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der vedrører virksomhedens listepunkt  
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1. INDLEDNING 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse dels revurderet de tidligere miljøgodkendelser for Kronospan og dels 
miljøgodkendt nye luft/røggasrensningsanlæg og nye aktiviteter på virksomheden. Vilkårene er fastsat i over-
ensstemmelse med den nyeste lovgivning herunder BAT-konklusioner for produktion af træbaserede plader 
(spånplader o. lign. WBP) og affaldsforbrænding (WI). Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at miljøpå-
virkningerne fra virksomheden vil blive reduceret væsentligt som følge af afgørelsen.  

Kronospan ApS, Novopan Træindustri, som er beliggende Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård fremstiller spånpla-
der og baserer sin produktion på genbrugstræ fra træindustrivirksomheder, udtyndingstræ fra skovene, flis 
fra savværker, høvlspåner fra møbelfabrikkerne samt genbrugstræ fra kommunale genbrugsstationer mv. 
Spånpladeprodukterne anvendes i byggebranchen til undergulv, væg- og loftbeklædning i bolig-, erhvervs- og 
institutionsbyggeri. I køkken-, møbel og inventarindustrien anvendes spånplader til møbler og inventar som 
f.eks. reoler, polstermøbler, borde, køkken- og garderobeskabe. 

 
Kronospans spånpladeproduktion er omfattet af listepunkt på bilag 1:  
 6.1.c. Fremstilling i industrianlæg af: En eller flere af følgende træbaserede plader: OSB-plader, spånpla-

der eller fiberplader, hvor produktionskapaciteten er større end 600 m3/dag. 

Desuden har virksomheden følgende biaktiviteter:  
 Bilag 1, listepunkt 5.2.b: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affald-

smedforbrændingsanlæg: For andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende 
affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. (medforbrænding af affaldstræ, klassificeret som af-
fald, på kraft5/kedelcentralen). 

 Bilag 2, listepunkt G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og mo-
toranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. (Kraft6 (14 MW kedel) 
og kraft4 (4 MW kedlen, hedtoliekedel)) 

 Bilag 2, listepunkt K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bi-
lag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. (Sorteringsan-
lægget). 

 
I afsnit 3 findes en vurdering af virksomhedens miljøbelastning.  
 
Revurderingen 
Revurderingen er afledt af, at EU-Kommissionen i november 2015 har offentliggjort konklusioner for, hvad 
der betragtes som bedst tilgængelig teknik (BAT) for industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af 
træbaserede plader. Efter godkendelsesbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden revurdere en virksomheds 
miljøgodkendelse, når Kommissionen har offentliggjort BAT-konklusioner for branchen, således at det sik-
res, at virksomheden lever op til BAT-konklusionerne senest 4 år efter, at de er offentliggjort. 
 
Revurderingen bygger på den miljøtekniske beskrivelse i bilag A. 
 
Vilkår for luftemission er revurderet svarende til emissionsniveauet, der er opnåeligt ved anvendelse af BAT 
(BAT-AEL), jf. BAT-konklusionerne for produktion af træbaserede plader (spånplader o.l.). Kronospan har 
ansøgt om fristforlængelse for overholdelse af visse grænseværdier fastsat på baggrund af BAT-AEL. Dette er 
behandlet i godkendelsen. Der er derudover sat vilkår til oplag og håndtering af råvarer og spildevand i over-
ensstemmelse med BAT. Endeligt er der for kraft5 fastsat vilkår i overensstemmelse med BAT-AEL for af-
faldsforbrænding gældende fra 2023. 
 
Der er i forbindelse med revurderingen truffet afgørelse om, at der skal laves basistilstandsrapport, da Miljø-
styrelsen har vurderet, at der fra virksomhedens aktiviteter omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen 
bruges, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer. Afgørelsen er truffet med påbud den 5. juni 2018. 
Revurderingen indeholder vilkår om vedligeholdelse og monitering i forhold til jord og grundvand. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen bygger på følgende oplysninger fra Kronospan: 
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 den miljøtekniske beskrivelse (bilag A) 
 ansøgning om medforbrænding af affaldstræ på kraft5 (bilag B) 
 ansøgning røggasrensning for Contipresse og kølevender (bilag C) 
 ansøgning om vilkårsændringer for spildevand (bilag D) 
 ansøgning om skift af brændsel kraft6 og kraft4 (bilag E) 
 
