  
 
Åvandet anvendes desuden som kølevand til turbinen ved drift af turbine 1. 
Dette åvand ledes tilbage til Odense Å uden rensning. Der er i udledningstil-
ladelsen (se denne) fastsat krav til temperaturen af det tilbageledte åvand af 
hensyn til det naturlige liv i Odense Å (se også afsnit 4.1.6). 
 
Borevand anvendes til køling både i papirproduktionen og i kraftcentralen. 
Forbruget er de senere år steget fra ca. 250.000 m3/år i 2006 til ca. 300.000 
m3/år i 2008. Der bør stilles vilkår om, at virksomheden laver en nærmere 
kortlægning af dette forbrug, og systematisk arbejder på at minimere for-
bruget. 
 
 
3.10 Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende 

foranstaltninger 
 
3.10.1 Luft  
Energiproduktion 
Det er vurderet, at ombygningen af kedel 3 til fyring med træflis medfører en 
forbedring af luftforureningsforholdene i forhold til tidligere. Set i forhold til 
den tidligere drift, hvor der hovedsalig blev fyret med naturgas, er der dog 
en forøgelse af SO2- og NOx-emissionerne, men de ligger stadig indenfor 
vejledende grænseværdier. Den maksimalt tilladelige støvemission vil være 
uændret i forhold til tidligere. 
 
Fyring med træflis er CO2-neutralt og da træflis er fornybar ressource er det 
vurderet, at det miljømæssigt er et fornuftigt brændstofvalg. 
 
Driften på kraftcentralen kan inddeles i forskellige driftsformer: 
 

1. Fyring med træflis på kedel 3 
2. Fyring med træflis på kedel 3 og suppleret med støttefyring, hvor 

brændstoffet kan være naturgas, gasolie eller heavyfuel. 
3. Fyring med naturgas, gasolie eller heavyfuel på kedel 3 
4. Fyring med naturgas eller gasolie på kedel 4. 

 
Emissionsforholdene er under alle driftsforhold omfattet af bekendtgørelse 
808 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyrings-
anlæg. Fyring med træflis er ifølge bekendtgørelsens definitioner at betragte 
som et nyt anlæg, hvortil der er knyttet skærpede emissionskrav i forhold til 
bestående anlæg. Bestående anlæg er i det konkrete tilfælde alle fyrings-
former på nær flis. Fyring med naturgas, gasolie eller heavyfuel på kedel 3 
er, udover at være at betragte som et eksisterende anlæg, også omfattet af 
§ 3, stk. 3 i bekendtgørelsen, hvor emissionskravene først har været gæl-
dende fra 1. januar 2008, da anlægget er etableret før 1. juli. 1987. 
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Udover de parametre, som der stilles krav til i bekendtgørelse 808 kan det 
være relevant, at vurdere emissioner af PAH og dioxiner, da disse kan dan-
nes ved flisfyring ved forbrænding med lav iltprocent. 
 
PAH og dioxin kan dannes ved forbrændingsprocesser, såfremt der er for 
lidt ilt tilstede. Derfor kan virksomheden vælge enten at dokumentere, at de 
kan overholde grænseværdierne for PAH og doixin ved lave iltprocenter, 
eller de kan vælge at dokumentere, at der fyres med et iltoverskud på mini-
mum 4 %. 
 
Flisfyrede anlæg med røgkondensering kan, jf. videnblad 124 fra Videncen-
ter for halm- og flisfyring, give anledning til nedfald af sodpartikler i omgivel-
serne. Derfor er der stillet vilkår om, at virksomheden skal følge videnbladet 
anbefalinger. Se bilag H. 
 
 
Luft-emissioner 
Ifølge bekendtgørelse 808 stilles der følgende vilkår til luft-emissionerne: 
 
Flis på kedel 3: 
Parameter Iltprocent mg/Nm3 

SO2 6 200 
NOx (målt som NO2) 6 400 
Støv 6 50 
 
Naturgas på kedel 3 og 4: 
Parameter Iltprocent mg/Nm3 

SO2 3 5 
NOx (målt som NO2) 3 300 
Støv 3 5 
 
Gasolie på kedel 3 og 4: 
Parameter Iltprocent mg/Nm3 

SO2 3 1700 
NOx (målt som NO2) 3 450 
Støv 3 50 
 
Heavyfuel på kedel 3: 
Parameter Iltprocent mg/Nm3 

SO2 3 1700 
NOx (målt som NO2) 3 450 
Støv 3 50 
 
Ovennævnte emissionsgrænser er fastsat i miljøgodkendelsen til flisfyring, 
og er således omfattet af retsbeskyttelse indtil september 2014. 
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CO-emission 
Bekendtgørelse 808 omhandler kun emissioner af NOx og SO2, andre emis-
sioner reguleres i henhold til Luftvejledningen4.  
 
I miljøgodkendelsen til flisanlægget er der ikke lavet en vurdering af CO-
emissionen og der er ikke stillet vilkår om overholdelse af grænseværdier 
herfor. Da forholdet omkring CO-emission således ikke tidligere er behand-
let, kan der stilles vilkår herfor jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 3, 
pkt. 3.  
 
Jævnfør Miljøstyrelsen Referencelaboratorium5 er det relevant at stille krav 
til CO-emissionen fra energianlæg, da bl.a. NOx-emissionen kan begrænses 
ved at forøge CO-emissionen. Referencelaboratoriet anbefaler ligeledes at 
emissionsgrænseværdierne, der er anført i kapitel 6 i Luftvejledningen for 
anlæg mindre end 50 MW anvendes for anlæg over 50 MW: 
 
 
Flis på kedel 3: 
Parameter Iltprocent mg/Nm3 

CO 10 625 
 
 
Naturgas på kedel 3 og 4: 
Parameter Iltprocent mg/Nm3 

CO 10 75 
 
 
Gasolie på kedel 3 og 4: 
Parameter Iltprocent mg/Nm3 

CO 10 100 
 
 
Heavyfuel på kedel 3: 
Parameter Iltprocent mg/Nm3 

CO 10 100 
 
 
Egenkontrol – luftemissioner 
I henhold til bekendtgørelse 808 skal virksomheden to gange årligt doku-
mentere at emissionsvilkårene overholdes. Målingerne skal udføres som 
præstationsmålinger, og ved hver måling skal der foretages 3 enkeltmålin-
ger af 1 times varighed. Udover målinger for SO2, NOx, CO og støv, skal der 
måles for temperatur og O2. Ved flisfyring skal der desuden måles for vand-
indhold og luftmængde. 
 
