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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af rørforbindelse  
 
Miljøcenter Odense har modtaget en ansøgning fra Isover om at nedlægge 
rørforbindelsen fra bakelitområdet til centralskorstenen benævnt ”det sorte 
rør”. I stedet ønskes der rørtilslutning til skorstenen i bakelitområdet. Rør-
forbindelsen modtager hovedsageligt fortrængningsluft ved tankpåfyldning. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
 
Isovers beskrivelse af ændring af rørforbindelsen er vedlagt.  
 
Fra bakelitområdet føres en rørforbindelse til Isovers centralskorsten, ”Det 
sorte rør”, der modtager fortrængningsluft fra tankoplag i bakelitområdet. 
Røret ønskes ændret fra den 104 meter høje centralskorsten, til i stedet at 
blive koblet til bakelitskorstenen der er 35 meter over terræn. 
 
Røret modtager fortrængningsluft fra tankopfyldning, hovedsageligt fra am-
moniaktanken. 
 
Ønsket er begrundet i, at den eksisterende rørforbindelse er vedligeholdel-
sestung. 
 
Miljøcenterets vurdering 
 
I 2008 har Isover nedlagt deres oplag af phenol og formaldehyd og nedlagt 
reaktoren samt ombygget bakelitområdet. 
 
De nuværende kilder til luftemissioner i bakelitområdet er: 

• Ammoniak 
• Binderblander 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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• Urea 
 
Luftemissioner herfra vurderes at være støv og ammoniak. 
 
Isover har beregnet, at den primære kilde er emissioner af ammoniak fra 
ammoniaktanken. Dampe fra ammoniaktanken er beregnet til 1312 g am-
moniak pr. time i den periode, hvor tanken påfyldes. 
 
Det svare ca. til 5 kg om uge, som tidligere blev emitteret i 104 meters høj-
de, og som nu vil blive emitteret i 35 meters højde. 
 
Set ud fra Isovers samlede udledning af ammoniak fra centralskorstenen, 
der andrager følgende: 
 

• 2005: 116 T 
• 2006: 123 T 
• 2007: 109 T 
• 2008: 155 t   

 
Vil omlægningen af ammoniak fra ammoniaktanken ved bakelitområdet til 
skorstenen være minimal.  
 
Omlægningen vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig merforurening, 
der nødvendiggør en egentlig godkendelse, der regulerer emissionerne i 
skorstenen i bakelitområdet. 
 
Det er dog vores vurdering, at forholdene i bakelitområdet, bør tages op i 
forbindelse med revurderingen af Isovers samlede forhold i 2012. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 

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

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Vamdrup Ugeblad den 31. marts 2009 og 
på Miljøcenter Odenses hjemmeside www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense eller 
post@ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 28. april 2009 kl. 
16.00.  
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Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ole Kristensen  
72548411  
olkri@ode.mim.dk  

 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 

 
 
Kolding Kommune, kommunen@kolding.dk 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, syd@sst.dk. 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, at@at.dk. 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk. 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk. 
NOAH, Nørrebrogade 39 1.tv., 2200 København N, att. Knud Clemmensen, noah@noah.dk. 
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