De væsentligste miljøpåvirkninger er emissioner til luft og vand samt støv og støj fra virksomhedens aktiviteter. 
Der er stillet vilkår for disse påvirkninger. Medforbrænding af affaldstræ på kraft5, må først finde sted, når der 
er etableret et røgrensningsanlæg. Der er stillet vilkår for luftemission i overensstemmelse med BAT (BAT-
AEL), jf. BAT-konklusionerne for BAT for affaldsforbrænding og affaldsforbrændingsbekendtgørelsen samt 
relevante standardvilkår. Kronospan har ansøgt om forlængelse af tidsfristen for overholdelse af BAT-AEL-
værdier jf. BAT-konklusionerne for fremstilling af træbaserede plader.  
 
Samlet set vurderes det, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger i forhold til BAT, og at 
virksomheden kan drives på stedet uden væsentlig påvirkning af miljøet, når driften sker i overensstemmelse 
med afgørelsen. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
På grundlag af oplysningerne i bilag A har Miljøstyrelsen foretaget en revurdering af virksomhedens miljø-
godkendelser. Afgørelsen omfatter miljøgodkendelse af nye anlæg og aktiviteter  samt administrativ sam-
menskrivning af øvrige miljøgodkendelser oplistet i bilag W. 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, B og C, miljøteknisk beskrivelse og ansøgning om miljøgodkendelser, 
godkender Miljøstyrelsen hermed: 
 Medforbrænding af affaldstræ på 27 MW kraftcentral (kraft5) 
 Ændret røggasrensning på kraft5 
 Ændret røggasrensning for Contipresse og tørrere 
 Vilkårsændringer spildevand 
 Skift af brændsel på kraft6 og kraft4  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på nedenstående vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra 
godkendelsens dato. De nye vilkår er markeret med ◊. 
 
Der er i henhold til § 43 i godkendelsesbekendtgørelsen truffet afgørelse om, at virksomheden skal udarbejde 
en basistilstandsrapport i henhold til bekendtgørelsens § 14. Afgørelsen er truffet med påbud den 5. juni 2019. 
 
Vilkår fra afgørelserne, hvor retsbeskyttelsen er udløbet, er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de 
er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens § 41. 
Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Afgørelsen om sløjfede, nye og ændrede vilkår i forbindelse med revurderingen meddeles i henhold til § 41, 
stk. 1, jf. § 41b, og § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. Det gælder også for vilkår, som er 
overført fra revurderingen fra 2015, som er påklaget.  
 
Ændrede og nye vilkår som følge af revurdering er mærket med ○. Disse vilkår er ikke retsbeskyttede, da de 
enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperi-
oden er udløbet. 
 
Vilkår fra godkendelser af anlæg, der ikke er omfattet af BAT-konklusioner, og som stadig er omfattet af rets-
beskyttelse, er overført til denne afgørelse i det omfang, de stadig er relevante. Disse vilkår er markeret med 
.  
 
Tidspunkt for udløb af vilkårenes retsbeskyttelse er angivet særskilt. 
 
Vilkårene i afgørelsen træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre andet fremgår i det en-
kelte vilkår.  
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Afgørelsen gives på følgende vilkår: 

2.1 Vilkår for revurderingen og miljøgodkendelsen 

A Generelle forhold 
A1  Et eksemplar af afgørelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet 

skal være orienteret om afgørelsens indhold og kende de vilkår, som er relevante for den enkelte 
medarbejder. (Vilkåret er retsbeskyttet indtil 14. marts 2027) 

 
A2 ○ Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold: 

• Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
• Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
• Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder. 

 
A3    Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen 

(ejerskifte, driftsherreforhold), eller beslutningen om ændringen (indstilling, ophør). 
 