Målingerne skal gennemføres under normale driftsforhold, hvilket skal være 
beskrevet i målerapporten, der skal udarbejdes i overensstemmelse med 

                                                 
4 Miljøstyrelsens Luftvejledningen, vejledning nr. 2, 2001 
5 Se www.ref-lab.dk for nærmere information. 
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den til enhver tid gældende luftvejlednings bestemmelser. Målerapporten 
skal snarest muligt sendes til tilsynsmyndigheden. 
 
Kontrolperioden er et år, og grænseværdierne anses for overholdt, såfremt 
gennemsnittet af samtlige målinger i kontrolperioden overholder grænse-
værdien. 
 
Virksomheden skal én gang årligt meddele tilsynsmyndigheden: 

- de samlede årlige emissioner af SO2, NOx og støv (som totalt støv) 
- den samlede årlige energieffekt i relation til netto brændværdi, for-

delt på brændselstyperne: Biobrændsel, flydende brændsel og na-
turgas. 

 
Der skal føres kontrol med filtrene og driftsinstruks skal være tilgængelig i 
umiddelbar nærhed af filtrene. Drift og kontrol skal ske i overensstemmelse 
med angivelserne i filterleverandørens driftsinstruks. Der skal ugentligt føres 
journal over kontrollen og eventuelle driftsforstyrrelser, uheld samt øvrige 
relevante oplysninger skal skrives i journalen med dato, år og eventuelt 
klokkeslæt. 
 
 
Emissionsgrænser efter september 2014 
Som nævnt i afsnit 3.9.2 om BAT for kraftcentralen, er der i BREF-notes for 
store fyringsanlæg lavere emissionsgrænser, end hvad der fremgår af de 
direktiver og bekendtgørelsen, som ligger til grund for tillægsgodkendelsen 
til flisanlægget.  
 
Virksomheden må derfor forvente at emissionsgrænserne skærpes i 2014, 
når tillægsgodkendelsen til flisanlægget ikke længere er omfattet af retsbe-
skyttelse. 
 
BREF-notes angiver ikke faste emissionsgrænser, disse skal fastsættes ud 
fra, hvilke niveauer af BAT, der kan implementeres på det enkelte anlæg.  
 
I nedenstående skema er angivet de nuværende emissionsgrænser, samt 
de emissionsgrænser, der er angivet i BREF-notes. I de tilfælde hvor den 
nuværende emissionsgrænse er lavere end det angivne interval i BREF-
notes, er den nuværende grænseværdi fastholdt. Den grænseværdi vil så-
ledes fortsat være gældende. I de tilfælde hvor den nuværende grænse-
værdi ligger indenfor intervallet i BREF-notes, er den nuværende grænse-
værdi indsat som den øvre grænse. I disse tilfælde skal virksomheden un-
dersøge mulighederne for at mindske emissionen. 
 
Det skal bemærkes at der i BREF-notes er beregnet som et dagsgennem-
snit og ikke en timemiddelværdi, som de nuværende emissionsgrænser er 
beregnet ud fra. Der er i dette dagsgennemsnit taget højde for, at der ved 
opstart og lignende vil forekomme højere emissioner. 
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Emissi-
onsgræn-
se 
 

Flisfyring Naturgas-fyring Gasolie-fyring 

 Nuvæ
rende  

 

Interval 
efter gen-
nemførel-
se af BAT 

Nu-
væ-
ren-
de  
 

Interval 
efter gen-
nemførel-
se af BAT 

Nu-
væ-
ren-
de  
 

Interval efter 
gennemførelse 
af BAT 

NOx  
(O2 %) 

400  
(6 %)    

150 – 300 
(6 %) 

300  
(3 
%)      

50 – 100 
(3 %) 

450  
(3 
%)      

150 – 450 
(3 %) 

CO  
(O2 %) 

625  
(10 
%) 

50 – 250 
(6 %) 

75  
(10 
%) 

30 – 75  
(3 %) 

100  
(10 
%) 

30 – 50 
(3 %) 

SO2  
(O2 %) 

200 
(6 %) 

50 
(6 %) 

5 
(3 
%) 

5 
(3 %) 

1700
(3 
%) 

100 – 350 
(3 %) 

Støv 
(O2 %) 

50 
(6 %) 

5 – 30 
(6 %) 

5 
(10 
%) 

5 
(3 %) 

50 
(10 
%) 

5 – 30 
(3 %) 

 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at virksomheden allerede nu bør be-
gynde at undersøge hvilke BAT-tiltag, der er mulige at indføre på virksom-
hedens kraftcentral. Der meddeles derfor et vilkår, der sikrer, at virksomhe-
den senest 1. oktober 2014 fremsender en teknisk og økonomisk redegø-
relse for hvilke BAT-tiltag, der vil blive gennemført, hvilke emissionsgrænser 
inden for ovennævnte BAT-intervaller virksomheden kraftcentral vil kunne 
bringes til at overholde, samt en tidsplan for gennemførelsen af disse tiltag. 
 
 
Immissioner  
Der er ikke sket ændringer i immissionsgrænseværdierne (B-værdierne) for 
SO2, NOx og støv siden miljøgodkendelsen blev givet i 1992.  
 
Med virksomhedens 60 m høje skorsten overholdes immissionsgrænse-
værdierne herfra med god margen under alle driftsformer. 
 
CO-immissionen har ikke tidligere været beregnet. Men da B-værdien for 
CO (1 mg/m3) er væsentlig højere end for NOx (0,125 mg/m3) og SO2 (0,25 
mg/m3) og CO-emissionen ikke er tilsvarende højere, vurderes B-værdien 
for CO overholdt i omgivelserne. 
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Papirproduktion 
Virksomheden har en lang række afkast fra papirproduktionen. Fra selve 
papirmaskinerne angives følgende afkast i ansøgningen om miljøgodken-
delse: 
 

Benævnelse Motor 
KW maks.

