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Påbud om dispensation for overholdelse af emissionsgrænser 

 

Verdo har med brev af 5. juli 2013 fremsendt ansøgning om dispensation fra at 

overholde emissionsgrænserne i bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1453 af 20. december 

2012 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. 

Ansøgningen om dispensation vedrører perioden fra 1. januar 2016 til 31. 

december 2022. 

 

Miljøstyrelsen har den 19. november 2013 fremsendt varsel om påbud omfattende 

den ansøgte dispensation. 

 

Verdo har med brev af 16. december 2013 bekræftet modtagelsen af påbudsvarslet 

og anmoder om bekræftelse af, at kraftvarmeværkets 6 oliefyrede kedler ikke 

reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 1453. 

 

I henhold til bekendtgørelsen kan tilsynsmyndigheden meddele et fyringsanlæg 

dispensation fra at overholde emissionsgrænserne i bilag 1 i perioden 1. januar 

2016 til 31. december 2022 på følgende betingelser: 

 

1. Fyringsanlægget skal have ansøgt senest 1. januar 2014 

2. Anlæggets samlede nominelle indfyrede effekt må ikke overskride 200 

MW 

3. Fyringsanlægget blev godkendt første gang 27. november 2002, eller at 

fyringsanlægget havde indgivet en fuldstændig ansøgning om godkendelse 

inden denne dato, forudsat at anlægget blev sat i drift senest 27. november 

2002 

4. Fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion 

som et rullende gennemsnit over en femårs periode til et offentligt 

fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand. 

 

I sit brev af 5. juli 2013 har Verdo til ovenstående betingelser oplyst: 

 

Ad 2. Kraftvarmeværket har 2 stk. biomasse- og/eller kulfyrede kedler, 

hvis samlede nominelle indfyrede effekt er 190 MW.  Verdo anser 

derfor betingelse 2 for overholdt. 

 

Ad. 3  Kraftvarmeværket blev godkendt første gang 23. maj 1979, og Verdo 

anser derfor betingelse 3 for overholdt. 

 

Ad. 4 Kraftvarmeværket sælger hele nyttevarmeproduktionen til Verdo 

Varme A/S, og Verdo anser derfor betingelse 4 for overholdt. 
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Verdo oplyser desuden, at de gældende emissionsgrænser for kraftvarmeværket er  

støv: 100, NOx: 600 og SO2: 1.500 alle mg/Nm3 ved 6 % ilt. 

 

Disse emissionsgrænser lever op til emissionsgrænseværdierne i bilag 1-5 i 

bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse 

luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, og Verdo finder derfor, at alle 

betingelser for dispensation er overholdt. 

 

I relation til opgørelsen af effekt under punkt 2 er der udover, installeret 6 stk. 

oliefyrede fjernvarmekedler hver på 11,7 MW samt en nødgenerator på 0,4 MW. I 

henhold til § 3 stk. 3 medregnes særskilte fyringsanlæg med en nominel termisk 

effekt på under 15 MW ikke i beregning af den samlede nominelle indfyrede 

termiske effekt fra en kombination af fyringsanlæg. 

 

Dispensationen vedrører alene værkets 2 biomasse- og/eller kulfyrede kedler med 

samlet nominel indfyret effekt på 190 MW. De to kedler har hvert sit røgrør, som 

er samlet i værkets skorsten. 

 

Påbud: 

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der er grundlagt på ovenstående baggrund er 

grundlag for at meddele dispensation som ansøgt af Verdo jævnfør § 13 i 

bekendtgørelse nr. 1453 af 20. december 2012 om begrænsning. 

 

Miljøstyrelsen meddeler derfor påbud i henhold miljøbeskyttelseslovens § 41 om, 

at Verdo, Randers får dispensation fra at overholde emissionsgrænserne i 

bekendtgørelse nr. 1453 af 20. december 2012 om begrænsning af visse 

luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg bilag 1 i perioden 1. januar 2016 

til 31. december 2022 gældende for værkets 2 biomasse- og/eller kulfyrede kedler 

med samlet nominel indfyret effekt på 190 MW.  

 

Verdo, Randers vil i den periode således kunne bibeholde emissionsgrænserne for 

støv, NOx og SO2 i vilkår C3 i den revurderede miljøgodkendelse af 21. oktober 

2009, se dog nedenstående forbehold på baggrund af BAT-konklusioner. 

 

BAT-konklusioner og revurdering: 

 

Godkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012) 

beskriver i § 36, at tilsynsmyndigheden skal tage en godkendelse af en bilag 1-

virksomhed op til revurdering, når en BAT-konklusion, som vedrører 

virksomhedens hovedlistepunkt, offentliggøres.  Der kan forventes nye BAT-

konklusioner for store fyringsanlæg i 2015.  

 

Jf. § 1, stk. 2 i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, så supplerer denne 

bekendtgørelse godkendelsesbekendtgørelsen.  

 

Det er på den baggrund muligt at meddele en dispensation for 

emissionsgrænserne, selv om der er udsigt til en BAT-konklusion allerede til næste 

år, som udløser krav om revurdering.  

 

Når BAT-konklusionen offentliggøres udløser det krav om revurdering af 

virksomhedens godkendelse. Revurderingen omfatter den samlede virksomhed, 



 

3 

herunder det vilkår, som er opretholdt i dispensationen. BAT-konklusionen er 

bindende. Derfor må Verdo påregne, at emissionsgrænserne revurderes, og at nye 

emissionsgrænser skal overholdes 4 år efter, at BAT-konklusionen er 

offentliggjort. Verdo kan således ikke påregne, at dispensationen vil gælde frem til 

31. december 2022. 

 

Oliekedler: 

 

De 6 oliekedler på Verdos kraftvarmeværk i Randers har hver en indfyret effekt på 

12 MW. Oliekedlerne er også omfattet af reglerne i bekendtgørelse 1453 af 20. 

december 2012 om store fyringsanlæg. Det er også lagt til grund i den gældende 

miljøgodkendelse af 21. oktober 2009 fastsat emissionsgrænser i henhold til den 

dagældende bekendtgørelse om store fyringsanlæg. 

 

Oliekedlerne vil derfor også indgå i vurderingerne om ændrede emissionsgrænser, 

når BAT-konklusionerne foreligger. 

 

Klagevejledning 

 

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 virksomheden 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Sundhedsstyrelsen 

 landsdækkende foreninger og organisationer 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 meddelt 
Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Alle 1, 
8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 6. februar 
2014 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 
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. 
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En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 

bestemmer andet. 

 

 

 

Offentliggørelse og annoncering 

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

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Karsten Borg Jensen  

72 54 44 49  

kabje@mst.dk  

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

 

Randers Kommune, jrh@randers.dk, miljoe@randers.dk  

Friluftsrådets Kredsformand, oestjylland@friluftsraadet.dk   

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk 

Arbejdstilsynet, at@at.dk 
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