A4 ○ Virksomheden skal indføre og vedligeholde et miljøledelsessystem, som opfylder kravene i BAT kon-
klusion nr. 1 i BREF dokument nr. C (2015)8062 af 24. november 2015 om industrielle emissioner i 
forbindelse med fremstilling af træbaserede plader. Miljøledelsessystemet skal bl.a. indeholde plan 
for affaldshåndtering, kvalitetskontrolplan for nyttiggjort træ og affald, der anvendes som råmateri-
ale og som brændsel, plan for håndtering af støjgener, plan for håndtering af lugt gener samt plan 
for håndtering af støvgener. Miljøledelsessystemet skal være i drift senest d. 24. november 2019.  

 
A5 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne afgørelse ikke overholdes. 

Såfremt manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed 
eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af virksomheden eller 
den relevante del af virksomheden straks indstilles. Virksomheden skal straks træffe de fornødne 
foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.   
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B Indretning og drift 
 
 Oplag 
B1 ◊ Virksomheden må modtage, neddele og anvende følgende råvarer:  

 Råtræ, herunder bark, skovflis og ubehandlet savværksflis 
 Samt genbrugstræ i form af: 

 Rent træ (herunder spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering, maling 
(ud over evt. savværksstempler o.l.), folie, laminat, søm, skruer, beslag etc. jf. bekendtgø-
relse om biomasseaffald nr. 84 af 26. januar 2016. 

 Træaffald fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ, med et indhold af lim (fenol-
resorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, urea-formaldehyd-lim, polyurethan-lim og melamin-
urea-formaldehyd-lim), der ikke overstiger 1%, målt som vægtprocent af tørstof jf. be-
kendtgørelse om biomasseaffald nr. 84 af 26. januar 2016.  

 Affaldstræ fra egen produktion jf. bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af af-
faldstræ på trævareforarbejdende virksomheder, pt. nr. 1471 af 20. december 2017 §3, 
stk. 4. 

 Affaldstræ med følgende EAK-koder: 
   

Affaldsfraktion EAK-kode 
20 01 SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER (MED UNDTAGELSE AF 15 01) 
Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37 20 01 38 
03 01 AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING AF PLADEMATERIALER 
OG MØBLER 
Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og fi-
nér, bortset fra affald henhørende under 03 01 04 

03 01 05 

19 12 AFFALD FRA MEKANISK BEHANDLING AF AFFALD (FX SORTERING, 
NEDDELING, SAMMENPRESNING OG PELLETERING), IKKE ANDETSTEDS 

SPECIFICERET. 

 

Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06 19 12 07 
Tabel 1 Fraktioner af affaldstræ, der må modtages på virksomheden. 

 
B2  Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage 

fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. 
Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (Retsbeskyttelsen udløber 
den 14. marts 2027) 
 

B3  Genbrugstræ skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede 
områder jf. bilag Q. (Retsbeskyttelsen udløber den 14. marts 2027) 

 
B4 ○ Støvende genbrugstræ og træråvarer skal opbevares indendørs jf. bilag Q. 

 
B5  Genbrugstræ eller andet bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald, skal afvises, og 

dette affald må ikke behandles på virksomheden. (Retsbeskyttelsen udløber den 14. marts 2027)  
 

B6  Hvis virksomheden modtager genbrugstræ, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodken-
delse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal genbrugstræet placeres i et særskilt op-
lagsområde og hurtigst muligt bortskaffes til godkendt modtager/returneres til leverandør. Såfremt 
der er tale om farligt affald, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et om-
råde under tag og med tæt belægning. (Retsbeskyttelsen udløber den 14. marts 2027) 

 
B7 ○ Virksomheden skal føre logbog over mængder og typer af affaldstræ/genbrugstræ klassificeret 

som farligt affald og andet ikke-godkendt affaldstræ/genbrugstræ. Logbogen skal indeholde oplys-
ninger om, hvortil affaldet bortskaffes. Logbogen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlan-
gende.  
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B8 ○ Aflæsning af træråvarer inkl. genbrugstræ til sorteringsanlægget (undtaget er rundtræ og hele 
plader) skal ske indendørs eller i en inddækket aftipningsgrube.  
 

B9 ○ Der må ikke ske aflæsning af træråvarer inkl. genbrugstræ (undtaget er rundtræ og hele plader) 
ved vindhastigheder større end 8m/s.  
 

B10 ○Virksomheden skal foretage kontinuert måling og registrering af vindhastigheder. 
 