Luftmængde
m3/h* 

Bemærkninger 

PM-6    
Hætteudsugning 1 (264-VEN-711) 7.0   
Hætteudsugning 2 (264-VEN-713) 22,0   
Hætteudsugning 3 (264-ven-7 1 5) 7,5  Veksles ej med lommeblæst
Udsugning dampbox (264-ven 806) 11,0   
Mandskabsrum/kontorer klima 2 x 11  Komfortventilation 
Afkast vacuumpumper   Ingen drift 
PM-7    
Hætteudsugning 1 (274-M0-731) 25 31.000  
Hætteudsugning 2 (274-VEN-752) 18,5 38.700 Incl. IR luft 
Hætteudsugning 3 (275-VEN-765) 7,5 23.900 Veksles ej. 
Hætteudsugning 4 (275-VEN-786) 7,5 29.400 Veksles ej 
Afkast vacuumpumper  22.400 Ingen drift 
Udsugning højtryksrør (279-M0-736) 4.0  Veksles ej 
Uds. Pulper 7 (271-M0-713) 4,0  Veksles ej 
Mezzanin (157-125) 4,0  Veksles ej 
Rulleværk (278-VEN-795A) 4,0  Veksles ej 
Rulleværk (278-VEN-795B) 4,0  Veksles ej 
Kontorer og et værksted klima    

*Virksomheden har ikke oplyst luftmængder i alle afkast 
 
 
Organiske stoffer 
Afkastene fra PM-7 har i 2003 dannet baggrund for en vurdering af emissi-
onerne fra papirproduktionen, idet indholdet i afkastene på PM-6 og PM-7 
forventes at være sammenlignelige. Luftmængderne er således målt, og der 
er lavet en TOC-måling til vurdering af, om der eventuelt kan være emissio-
ner af organiske stoffer, der bør reguleres: 
 

Parameter Enhed Måling 
0 14TOC koncentration mg C/m3 0 - 14 

TOC middelværdi. mg C/m3 8,9 
TOC middelværdi maks. time mg C/m3 14,9 
Afkast 1+2+3 PM-7 m3 93.600 
TOC pr. time gennemsnit kg TOC/h 0,83 
TOC pr time maks. kg TOC/h 1,39 
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Tørresektionen i PM-7 
Parameter Enhed Måling 
TOC mg/m3 3,6 
Partikler mg/m3

 0,9 
 
TOC-indholdet ligger i gennemsnit under 1000 g/h. Jævnfør Luftvejlednin-
gen er det kun organiske stoffer, der hører ind under hovedgruppe 1 eller 
hovedgruppe 2, klasse I, der har en massestrømsgrænse, der ligger under 
den målte TOC-mængde. Virksomheden anvender ikke organiske stoffer, 
tilhørende disse grupper i papirproduktionen. På den baggrund er det vur-
deret, at der ikke sker emission af organiske stoffer i mængder, der kræver 
fastsættelse af emissionsgrænser. 
 
 
Andre stoffer, herunder støv 
Der er ikke lavet en egentlig kortlægning af støvemissionerne fra virksom-
heden, men der har hidtil været vilkår om at støvemissionen fra afkast 11, 
44, 45, 47 og 49 – 51 ikke må overskride 50 mg/kg. Der har dog ikke været 
krævet eftervisning af dette vilkår. Jævnfør luftvejledningen skal afkast på 
bestående virksomheder, der har en samlet massestrøm af støv på over 5 
kg/time inden rensning, overholde en emissionsgrænse på 20 – 40 mg/m3 i 
alle afkast. Dalum Papirs samlede massestrøm for støv inden rensning vil 
være på over 5 kg/time, og derfor bør vilkåret strammes. Miljøcenter Oden-
se vurderer, at Dalum Papirs papirproduktion kan overholde en emissions-
grænse på 20 mg/m3, som det eksisterende vilkår bør ændres til. 
 
Da der ikke foreligger målinger eller beregninger, der viser støvemissionen 
fra papirproduktionen, bør der stilles vilkår om, at en sådan redegørelse 
fremsendes. Redegørelsen skal indeholde en oversigt over alle afkast, samt 
en begrundet vurdering af, i hvilke afkast der kan forekomme støv. Såfremt 
der er støvfilter på afkastet, der løbende vedligeholdes, skal dette oplyses, 
og datablad på filteret skal vedlægges. På alle afkast, hvor der kan fore-
komme støv over 20 mg/m3, skal der udarbejdes en plan for måling heraf, 
eller hvornår afkastet forsynes med støvfilter.  
 
I papirproduktionen anvendes en række produkter som fyldstoffer og andre 
hjælpestoffer, der er vurderet i forhold til luftemissioner. Virksomheden fører 
en løbende kemikalieliste, og listen for 2008 er gennemgået. Langt de fleste 
stoffer er ikke mærkningspligtige, og udgør således ikke nogen risiko. Ingen 
af de mærkningspligtige produkter indeholder stoffer hvortil der er fastsat B-
værdi. Dog anvendes en række uorganiske syrer og baser, men det er vur-
deret at disse ikke vil emitteres til luften, da de anvendes i vandige fortyn-
dinger, og ikke udledes direkte. 
 
Det vurderes at der bør stilles vilkår om, at virksomheden ved udskiftning af 
de anvendte produkter sikrer sig, at der ikke indføres produkter, hvortil der 
er fastsat B-værdi, uden dette på forhånd er godkendt af Miljøcenter Oden-
se. 
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IR-tørring 
Af tillægsgodkendelsen til IR-anlægget fremgår: 
 

Det er vores opfattelse, at anlægget funktions og emissionsmæssigt kan side-
stilles med et fyringsanlæg med en maksimal indfyret effekt på 2,4 MW 
(8.031.480 Btu/hr). På den baggrund vil der blive stillet vilkår i henhold til Luftvej-
ledningen for emissionerne af NOx og CO. 
 
Virksomheden har efterfølgende ved målinger konstateret at de meddelte 
emissionsgrænser for NOx (65 mg/m3) og CO (75 mg/m3) ikke kan overhol-
des, da driften af anlægget ikke kan optimeres som et energianlæg normalt 
kan. De har derfor søgt om, at emissionsgrænserne hæves til ca. 350 – 400 
mg/m3 for CO, således anlæggets drift kan forsætte. Miljøcenter Odense 
har foretaget en ny vurdering af anlægget, og vurderer, at anlægget ikke 
bør sidestilles med et energianlæg, men at der er tale om et produktionsan-
læg. Vilkåret ændres således det er i overensstemmelse med Luftvejlednin-
gens grænseværdi for CO fra produktionsanlæg på 500 mg/m3.  
 
PCC-anlægget 
Af tillægsgodkendelsen til pcc-anlægget fremgår: 
 
PCC-anlægget vil reducere CO2-indholdet i den udledte røggas fra kraftcentra-
len med ca. 3.000 tons, eller ca. 5 % af den samlede CO2-udledning. 
 
Derudover vil processen også reducere udledningen af NOx og SO2 i den del af 
røggassen, der ledes gennem anlægget. 
 
Der vil blive ledt ca. 10 % af den totale mængde røggas gennem pcc-anlægget 
med en øjebliksværdi på 7.200/32.000 x 100 % = 23 % som følge af kompres-
sorens kapacitet. Den del, der ledes tilbage vil være afkølet fra ca. 100°C til 40 
– 60°C. Denne afkøling forventes ikke at have nogen målbar indflydelse på den 
samlede røggas, da udledningen vil ske via et særskilt afkast i skorstenen, der 
ikke anvendes til andet formål. 
PCC-anlægget vil ikke bidrage til nye luftemissioner, ej heller i lugtbidrag. Dog 
vil der komme emissioner fra tanken i form af udluftning ved påfyldning af tan-
ken. Denne emission forventes at være minimal og under alle omstændigheder 
ikke større end den emission, der er fra de nuværende tanke til opbevaring af 
fyldstof. 
 
