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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for hel eller delvis udskiftning af 
kul med træpiller på varmecentralen en periode på 4 måneder 
 
Miljøstyrelsen Odense har den 13. april 2011 modtaget ansøgning fra Dani-
sco om i en periode på 4 måneder helt eller delvist at udskifte kul med træ-
piller på varmecentralen.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget foru-
rening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er derfor 
ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Danisco har oplyst, at de ønsker at udføre et forsøg med at udskifte kul helt 
eller delvist med træpiller på kedel 4. Formålet er at fastlægge den mest 
optimale fyrings sammensætning af træpiller i forhold til belastningen på 
kedlen. 
 
Da træpillerne kan håndteres i det eksisterende fødesystem på kedlen, vil 
forsøget ikke føre til fysiske ændringer på anlægget. 
 
Ved et tidligere forsøg af kortere varighed blev det konstateret, at afbræn-
ding af træpiller medførte, at anlæggets automatiske målesystem for NOx 
viste forkerte resultater. I forbindelse med dette forsøg foretages der ny ka-
librering (QAL2) for måleren for afbrænding af træpiller og for afbrænding af 
en blanding. Det tidligere forsøg viste et fald i støvemissionen fra anlægget. 
 
Danisco forventer, at forsøgene kan ske under overholdelse af gældende 
vilkår om luftemissioner i den revurderede miljøgodkendelse fra 29. decem-
ber 2009. 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Danisco forventer et fald i mængden af slagger på ca. 90% ved overgang til 
fyring med udelukkende træpiller. Det er endvidere oplyst, at såvel slagger 
som flyveaske fortsat kan genanvendes hos den nuværende modtager 
(NOAH i Norge). 
 
Danisco har endvidere oplyst, at der forventes 20 – 30 læs træpiller leveret 
med lastbil i dagtimerne. Dette vil over forsøgsperioden være cirka 10 last-
biler mere end ved uændret fyring med kul. Efter Daniscos støjredegørelse, 
er den normale trafik på virksomheden mere end 50 lastbiler pr. døgn. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
På baggrund af ovenstående er det Miljøstyrelsens opfattelse, at forsøget 
kan foretages inden for vilkår i gældende miljøgodkendelse og at forsøget 
ikke giver anledning til forøget forurening. Forsøget er således ikke godken-
delsespligtigt.  
 
I denne vurdering er indgået, at der er tale om et forsøg af fire måneders 
varighed. Ved en eventuel permanent brændselsomlægning vil der bl.a. 
være behov for en vurdering af emissioner og oplag af brændsel og rest-
produkter i forhold til BAT. 
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at et forsøg på 4 måneder uden forøget 
forurening ikke kan betragtes som en væsentlig ændring. Modtagelse af 
ansøgningen har derfor ikke været annonceret efter § 11 i godkendelsesbe-
kendtgørelsen2. 
 
Det er endvidere Miljøstyrelsens opfattelse, at forsøget ikke er til skade for 
miljøet. Forsøget bryder ikke med planlagt arealanvendelse, opfylder gæl-
dende miljøkrav og forøger eller flytter ikke miljøpåvirkninger. Forsøget er 
således ikke omfattet af VVM-bekendtgørlesen3 og er derfor ikke screenet 
for VVM-pligt. 
 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelserne vil blive annonceret i Midtjysk Ugeavis den 14. juni 2011 og på 
www.mst.dk. 
 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5: 
Afgørelsen om at forsøget ikke er godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttel-
seslovens kapitel 5 kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 på-
klages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 
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 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel 
klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens 
Boulevard 40, 6220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være mod-
taget senest den 12. juli 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Betingelser, mens en klage behandles: 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøkla-
genævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 
 
Afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne: 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinte-
resser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel 
klage skal være skriftlig og sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk. 
Klagen skal være modtaget senest den 12. juli 2011 inden kl. 16.00. 
 
Fælles for begge afgørelser: 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. De 
skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljø-
klagenævnet modtager ikke check eller kontanter.  
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-
byrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelserne skal anlægges ved domstolene inden 
6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
Kopi til:  
Billund Kommune, kommunen@billundkommune.dk
Arbejdstilsynet, tilsynscenter 3, at@at.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet. kreds@friluftsrådet.dk  

  
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Henning Christiansen 
Tlf. dir. 72544226 
hechr@mst.dk  
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