B11   ◊Slagge, flyveaske og øvrige restprodukter fra røggasrensning skal håndteres, opbevares og bort-
skaffes i lukkede systemer/siloer.   
 

B12 ○ Der må maksimalt oplagres 100.000 tons affaldstræ/år klassificeret med EAK-koder jf. vilkår B1. 
 

B13 ○ Brændsel til kraft5 må maksimalt oplagres på virksomheden i 1 år ad gangen. (Vilkåret er gæl-
dende fra 1. januar 2024)  
 

B14 ○ Det skal sikres, at der sker en effektiv afledning af overfladevand fra oplaget af brændsel. 
 

B15 Alle afløb fra pladser og veje skal friholdes, så der ikke kan ligge materiale hen over afløbet. Afløbet 
skal jævnligt renses for eventuelle partikler. Afløbet skal være forsynet med rist, der forhindrer flis 
og lign. i at komme i afløbet.   
 

B16 Fejlstrøning skal opbevares og transporteres i lukkede systemer, så der ikke kan ske støvflugt og 
stofudvaskning. 

 
 

Støvende aktiviteter 
B17 ○ Virksomheden skal inden den 1. april 2020 fremsende en handlingsplan for reduktion af diffuse 

støvgener fra virksomhedens oplag og øvrige aktiviteter.  
 

B18 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener uden for virksomhedens om-
råde. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 
 

B19 Udendørs arealer skal til stadighed holdes rene for at forhindre støvflugt. Renholdelsen skal foregå 
på en sådan måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller forurening af afløb, 
recipient og lignende.  
 

B20 ○ Virksomheden skal have en instruks, som beskriver tiltag for renholdelse. Instruksen skal forevi-
ses til tilsynsmyndigheden på forlangende.  
 

B21 ○ Aflæsning af støvende materialer skal ske indendørs eller i aflæsningsgrube og med lukkede 
porte, så støvudslip undgås.  
 

B22 ○Der skal være mulighed for sprinkling af oplag af træråvarer, genbrugstræ, affaldstræ, brændsels-
stak mv. med vand. Befugtning af oplagene skal ske i nødvendigt omfang, så støvflugt effektivt fore-
bygges. Befugtning skal som minimum ske ved vindhastighed på 8 m/s eller derover.  
Højden af oplagene må ikke være højere end, at sprinklerne effektivt kan befugte lageret. 
 

B23 Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver hvordan og hvornår, der skal fore-
tages sprinkling af udendørs oplag samt hvilke oplag, der sprinkles.  
 

B24 Udendørs transportsystemer og anlæg skal være lukkede og tætte, så der ikke kan ske støvudslip. 
Opsamling af materiale fra transportrør skal foregå i lukkede rum/containere, som skal være luk-
kede og tætte. Overgange mellem containere og transportrør skal være inddækket.  
 

B25  Døre, porte og andre åbninger i bygninger, haller og lignende med støvende materialer og stø-
vende eller støjende aktiviteter skal holdes lukkede, så støvemission og støjgener effektivt undgås. 
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Hvis der ikke er risiko for støjgener, kan der alternativt etableres støvdæmpende forhæng, som hin-
drer eventuelle støvgener. (retsbeskyttet til 14. marts 2027) 
 

B26 Udendørs knusning af træråvarer må kun ske ved vindhastigheder under 8 m/s. Ved vindhastighe-
der på 8 m/s og derover skal der ved maskinel håndtering af materialet i bunkerne (eksklusive 
rundtræ) ske begrænsning af støvflugt ved vanding og/eller vindafskærmning. 
 

B27 Den mobile spånpladehugger må ikke anvendes, når vinden ligger imellem retningerne, sydvest, 
syd, sydøst, øst og nordøst.  

 
B28 Anvendelse af den mobile spånpladehugger må kun ske bag en vindskærm. Vindskærmene skal op-

stilles som følger: Vindskærmens minimumshøjde = spånpladehuggerens (inklusive afkast) /bun-
kens højde. Vindskærmens minimumslængde=spånpladehuggerens/bunkens længde ved jordover-
fladen. Maks. afstand til bunken ved jordoverfladen=1xbunkens højde. Opstilling i vindsiden i for-
hold til bunken. 
 