Der bør dog stilles vilkår om en udvidet kontrolmåling for røggassens sammen-
sætning, såfremt der efter indkøringen opstår mistanke om nye eller ændrede 
indholdsstoffer og tilstand (mængde, temperatur, etc.) for røggassen. Målepro-
grammet skal fastsættes i samarbejde mellem Dalum Papir A/S og Fyns Amt 
og skal efter behov følges op af nye OML-beregninger, der dokumentere over-
holdelse af B-værdier.  
 
Støv i forbindelse med kalklevering 
I forbindelse med aflæsning af kalk vil det støve. Støvet vil være knust kalk, 
men støvgenerne vil blive minimeret som følge af dels anvendelse af kalkgra-
nulat, dels overdækket kalkskakt. Kalkstøv skal betragtes som støv i øvrigt, 
men da der kun leveres kalk i gennemsnit én gang om dagen, og dette hurtigt 
derefter transporteres op i kalksiloerne, vurderes det, at hverken massestrøms- 
eller emissionsgrænsen vil blive overskredet.  
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Der bør stilles vilkår, der sikrer mod diffust støv i forbindelse med aflæsning af 
kalk. 
 
Vilkårene, der er stillet til ovennævnte vurdering videreføres, dog rettes 
Fyns Amt til Miljøcenter Odense. 
 
Papirfremstilling generelt 
På virksomheden er der ud over ovennævnte en række afkast, der af virk-
somheden benævnes ”diffuse afkast”. Der er tale om kontrollerede afkast, 
hvor der ikke foretages rensning, og hvortil der ikke tidligere har været fast-
sat vilkår. 
 

Benævnelse Sted 
(bilag 5) 

Motor 
KW maks. 

Bemærkninger Tidl. 
Nr. 

Udsugning turbinesal KC Ca. 2   
Udsugning Krofta (2 stk) VA 2 x 0,25 2 x 2000 m3/h  
Punktudsugning elværksted EV 0,3   
Punktudsugning elværksted EV 0,37   
Trafo LB EV Ca. 2   
Punktudsugning truckværksted TV 0,37 (3 slanger)  
Punktudsugning værksted MV 2,2

— 2 Stort fællesanlæg 53 
Punktudsugning svejseværksted MV 2,3 (3 HK)   
Punktudsugning pumpeværksted MV 0,75   
Valsesliberiet H 1,48 Veksling ind/ud  
Strimmelcykloner (2 stk.) A 2 x 132 Softstarter.  
Udskudspulper A 3,2   
Kalandersal KA 10.8 Ikke i drift  
Mandskabsrum RM 12/13 B 2 x 0.75   
Rumventilation laboratorie AB 2 x 3,0  11 
Klimarum laboratorie AB 0,25   
Ovne laboratorie AB 0,284   
Udsug toilet laboratorie AB 1,5   
Klimaanlæg Trykkeri AB 1,7   
Udsugning batterioplader LA 0,75   
Udsugning kontorer AC 0,3 Nyetableret  
Udsug toiletter AD 0,37   
Udsug baderum AC 1,5   
Rumventilation klippersal L 10,5  50 
Mandskabsrum klippersal L 0,3   
Støvsuger A4 linie C 26 6000 m3/h  
Mandskabsrum KM 14/A4 C 0,3   
Rumventilation lager HE 5,5   
Rumventilation Salen F 2 x 15 Nyetableret tidl. 2 x 

26kW 
51 

Krympelinie F 1,5   
Rumventilation afsendelse X 2,2   
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Der er ikke lavet en egentlig kortlægning af støvemissionerne fra virksom-
heden, men den samlede massestrøm inden rensning vurderes at overskri-
de 5 kg/time. Derfor bør virksomheden overholde en emissionsgrænse på 
20 mg/m3 på alle betydende produktionsafkast, hvortil der ikke er fastsat 
andre emissionsgrænser. Da der ikke er fastsat luftmængder på alle oven-
stående afkast, er det ikke muligt at vurdere om nogle af afkastene er baga-
telagtige. Derfor bør de vilkår der er nævnt ovenfor under papirproduktionen 
udvides til at omfatte ovennævnte afkast, dog ikke afkast fra kontorer, 
mandskabsrum og afkast fra rumventilation. 
 
Afkastene fra svejseanlæg er alle anlæg til reparationssvejsning, og med 
maksimalt 4 svejsesteder pr. afkast. Disse afkast skal jævnfør svejsevejled-
ningen6 føres over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding. Der 
vurderes ikke at være andre betydende emissioner fra værkstederne. 
 
Afkastene fra Krofta-anlægget (filter til rensnings af procesvand) vurderes 
ikke at indeholde væsentlige stofmængder, og der fastsættes således ikke 
emissionsgrænser til dette anlæg.  
 
 
3.10.2 Lugt 
Virksomheden har i godkendelsen fra 1992 et vilkår om en maksimal 
lugtemission på 5 LE/m3.  
 
Virksomheden havde i en periode omkring 2001 – 2003 gentagne lugtkla-
ger, og der blev iværksat en handlingsplan for at finde og løse problemet. 
Det blev efterfølgende konkluderet at lugten stammede fra en bundfæld-
ningstank til vandrensning. Vandforbruget i virksomheden var i årene forud 
blevet minimeret så meget, at bundfældningstanken var for stor til det lille 
flow. Det betød, at spildevandet opholdt sig for længe i tanken, og derved 
afgav lugt til omgivelserne. Bundfældningstanken er efterfølgende ombyg-
get og lugten vurderes ikke længere at overskride emissionsgrænsen.  
 
I 2008 har der været lugtproblemer fra en fejldrift af bundfældningstanken 
og fra genbrugsfibrene, der i vådt og varmt vejr kan afgive en sødlig lugt. 
 
Ovennævnte vurderes ikke at give anledning til særlige krav til forebyggelse 
af lugt. Der bør dog stilles vilkår om, at Miljøcenter Odense orienteres ved 
lugtklager, og at lugtklager kan udløse egentlige målinger af lugtemissionen 
fra virksomheden eller der kan udarbejdes en tids- og handleplan til løsning 
af lugtproblemer. 
 
