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Påbud om ændring af egenkontrolsvilkår C14 

 

Dong Energy, Skærbækværket, påbydes hermed at egenkontrolsvilkår C14, ændres 

til:  

 

”Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at 

emissionsgrænseværdierne for hjælpekedel er overholdt. 

 

Dokumentationen skal straks efter, at de er modtaget tilsendes 

tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under 

målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat 

og digitalt.  

 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne for NOx, CO og støv skal foretages som præstationsmålinger. 

Der skal foretages 2 målinger af mindst 45 min varighed. Målingerne kan foretages 

samme dag.  

 

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder 

efter, at disse er foretaget. Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol 

efter samme retningslinjer. 

 

Første præstationskontrol skal udføres senest 6 måneder efter at kedlen er 

idriftsat.  

 

Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof for gas- og oliefyrede 

anlæg er under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert 

andet år for dette eller disse stoffer. 

 

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle 

enkelte målinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med 

grænseværdien. 

 

Krav til luftmåling 

Måling skal foretages, når kedlen er i fuld drift eller efter anden aftale med 

tilsynsmyndigheden. 

 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne 

skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 

 

Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle 

stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond 

(DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver 

af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
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Målinger skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning, herunder de 

metoder der er angivet i denne vejledning, eller i senere, herunder reviderede, 

metodeblade udsendt af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af 

emissioner til luften (www.ref-lab.dk). Andre analysemetoder kan dog benyttes, 

såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette, før målinger gennemføres.  
 

Detektionsgrænsen for analyserne skal så vidt muligt være mindre end 10 % af den 

emissionsgrænseværdi, der skal kontrolleres overholdt.” 

 

Påbuddet skal være efterkommet efter idriftsættelse af hjælpedampkedlen. 

 

Påbuddet gives efter 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven
1
. 

  

Miljøstyrelsen varslede den 28. oktober 2013 og virksomheden har efterfølgende 

ikke givet bemærkninger.  

 

Baggrund for påbuddet 

Den 13. september 2013 har Miljøstyrelsen givet Skærbækværket godkendelse til 

anvendelse af naturgas som brændsel på værkets hjælpedampkedel.  Afgørelsen er 

annonceret på www.mst.dk. 

 

Miljøstyrelsen har i denne godkendelse ændret det hidtil gældende vilkår C14 fra 

revurdering af 15. december 2009 til også at gælde for anvendelse af naturgas på 

kedlen sammen med letolie.  

 

Vilkåret om præstationsmåling skal imidlertid være i overensstemmelse med 

standardvilkår nr. 21 for punkt G201 i bilag 5 i bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed nr. 486 af 25/5/2012. Ved en fejl faldt reglen om tidspunkt for 

fremsendeles af dokumentation og hyppighed for præstationskontrol ud. 

 

Med dette påbud ændres nu vilkår C14 til også at indeholde ” Rapport over 

målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at 

disse er foretaget. Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol efter 

samme retningslinjer”.  

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 

kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald. 

 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, 

Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen skal være modtaget 

senest den 9. december 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen 

til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 

De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 

500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 

nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning 

ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
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 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 

gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 

fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 

gebyrordningen 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 klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

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. 

 

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 

bestemmer andet. 

 

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 

måneder, fra påbuddet er meddelt. 

 

Offentliggørelse og annoncering 

Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Zübeyr Yüksel  

72 54 42 16  

zuyuk@mst.dk  

 

  