B29  Der må kun neddeles sorteret genbrugstræ. Blandinger af genbrugstræ må dog neddeles, såfremt 
det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. (retsbeskyttet til 14. marts 2027) 
 

B30 Alt udendørs, intern håndtering af neddelt træ (brændsel, flis, spåner m.m.) skal ske med en lukket 
grab/skovl, og faldhøjden skal reduceres til 1 m over bunken i forbindelse med aflæsning.  
 

B31 Transporter med træspåner til/fra virksomheden skal som minimum være overdækkede med 
presenning. Flis og andre særligt støvende materialer skal transporteres i lukkede containere/be-
holdere. (retsbeskyttelsen udløber den 14. marts 2027) 
 

B32 Lastvognene skal være gjort rene for støvende materialer på ydersiden, når de forlader virksomhe-
dens areal. Støvende materialer fra rengøring af lastvogne skal opsamles.  
 

B33 ○ Pulverformige råvarer/færdigvarer i sække, bigbags og lignende skal opbevares indendørs eller 
være emballeret i vejrbestandig materiale.  
 

B34 ○ Pulverformige stoffer/brændsler/restprodukter skal håndteres i lukkede systemer. 
Pulversiloer til opbevaring af ovennævnte stoffer skal være forsynet med en overfyldningsdetektor, 
som ved aktivering giver både akustisk og visuel alarm.  
 

B35 ○ Tankbiler og pulversiloer skal overvåges under opblæsning af stoffer/brændsler i siloen. Opblæs-
ningen skal standses øjeblikkeligt ved brud på silofilteret, ved overfyldning af silo eller ved udslip af 
støv fra påfyldningsslange, koblinger, opblæserrør eller silo. 
Slanger og opblæserrør skal tømmes med efterluft, når opblæsning af pulverformige stof-
fer/brændsler er afsluttet. Restluft i tankbilen må ikke udledes gennem virksomhedens silo.  
 

B36  Flis fra sorteringsanlægget i Hal D skal transporteres til silo 20 i et lukket system. (retsbeskyttet 
til 14. marts 2027) 
 

B37  I tilfælde af nedbrud på transportbånd skal transport af neddelt træ (brændsel, flis, spåner m.m.) 
ske med en lukket grab/skovl, og faldhøjden i forbindelse med aflæsning skal reduceres til 1 m over 
bunken. (retsbeskyttet til 14. marts 2027) 
 

B38  Afkast fra indendørs aftipningshal skal føres min. 1 m. over tagryg på det tag, hvor afkastet er 
placeret og være opadrettet. (retsbeskyttet til 14. marts 2027) 
 

B39 Der skal være dråbefang på vådelektrofilteret. 
 

B40 Udvendige vægge og tag på tanke til oplagring af produkter med et damptryk højere end 1,3 kPa, 
skal være malet i en farve eller have en metallisk overflade med en samlet strålereflektionskoeffici-
ent på mindst 70 %. 
 



 

  12 

B41 Der skal være etableret støvfilter på alle siloer indeholdende støvende materiale. Alternativt kan 
afkastet ledes til et af virksomhedens støvfilteranlæg.  
 

B42 ○ Støvfiltre skal kontrolleres dagligt. Der skal foreligge en instruktion, som sikrer dette. Instruktio-
nen skal forevises til tilsynsmyndigheden på forlangende.  

 
 Støvdetektorer 

B43  Støvholdige afkast, hvor luftmængden er større end 10.000 N m3/h, skal være forsynet med støv-
detektor efter støvfilteret til kontinuerlig overvågning af støvemissionen. Dette gælder ikke for af-
kast fra kraft5, kraft6, kraft4 kedlen, 0,6 MW kedlen og vådelektrofilteret. (retsbeskyttet til 14. 
marts 2027) 
 

B44 Støvdetektoren skal kunne detektere en forhøjet støvemission ved svigt i støvfilteret. Støvdetekto-
ren skal være tilkoblet en alarm. Der skal gives tydelig alarm ved forhøjet støvemission. (retsbe-
skyttet til 14. marts 2027) 
 

B45  Ved alarm, jf. vilkår B43, skal virksomheden straks iværksætte tiltag til at klarlægge årsagen til 
udløsning af alarmen. Ved svigt i støvfilteret på afkastene skal virksomheden straks udbedre forhol-
det. (retsbeskyttet til 14. marts 2027) 