  

                                                 
6 Miljøstyrelsens vejledning om Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsen-
der svejserøg, nr. 13 fra 1997 
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3.10.3 Støj 
 
Energiproduktion 
Af tillægsgodkendelsen til flisfyring fremgår: 
 
Virksomheden har med rapport af 22. juni 2006 sandsynliggjort, at de eksiste-
rende støjvilkår kan overholdes. Det er i rapporten forudsat, at aftipning af træ-
flis ikke giver anledning til impulsholdig støj, og at elektrofiltret støjdæmpes, 
således det ikke giver anledning til impulsstøj i referencepunkterne. 
 
Virksomheden skal senest 3 måneder efter opstarten på flisfyringen ved målin-
ger dokumentere, at støjvilkårene kan overholdes, og dokumentationen skal 
sendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter udførelsen af målingen. 
Såfremt støjvilkårene ikke kan overholdes, skal støjrapporten være ledsaget af 
en tids- og handlingsplan for overholdelse. 
 
Vilkår, der er stillet til ovennævnte vurdering videreføres i denne revurde-
ring. 
 
PCC-anlægget 
Af tillægsgodkendelsen til pcc-anlægget fremgår: 
 
I bilag C1 ses oversigtstegning der viser placering af anlægget. Anlægget inde-
holder pumper, transportanlæg og sigter der afgiver støj internt i bygningen. 
Tankens pumpe- og røreværk samt luftindtag og afkast vil afgive støj.  
 
Der er udarbejdet et notat af Carl Bro (dateret den 10. juni 2004), der redegør 
for hvilke maksimale støjbidrag, der kan accepteres fra bygning 13 og fra tank-
anlægget, uden at det vil medføre overskridelse af støjniveauet i reference-
punkterne. 
 
Vilkår, der er stillet til ovennævnte vurdering videreføres i denne revurde-
ring. 
 
Det har efterfølgende vist sig, at rørkanalerne mellem pcc-anlægget og 
kraftcentralen løbende skal rengøres for at der ikke opstår unødig støj i dis-
se. Der bør derfor stilles vilkår om regelmæssig rengøring af kanalsyste-
merne, således de ikke bidrager til den eksterne støjemission fra virksom-
heden, som krævet i tillægsgodkendelsen for pcc-anlægget, dvs. den sam-
lede støjemission fra pcc-anlægget skal være under 20 dB(A). 
 
IR-tørring 
Af tillægsgodkendelsen til IR-tørring fremgår: 
 
Den interne støj mindskes pga. færre ventilatorer i forhold til nuværende elin-
stallation. Der vil blive etableret et afkast, som skal benyttes i ca. 3 minutter ved 
opstart. Dette afkast forsynes med lyddæmper, således støjniveauet herfra ikke 
overstiger 70 dB(A) målt 1 meter fra kilden i de 3 minutter afkastet benyttes. 
 
Herudover vil 3 luftindtag til motorkøling blive nedlagt. 
 
Der er ikke stillet vilkår til støjemissionen til IR-tørring. 
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Virksomhedens støjemission, revurdering 
Virksomheden har i 2008/2009 fremsendt dokumentation på den nuværen-
de støjemission fra virksomheden. Den viser, at de støjgrænser, der er fast-
sat i 1996 overskrides i flere punkter/tidsrum. I nedenstående skemaer er 
det angivet med fed skrift, der hvor der i nuværende tilladelse er meddelt 
tillæg til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier eller hvor virksomheden 
søger om tillæg, med kursiv er angivet målt/beregnede overskridelser af 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 
 
Virksomhedens nuværende støjgrænser er: 
 Hverdage 

7.00-18.00 
Hverdage 

18.00-22.00 
Hverdage 

22.00-
07.00 

Lørdage 
7.00-14.00 

Lørdage 
14.00-
18.00 

Lørdage 
18.00-
22.00 

Lørdage 
22.00-7.00 

Søndage 
7.00-18.00 

Søndag 
18.00-
22.00 

Søndag 
22.00-
7.00 

R1 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

R2 50 45 40 50 45 45 40 45 45 40 

R3 45 40 40 45 40 40 40 40 40 40 

 
 
Målinger primo 2009 
 Hverdage 

7.00-18.00 
Hverdage 

18.00-22.00 
Hverdage 

22.00-
07.00 

Lørdage 
7.00-14.00 

Lørdage 
14.00-
18.00 

Lørdage 
18.00-
22.00 

Lørdage 
22.00-7.00 

Søndage 
7.00-18.00 

Søndag 
18.00-
22.00 

Søndag 
22.00-
7.00 

R1 39,5 33,0 33,7 33,9 33,0 33,0 33,0 33,7 33,0 33,0 

R2 46,1 40,9 41,1 41,4 40,9 40,9 40,9 41,2 40,9 40,9 

R3 48,7 43,0 43,0 43,4 42,9 42,9 42,9 43,1 42,9 42,9 

 
 
Virksomheden har siden fremsendt handlingsplan for nedbringelse af virk-
somhedens samlede støjemission. Denne handlingsplan følges op af et 
forslag fra virksomheden til følgende vilkår for støjemission fra virksomhe-
den: 
 
Grænser i perioden 1/1-2010 – 31/12-2011: 
 Hverdage 

7.00-18.00 
Hverdage 

18.00-22.00 
Hverdage 

22.00-
07.00 

Lørdage 
7.00-14.00 

Lørdage 
14.00-
18.00 

Lørdage 
18.00-
22.00 

Lørdage 
22.00-7.00 

Søndage 
7.00-18.00 

Søndag 
18.00-
22.00 

Søndag 
22.00-
7.00 

R1 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

R2 50 45 42 50 45 45 41 45 45 41 

R3 50 45 45 45 45 40 40 45 40 40 

 
Grænser gældende fra 1/1-2012: 
 Hverdage 

7.00-18.00 
Hverdage 

18.00-22.00 
Hverdage 

22.00-
07.00 

Lørdage 
7.00-14.00 

Lørdage 
14.00-
18.00 

Lørdage 
18.00-
22.00 

Lørdage 
22.00-7.00 

Søndage 
7.00-18.00 

Søndag 
18.00-
22.00 

Søndag 
22.00-
7.00 

R1 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

R2 50 45 41 50 45 45 41 45 45 41 

R3 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 
Af virksomhedens godkendelse af eksterne støjforhold fra 1996 fremgår det 
desuden, at virksomheden efter godkendelsens 8 års retsbeskyttelse ophø-
rer, kan forvente at støjgrænserne skærpes, således de fremover skal over-
holde: 
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Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser: 
 Hverdage 

7.00-18.00 
Hverdage 

18.00-22.00 
Hverdage 

22.00-
07.00 

Lørdage 
7.00-14.00 

Lørdage 
14.00-
18.00 

Lørdage 
18.00-
22.00 

Lørdage 
22.00-7.00 

Søndage 
7.00-18.00 

Søndag 
18.00-
22.00 

Søndag 
22.00-
7.00 

R1 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

R2 50 45 40 50 45 45 40 45 45 40 

R3 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

 
Som det fremgår af ovennævnte, søger virksomheden om yderligere lem-
pelse af støjgrænserne i forhold til de grænseværdier, der har været gæl-
dende siden 1996. 
 
