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Ændring af vilkår 35 for tillægget til miljøgodkendelse af 20. december 2011
vedr. omlægning af de energiproducerende anlæg

Novozymes A/S besluttede i 2011 at omlægge såvel dampkedelanlægget som de 
øvrige brændere, dvs. brænderne ved spraytørringsanlæggene i produktionen og 
ved Reccoström luftrenseanlægget på sin fabrik beliggende på Hillerødgade 31, 
2200 København N fra fuelolie til bygas. 

Virksomhedens omlægningsprojekt blev godkendt i henhold til § 33, stk. 1 i Miljøbe-
skyttelsesloven af Miljøstyrelsen den 20. december 2011. Godkendelsen er meddelt 
som tillæg til virksomhedens samlede miljøgodkendelse, på en række vilkår, herun-
der emissionsvilkår, der erstatter de oprindelige energianlægsrelaterede vilkår fra
revisionen i 2009.

De emissionsgrænser, der er fastsat i vilkår 35 for tillægget tager udgangspunkt i, at 
samtlige anlæg er traditionelle energianlæg, hvor røggassens varmeudnyttelse sker 
indirekte. For samtlige anlæg er i tillægget fastsat emissionskrav i henhold til be-
kendtgørelse 1640 af 13. december 2006, afsnit 2, listepunkt G 201, som omhandler 
energianlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW men som også 
angiver grænseværdier for gasfyrede anlæg ned til 120 kW.

Nye oplysninger fra virksomheden fremkommet ved notat udarbejdet af Rambøll den 
17. april 2012 tyder på, at Reccoström luftrensningsanlægget er konstrueret og fun-
gerer som et regulært termisk oxidationsanlæg, og ikke som et traditionelt energian-
læg. Emissionerne fra dette anlæg bør derfor reguleres efter principperne i kapitel 10 
i Miljøstyrelsens Luftvejledning, som omhandler termiske og katalytiske destruktions-
anlæg. Ifølge vejledningen bør NOx emissionen fra et termisk destruktionsanlæg 
kunne overholde 200 mg/Nm3 og CO emissionen 100 mg/Nm3, begge ved aktuel O2-

koncentration.

Nærværende vilkårsrevision har således til formål at bringe emissionskravene i vilkår 
35 i overensstemmelse med anbefalingerne i ovennævnte vejledning. Virksomheden 
har i mail af 18. april 2012 oplyst, at anlægget forventes fortsat at kunne overholde 
den samme NOx koncentration i afkastet på 150 mg NOx/Nm3, som før omlægnin-
gen til bygas, og at emissionsgrænseværdien derfor blot kan føres tilbage til det op-
rindelige niveau.

Spredningsberegningerne foretaget vha. OML på baggrund af en emission på 150 
mg NOx/Nm3 for RS-anlægget og sammen med de tidligere oplyste emissioner for 
hhv. spraytørrings-anlæggene og kedelcentralen viser koncentrationer i det mest
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belastede punkt uden for virksomhedens skel på 0,056 mg/m3, som ligger langt un-
der B-værdien på 0,125 mg/m3.

I nugældende vilkår 35 er emissionsgrænserne formuleret således:

”Emissionen fra de bygasfyrede energianlæg må ikke overskride nedenstående 
grænseværdier, målt som timemiddelværdier.  

Stof
Emissionsgrænse 
mg/Nm3 tør røggas 
ved 10 % O2

CO 75

NOx regnet vægtmæssigt som NO2 65

”

Denne tekst erstattes hermed med nedenstående. 

Vilkår 35 har herefter følgende ordlyd: 

Vilkår 35

Emissionerne fra de bygasfyrede energianlæg (kedelanlæggene samt brænderne 
ved spraytørringsanlæggene) må ikke overskride nedenstående grænseværdier, 
målt som timemiddelværdier:

Stof
Emissionsgrænse 
mg/Nm3 tør røggas 
ved 10 % O2

CO 75

NOx regnet vægtmæssigt som NO2 65

Emissionerne fra Reccoström luftrenseanlægget må ikke overskride nedenstående 
grænseværdier, målt som timemiddelværdier:

Stof
Emissionsgrænse 
mg/Nm3 tør røggas 
ved aktuel O2 konc.

CO 100

NOx regnet vægtmæssigt som NO2 150
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Offentlighed og klage
Afgørelsen offentliggøres afgørelsen ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemme-
side www.mst.dk.

Afgørelsen kan 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 

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, at de ønsker 
underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østerga-
de 7-11, 4000 Roskilde, eller ros@mst.dk. Klagen skal senest være modtaget den 2. 
august 2012 inden kl. 16.00. 

Vi videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandling af sagen.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet 
har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved ind-
betaling 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 http://www.nmkn.dk . 

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 forlængel-
se 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. 

Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgøreslen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen 
for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes 
miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklage-
nævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

http://www.nmkn.dk/
mailto:ros@mst.dk
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Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måne-
der fra offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Dana Østergaard
Civilingeniør 
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