 
Kraft5 

B46 ◊ Kraft 5 betragtes som under opstart indtil 8 timer (16 hele ½-timersværdier) efter at der er regi-
streret ild i fyret ved kold kedel (kedeltryk mindre end 5 bar).  
Kraft 5 betragtes som under opstart indtil 4 timer (8 hele 1-timersværdier) efter der er registreret 
ild i fyret for varmholdt kedel (kedeltryk højere end 5 bar). 
Kraft5 betragtes under nedlukning indtil 2 timer (4 hele ½-timersværdier) efter stop af tilførsel af 
brændsel til kedlen. 
Kraft5 betragtes som ikke under opstart eller nedlukning(i drift) når ½-timersværdi for EBK-zonen 
er højere end minimumstemperaturen (850 C). 
Kraft5 betragtes som værende i drift, når der er registreret ild i kedlen, og kedlen ikke er under op-
start eller nedlukning. 
 

B47 ○ Der må kun medforbrændes affaldstræ klassificeret som affald, når posefilter er i drift. 
 

B48 ◊  Der må ikke medforbrændes affaldstræ omfattet af vilkår B49 under opstart og nedlukning af 
kraft5. 
 

B49  ○ Når posefilter er i drift, må der medforbrændes neddelt og homogent affaldstræ på kraft 5 med 
følgende EAK-koder: 

 03 01 05 
 19 12 07 
 20 01 38 

 
B50 ◊ Der må medforbrændes maksimalt 35.700 tons affaldstræ klassificeret som affald pr. kalenderår i 

kraft5, svarende til maksimalt 98 tons affaldstræ pr. døgn. Der må maksimalt medforbrændes 6 
tons affaldstræ klassificeret som affald pr. time. 
 

B51 ◊ Andelen af brændsel, der er klassificeret som affald, må maksimalt udgøre 60% af den totalt ind-
fyrede brændselsmængde pr. døgn.  
 

B52 ◊ Kronospan skal senest den 1.juli 2020 fremsende dokumentation til tilsynsmyndigheden for, 
hvorledes den indfyrede mængde af brændsel fordelt på hhv. rent træ og affaldstræ, klassificeret 
som affald, opgøres.  
 

B53 ◊ Der må ikke medforbrændes affaldstræ indeholdende farlige stoffer. 
 

B54  Indtil der er etableret ændret rensning af procesluft fra pressen, skal afsugningsluften fra pressen 
afbrændes i kraft5. Ved driftsstop på kedlen skal afsugningsluften fra pressen afledes gennem 70 m 
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skorstenen (nødudledning). Der må kun forekomme nødudledning undtagelsesvist, og kun når 
kraft5 er ude af drift pga. reparationer eller lignende.  Det skal være tydeligt at se, f.eks. ved place-
ringen af spjæld, om afsugningsluften afledes til kedlen eller uden om kedlen. 
 

B55 ◊ Der må ikke medforbrændes affaldstræ, som medfører forringet forbrænding og dermed risiko for 
overskridelser af emissionsgrænseværdier.  
 

B56 ◊ Medforbrænding af affald skal ske således, at det sikres, at der kun indfyres affald, når røggas-
serne efter sidste indblæsning af forbrændingsluft – under selv de mest ugunstige forhold – dvs., 
når kraft5 har nået en temperatur på 850 °C.  Opholdstiden er 1,9 – 1,3 sek. afhængigt af belastnin-
gen i kedlen. (vilkåret er gældende ind til 12. november 2023) 

 
B57  ◊ Medforbrænding af affald skal ske således, at det sikres, at der kun indfyres affald således, at røg-

gasserne efter sidste indblæsning af forbrændingsluft – under selv de mest ugunstige forhold – har 
haft en opholdstid på mindst 2 sekunder ved 850 °C. (vilkåret er gældende fra 12. november 2023) 
 

B58 ◊ Ved medforbrænding af affald skal minimumstemperatur på 850 °C kontrolleres ved kontinuert 
bestemmelse af temperaturen i EBK-zonen eller nedstrøms udgangen af EBK-zonen. 
 