Der har siden meddelelsen af godkendelse af støjgrænserne i 1996 været 
flere klager over støj fra virksomheden, især fra de nærmeste boligområder 
(repræsenteret i skemaerne ved R1 og R3). 
 
Miljøcenter Odense vurderer ikke, at der er mulighed for at lempe virksom-
hedens støjgrænser, men fastholder, som det er fastsat i tillægsgodkendel-
sen for støj fra 1996, at virksomheden som udgangspunkt skal overholde 
miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det er dog Miljøcenter Odenses 
vurdering, at virksomheden i forbindelse med revurderingen har arbejdet 
målrettet og systematisk med at nedbringe støjemissionen, og at der i en 
treårig periode kan gives lempelser på op til 5 dB(A) i forhold til Miljøstyrel-
sens vejledende grænseværdier, i overensstemmelse med gældende prak-
sis. 
 
Der har været en dialog mellem Miljøcenter Odense og virksomheden, og 
en handlingsplan for at dæmpe støjemissionen er udarbejdet af virksomhe-
den. Handlingsplanen redegør ikke fuldt ud for, hvorledes virksomheden 
kan nå de vejledende grænseværdier.  
 
Virksomheden skal derfor udarbejde en langsigtet plan for hvordan oven-
nævnte vejledende grænseværdier kan overholdes. Planen skal indeholde: 

- en redegørelse for de tekniske muligheder for at bringe virksomhe-
den til at overholde de vejledende grænseværdier 

- hver enkelt teknisk løsning skal ledsages af en beskrivelse af hvilken 
indflydelse dette har på virksomhedens samlede støjemission 

- en økonomisk oversigt over udgifterne til de enkelte tiltag 
- en tidsplan for gennemførelse, der maksimalt løber frem til 1. juni 

2013 
 
Ovennævnte skal være Miljøcenter Odense i hænde senest 1. juni 2010. 
For at tydeliggøre dette punkt, fastsættes det som vilkår i denne revurde-
ring. 
 
 
For at sikre at der ikke opstår unødig støjemission, vurderer Miljøcenter 
Odense, at der bør stilles vilkår om at alle vinduer, døre og porte skal hol-
des lukkede. Dog tillades nødvendig transport ind og ud af døre og porte. 
 
 

 45 



3.10.4 Vibrationer og lavfrekvent støj 
Der er ikke kendskab til, at virksomheden emitterer vibrationer eller lavfre-
kvent støj. Virksomhedens produktioner er af en art, hvor der vil være en 
risiko for at der opstår vibration eller lavfrekvent støj.  
 
Vibrationer er reguleret for hele virksomheden i 2004 i tillægsgodkendelse til 
pcc-anlægget. 
 
Der bør ligeledes stilles vilkår om at vejledende emissionsgrænser for lav-
frekvent støj skal overholdes, samt meddeles vilkår om at virksomhedens 
emissioner af vibrationer og lavfrekvent støj kan forlanges dokumenteret, 
hvis tilsynsmyndigheden finder begrundet mistanke om at grænseværdierne 
overskrides. 
 
 
3.10.5 Spildevand 
 
Overfladevandet betragtes generelt som værende forurenet og ledes til 
rensningsanlæg. Kølevandet ledes direkte til Odense Å. Enkelte områder, 
hvor der ikke er direkte produktionsrelaterede aktiviteter betragtes som væ-
rende så uproblematiske, at overfaldevandet kan ledes direkte til Odense Å. 
På bilag C1er en oversigt over de områder, hvor overfladevandet ledes di-
rekte til Odense Å. 
 
Processpildevandet fra papirfremstillingen gennemgår en intern rensning 
inden det ledes til det eksterne spildevandsystem. Odense Kommune er 
spildevandsmyndighed for den del af spildevandet, der ledes til rensnings-
anlæg, samt for spildevandsrensningen på virksomheden.  
 
Statens Miljøcenter Odense er myndighed for den del af overfladevandet 
samt kølevandet, der ledes direkte til Odense Å. Tilladelsen hertil meddeles 
efter kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven, og er således ikke omfattet af reg-
lerne om regelmæssig revurdering. De meddeles således som et selvstæn-
digt dokument, de pt. gældende vilkår fremgår af bilag F. 
 
 
3.10.6 Affald 
 
Af tillægsgodkendelsen til pcc-anlægget fremgår: 
 
Det forventes der kommer sigterest på 300-400 tons bestående af sand, Ca-
CO3 samt CaO. Sigteresten vil have høj pH på 12 - 12,5.  Dalum Papir vil søge 
om godkendelse af dette som jordforbedringsmiddel (kalkning). Såfremt god-
kendelse ikke kan opnås vil resterne, hvis ikke andre muligheder byder sig, 
blive sendt til deponi på kontrolleret losseplads. 
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Generelt 
Virksomhedens væsentligste affaldsmængder kan opdeles i følgende del-
mængder: 
 

Affaldstype Årlige mængder 
(tons) 

Maksimalt oplag 
(tons) 

Farligt affald 3,5 2 
Brandbart 300 100 
Ikke brandbart 40 20 
Jern og metal 300 100 
Papir og pap 275 100 
Plast 13 8 
Slagger 2000 - 
Flyveaske 700 - 
Sigterest fra  
pcc-anlæg 

400 100 

 
Der har ikke tidligere været stillet vilkår til affaldsmængder eller oplag heraf. 
Miljøcenter Odense finder det dog hensigtsmæssigt, at stille vilkår om mak-
simale årlige affaldsmængder, for at sikre en løbende registrering og fokus 
på området.  
 
For at sikre mod ophobning af affald på industrivirksomheder er det også 
Miljøcenter Odenses vurdering, at der bør stilles vilkår om maksimale oplag 
på virksomheden.  
 
Affaldet opbevares i særskilte afsnit, som angivet på bilag C3, og uden risi-
ko for forurening af jord eller grundvand. Affaldet skal i øvrigt behandles og 
bortskaffes i henhold til Odense Kommunes affaldsregulativ for erhvervsaf-
fald. 
 

 47 



Energiproduktion 
 
Flisfyring 
 
Af tillægsgodkendelsen til flisfyringsanlægget fremgår: 
 
Der vil i forbindelse med flisfyringen opstå to restprodukter, nemlig flyveaske fra 
elektrofilteret samt slagger fra forbrændingen. 
 
Af hensyn til genanvendelsesværdien, skal de to affaldsfraktioner holdes ad-
skilt.  
 
Derudover er der kun mindre mængde olieaffald fra drift og vedligeholdelse af 
anlægget. 
 
Af den miljøtekniske beskrivelse af flisanlægget fremgår det, at de er for-
ventes en maksimal affaldsmængde fra anlægget på 1500 tons/år. Der er 
ikke sat vilkår til affaldsmængderne fra kraftcentralen. Af virksomhedens 
miljøredegørelse for 2008 ses en samlet affaldsmængde på ca. 2500 
tons/år.  
 
Da affaldsproblematikken fra flisanlægget er behandlet i godkendelsen fra 
2006, vurderer Miljøcenter Odense ikke at der er hjemmel til at sætte egent-
lig vilkår til affaldsproduktionen fra flisanlægget på nuværende tidspunkt. 
Dette forhold vil blive behandlet tilsynsmæssigt af Miljøcenter Odense, og 
blive taget op i forbindelse med næste revurdering af virksomhedens sam-
lede miljøgodkendelse. 
 
 
3.10.7 Jord og grundvand 
 
Generelt 
Olie og kemikalier skal opbevares på en sådan måde, at der ved spild eller 
uheld ikke kan ske afløb til kloak, jord eller grundvand. Placering af olie og 
kemikalieoplag fremgår af bilag C2.  
 
På virksomheden er der flere mindre olietanke (og én større, som er be-
skrevet nedenfor under Energiproduktion). Placeringen af disse fremgår af 
bilag C2. Disse er alle under 6000 l og placeret på befæstet areal og i op-
samlingskar, der dels forebygger udslip til omgivelserne ved uheld, dels 
sikrer mod påkørsel af tanken. Olietanke, der er opstillet før 1. september 
2005 er reguleret direkte efter olietankbekendtgørelsen8. Olietanke, der er 
etableret efter denne dato er reguleret af de vilkår, der fremgår af mil-
jøgodkendelsen. Miljøstyrelsen har udarbejdet en række vejledende vil-
kår, der kan anvendes til at regulere olietanke på erhvervsvirksomheder. 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at disse vilkår tilgodeser alle for-
hold på virksomheden, og derfor meddeles disse vilkår, gældende for alle 
virksomhedens olietanke. 
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Energiproduktion 
Flisfyring 
Flisen, der anvendes som hovedenergikilde på virksomheden, opbevares 
udendørs på et befæstet areal på 3000 m2, se bilag C1. Arealet er desuden 
afgrænset mod åen af en opsamlingsrist og en kant, således at overflade-
vand og flisrester ikke skylles ned i Odense Å. 
 
Bioaske og bioslagger skal opbevares i tætte lukkede containere. Alternativt 
kan slaggen opbevares i åben container under halvtag på befæstet areal 
uden afløb til kloak. 
 
 
Naturgas/oliefyring 
Som reservebrændsel anvendes naturgas og gasolie. Der er i 2003 opstillet 
en 50.000 l tank til gasolie. Tilladelsen hertil er givet indenfor den gældende 
miljøgodkendelse med særlige vilkår til egenkontrol, meddelt efter miljøbe-
skyttelseslovens § 72, stk. 2. Miljøstyrelsen har udarbejdet en række vejle-
dende vilkår til olietanke over 6000 l, som er gældende for tanke, der ikke er 
reguleret af vilkår i en gældende miljøgodkendelse. Miljøcenter Odense 
vurderer at alle olietankene fremover bør reguleres direkte efter olietankbe-
kendtgørelsen, og at Miljøstyrelsens vejledende vilkår hertil er dækkende.  
  
 
Papirfremstilling generelt 
Miljøcenter Odense har i 2008 afgjort, at en udendørs silo på 21 m (3 m i 
diameter) ikke kræver særskilt tilladelse.  
 
Øvrige kemikalier opbevares indendørs. Der bør stilles vilkår herom, samt 
om at alle oplag skal ske således risiko for påkørsel med f.eks. truck mini-
meres, og således at spild fra håndtering og uheld ikke kan løbe i kloak eller 
ud på jorden. Opbevaring af natronsalpeter og hydrogenperoxid er behand-
let overfor i afsnittet ”Mulige driftsforstyrrelser”. 
 
Råvarer i form af papirpulp og genbrugspapir opbevares delvist udendørs. I 
forbindelse med håndtering heraf sker der en spredning af papir og pulp. 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at virksomheden bør sikre, at især 
alle udendørs arealer, hvor der kan ske spredning af papir og pulp, men 
også de øvrige indendørs og udendørs arealer, omfattes af en systematisk 
plan for rengøring og vedligeholdelse, således virksomheden fremstår ren 
og ryddelig.  
 
 
PCC-anlægget 
 
Af tillægsgodkendelsen til pcc-anlægget frem går det: 
 
Kalk og læsket kalk har en høj pH, og kan ved spild på jorden ændre pH-
forholdene i jorden med deraf følgende risiko for grundvandet. Derfor bør der 
stilles vilkår til sikring af jord og grundvand. 
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Anvendelse af slagger i tilkørselsrampe til flisindfyring 
 
Ved tilkørselsrampen til flisindfyringen har det været nødvendigt at opbygge 
en ny tilkørselsrampe ovenpå den eksisterende asfaltbefæstelse. Til opbyg-
ningen af rampen er anvendt virksomhedens egne slagger. 
 
Slaggerne er analyseret og overholder analysekravene til kategori 1 slagger 
jævnfør restproduktbekendtgørelsen7. Dog overskrider Cr-indholdet i eluatet 
kravværdierne for kategori 1, men overholder kravene til kategori 3. Virk-
somheden har søgt om tilladelse til etablering i henhold til denne. Slagger 
fra flisfyring er imidlertid ikke omfattet af denne bekendtgørelse. Det er på 
den baggrund vurderet, at ansøgningen skal behandles efter Miljøbeskyttel-
seslovens § 19. Det er aftalt med Odense Kommune, der er normalt er mil-
jømyndighed for regulering efter § 19, at det er mest hensigtsmæssigt, at 
Miljøcenter Odense behandler sagen og meddeler afgørelsen. Afgørelsen 
har forud for meddelelsen været forelagt Odense Kommune til udtalelse. 
 
Der søges om tilladelse til at indbygge i alt ca. 350 tons slagge i tilkørsels-
rampen, der ses på bilag A3. Slaggerne indstøbes i beton, således der ikke 
vil ske nogen gennemsivning af regnvand eller andet overfladevand gen-
nem slaggerne. 
 