B59 ◊ Virksomheden skal endvidere være i besiddelse af dokumentation for, at EBK- temperaturen må-
les korrekt til dokumentation for overholdelse af vilkår B56.   
 

B60 ◊ Hvis der i bestemmelse af temperaturen indgår en EBK-kalibrering, dvs. en korrektionsberegning 
for fysisk målested til den beregnede temperatur i slutningen af EBK-zonen, så skal denne bereg-
ning være en del af dokumentationen, jf. vilkår K8. 
Dokumentationen skal kunne forevises tilsynsmyndigheden på forlangende jf. vilkår K10. 
 

B61 ◊ Der skal være installeret mindst 1 uafhængig måleindretning til måling af EBK-temperatur. Må-
lerne skal placeres nedstrøms EBK-zonen. Måler nr. 2 skal installeres senest den 1. januar 2021.  
Der skal senest 3 måneder efter fremsendes dokumentation for placering af måleren og evt. kalibre-
ringsfunktion.  
 

B62 ○ Virksomheden skal i tilfælde af havari på renseforanstaltninger, strømforsyning og lign ved med-
forbrænding af affald på kraft5, så snart det er praktisk muligt, indskrænke eller standse driften, 
indtil normal drift kan genoptages. Driften må maksimalt forsætte i 4 timer efter, at døgngrænse-
værdien er overskredet, med mindre det skønnes, at emissionen i det efterfølgende døgn kan brin-
ges til at overholde grænseværdien igen.  
 

B63 ○ Virksomheden skal have en opdateret instruks, som beskriver indfyring af affald ved medfor-
brænding, jf. vilkår B47, B50, B51,  B56 og B62.  Instruksen skal forevises til tilsynsmyndigheden 
på forlangende.  

 
 

Øvrige energianlæg 
B64 ○ På kraft6(14 MW kedlen) og kraft4(hedtoliekedel) må der anvendes fuelolie indtil 30. juni 2020. 

Herefter må der kun anvendes F-gas(LPG) som brændsel på disse to anlæg.  
 

B65 ○ På o,6 MW kedlen må der kun anvendes letolie.  
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C Luftforurening 

Afkasthøjder og luftmængder 
C1 ○ Afkast fra kraft5, kraft6, kraft4 kedel, vådelektrofilter inkl. tørrere og Contipresse, kølevender, 

posefilteranlæg(øvrige afkast),  udsugning fra hal C og D og knivsliberi skal fra den 1. september 
2020 som minimum overholdelse de worst-case forudsætninger, der er anvendt i OML beregning, 
dateret 29.11.2019 (bilag N). 
 

C2 ○ Virksomheden skal kunne dokumentere, at B-værdierne, jf. vilkår C34 i omgivelserne er over-
holdt i alle relevante receptorhøjder med den godkendte skorstenshøjde. I beregningen skal anven-
des de fastsatte emissionsgrænseværdier i vilkår C11 -C22, C24 og C28. Afkasthøjder måles over 
terræn.  
 

C3 ○ Ved ændringer på virksomheden med betydning for OML-beregningen skal en ny opdateret 
OML-beregning fremsendes til tilsynsmyndighedens vurdering, før ændringen gennemføres.   
 

C4 Alle øvrige afkast skal være ført mindst 1 meter over tag. 
 

C5 ○ Nødafkast ved cyklonen på den enkelte spåntørrer må kun benyttes i tilfælde af driftsstop på 
quenchen og skrubberen i vådelektrofilteret. Nødafkastene må kun benyttes i den tid, det tager at 
lukke spåntørringanlæggene ned – maks. 15 min. 
 

C6 Afsugningsluften fra pressen skal afbrændes i kraft5, Ved driftsstop på kedlen skal afsugningsluften 
fra pressen afledes gennem 70 m skorstenen(nødudledning). Der må kun forekomme nødudled-
ning undtagelsesvis, og kun når kraf5 er ude af drift pga. reparationer eller lignende.  Det skal være 
tydeligt at se, f.eks. ved placeringen af spjæld, om afsugningsluften afledes til kedlen eller uden om 
kedlen. Vilkåret er gældende, indtil renseløsning af afsugningsluften fra pressen og kølevender er i 
drift.(jf. vilkår C10) 
 

C7 ○ Virksomheden skal føre logbog over tidspunkter og periode for anvendelse af nødafkast ved cy-
klon og for pressen. Logbogen skal forevises til tilsynsmyndigheden på forlangende.  
 