Miljøcenter Odense vurderer at de analysekrav, der er gældende for slagger 
fra kulfyrede anlæg og affaldsforbrændingsanlæg, kan bruges til at vurdere 
om slaggerne fra virksomhedens flisfyringsanlæg kan anvendes uden risiko 
for at forurening trænger ned til det underliggende jord, grundvand eller si-
ver ud i Odense Å. 
 
Både kategori 1 og kategori 3 slagger, der er omfattet af restproduktbe-
kendtgørelsen, kan tillades anvendt som ansøgt. Dvs. slaggerne skal kunne 
overholde følgende krav til indhold (svarende til kategori 3 slagger i restpro-
duktbekendtgørelsen): 

                                                 
7 Bekendtgørelse nr. 1480 af 12. december 2007 om genanvendelse af restprodukter og jord 
til bygge- og anlægsprojekter. 
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  Indhold i slagger til rampe 
   Faststofindhold mg/kg TS 
Arsen  > 20  
Bly  > 40  
Cadmium  > 0,5  
Chrom, total  > 500  
    
Chrom (VI)  > 20  
Kobber  > 500  
Kviksølv  > 1  
Nikkel  > 30  
Zink  > 500  
  
 Koncentration i eluat µg/l 
  
Klorid*  150000 - 3000000  
Sulfat  250000 - 4000000  
Natrium  100000 - 1500000  
Arsen  8 - 50  
Barium  300 - 4000  
Bly  10 - 100  
Cadmium  2 - 40  
Chrom, total  10 - 500  
Kobber  45 - 2000  
Kviksølv  0,1 - 1  
Mangan  150 - 1000  
Nikkel  10 - 70  
Zink  100 - 1500  

Analyseresultater skal henføres til tør vægt, for slagger fra affaldsforbrænding 
efter frasortering af metalemner. 

 
 
Virksomheden har egen vandforsyning, der anvendes til procesvand. Disse 
boringer er placeret mere end 30 m fra rampen, og anvendes i øvrigt kun til 
procesformål, og der er således ikke krav om drikkevandskvalitet. 
 
På den baggrund vurderer Miljøcenter Odense, at der kan meddeles tilla-
delse til, at der anvendes slagger i tilkørselsrampen. Der bør meddeles vil-
kår, der sikrer, at tilkørselsrampen jævnligt inspiceres og at revner og huller 
i betonlaget straks udbedres. Der bør ligeledes stilles vilkår om, at hele 
rampen betragtes som affald, hvis den fjernes, og at fjernelsen sker i over-
ensstemmelse med kommunens erhvervsaffaldsregulativ. 
 
Det skal bemærkes at tilladelser efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven ikke er 
omfattet af reglerne om 8 års retsbeskyttelse. 
 
 
3.12 Krav ved ophør af drift 
Miljøcenter Odense vurderer, at der ved ophør af drift skal træffes de nød-
vendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet 
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tilbage til tilfredsstillende tilstand. Dette skal drøftes med og accepteres af 
tilsynsmyndigheden, inden ophør af drift og lukning af virksomhed. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 
4.1 Lovgrundlag 
 
Det anvendte lovgrundlag findes som fodnoter første gang lovgrundlaget er 
anvendt. 
 
4.1.1 Afgørelsen 
 
Revurdering 
Ændring af vilkår som følge af revurderingen meddeles i henhold til § 41, 
stk. 1, jf. § 41b, og § 72.  
 
Den samlede afgørelse omfatter kun de miljømæssige forhold, der regule-
res af miljøbeskyttelsesloven. 
 
4.1.2 Listepunkt 
E.101 “Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker. Papirfabrikker og pap-
fabrikker med en produktionskapacitet på mere end eller lig med 20 
tons/dag. (i) (s) 
 
Biaktivitet: 
G101 ”Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og 
gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. (i) 
 
4.1.3 Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler 
om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. 
 
Dvs. at den del af afgørelsen, der omfatter miljøgodkendelse af pcc-anlæg, , 
skal revurderes senest i 2013, flisfyring og IR-tørring skal revurderes senest 
i 2014 og den del af afgørelsen, der omfatter revurdering af tidligere miljø-
godkendelser, skal revurderes senest i 2019. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en 
særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden 
har etableret for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vil-
kår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i afgørelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret 
vurderer, at denne revurdering og samling af eksisterende miljøgodkendel-
ser ikke giver tilladelse til ny produktion eller andre ændringer, der udløser 
en VVM-vurdering. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Odense Å. 
 
Miljøcenter Odense, Vandløbsteamet har lavet en vurdering af hvilken be-
tydning virksomhedens udledning til Odense Å vil have for åens bilag IV-
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arter. Vurderingen konkluderer, at det eneste forhold, der er relevant i for-
hold til habitatdirektivet, er temperaturen på udledt kølevand. Miljøcenter 
Odense er myndighed for virksomhedens tilladelse til udledning til Odense 
Å, denne tilladelse er ikke omfattet af reglerne om regelmæssig revurdering 
af IPPC-virksomheder. Udledningstilladelsen er derfor ikke medtaget i den-
ne revurdering, men foregår særskilt. Den nuværende udledningstilladelse 
er vedlagt som bilag F til revurderingen. 
 
4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse/r: 
 
Miljøgodkendelse af Dalum Papirfabrik, 1992 
Miljøgodkendelse af eksterne støjforhold, 1996 
Miljøgodkendelse af pcc-anlæg, 2004 
Tillægsgodkendelse Gas Infrarød (IR) tørring, juni 2006 
Tillægsgodkendelse til flisfyring, september 2006 
 
4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 
 
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Ugeavisen Odense den  og kan ses 
på www.blst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 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 under-
retning om afgørelsen 

 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○ , kan påklages. For 
revurderede vilkår, der ikke er ændret, er det kun beslutningen om, at disse 
vilkår ikke ændres, der kan påklages. Endvidere kan det påklages, at vilkår 
eller dele af vilkår er sløjfet. En oversigt findes i bilag D. 
Vilkår mærket med ● kan ikke påklages. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, 
C.F.Tiegtens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Kla-
gen skal være modtaget senest den 6. januar 2010 
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Vi videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.   
 
Betingelser, mens en klage behandles 
 
Revurdering 
En klage over revurderingen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
 
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, syd, 
syd@sst.dk  
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 
dn@dn.dk 
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk 
 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1250 København K, 
info@nordic.greenpeace.org. 
 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk. 
 
Odense Kommune, odense@odense.dk 
 
Dansk Sejlunion, ds@sejlsport.dk 
 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, odense@dof.dk 
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5. BILAG 
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