C8 ◊ Kronospan skal inden medforbrænding af affald have idriftsat posefilter ift. affaldsforbrændings-
bekendtgørelsens krav på kraft5.  
 

C9 ○ Når posefilter på kraft5 er idriftsat, må der ikke udledes røggas fra kraft5 uden om posefilteret.  
 

C10 ◊ Kronospan skal senest den 23. august 2020 have idriftsat rensning af afsugningsluften fra Conti-
pressen og kølevender.   

 
 
Emissionsgrænser  
En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomhe-
den udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas).  
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C11 ◊ Kraft5(27 MW kedel, ”kraftcentralen”) -døgnmiddelværdier 
Affaldsandel 0% 60% 60% 
Periode  Indtil 12. no-

vember 2023 
Fra 12. novem-

ber 2023 
Parameter Grænseværdi 

(mg/Nm3, 10% 
O2) 

Grænseværdi 
(mg/Nm3, 11% 

O2) 

Grænseværdi 
(mg/Nm3, 11% 

O2) 
Partikler(støv) Jf. Vilkår C18 19 16 
SO2 - 87 81 
NOx 450 404 254 
TVOC(TOC) - 13 13 
CO 500 Jf. Vilkår C12 Jf. Vilkår C12 
HCl - 15 14 
HF - 1 <1 
NH3 10 10 10 
Formaldehyd Jf. Vilkår C18 14 14 
Cd+Tl - 0,03 0,02 
Hg - 0,03 0,02 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V - 0,33 0,3 
As - 0,11 0,11 
PAH 0,005 0,005 0,005 
 ng I-TEQ/ 

Nm3, 6% O2 
ng I-TEQ/ 

Nm3, 11% O2 
ng I-TEQ/ 

Nm3, 11% O2 
Dioxin og furan(PCDD/F) 0,1 0,07 0,06 
 

C12 ◊ Emissionsgrænseværdien for CO for kraft5 på døgnbasis fastsættes ved medforbrænding af affald 
på baggrund af en vægtet beregning af den indfyrede brændselsmængde pr. time fordelt på hhv. træ 
og affaldstræ, klassificeret som affald.   

 
Der benyttes følgende formel til beregning af grænseværdien på timebasis:  

 
Grænseværdi på timebasis = % indfyret træ*455 mg/Nm3 (ref, 11% O2)+ %indfyret træaf-
fald*50 mg/Nm3 (ref, 11% O2) 
 

Den resulterende døgngrænseværdi beregnes derefter som et gennemsnit af ovenstående beregnin-
ger på timebasis.  

 
   

C13 ○ Kraft6(14 MW kedel, fuelolie) 
Parameter Grænseværdi 
 mg/Nm3 (t,ref, 10% 

O2) 
Støv 100 
NOx 300 
CO 100 
SO2 - 
Cd 0,1 
Hg 0,1 
Ni+V+Cr+Cu+Pb 5 
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C14 ◊ Kraft6(14 MW kedel, F-gas(LPG)) 
Parameter Grænseværdi (mg/Nm3) 
 Indtil 31. december 2024  

(ref 10% O2) 
Fra 1. januar 2025 

(ref, 3% O2) 
SO2 - 35 
NOx 140 230 
CO 80 130 

 
 

C15 ○ Kraft4(4 MW kedel, ”hedtoliekedlen”, ”konuskedel”, fuelolie) 
Parameter Grænseværdi (mg/Nm3, 10% 

O2) 
Grænseværdi (mg/Nm3, 3% 

O2) 
 Indtil 31. december 2024 Fra 1. januar 2025 
Støv 100 50 
SO2  350 
NOx 300 650 
CO 100 165 
Cd 0,1 0,2 
Hg 0,1 0,2 
Ni+V+Cr+Cu+Pb 5 8 
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C16  Kraft4(4 MW kedel, ”hedtoliekedlen”, ”konuskedel", F-gas(LPG)) 
Parameter Grænseværdi (mg/Nm3) 
 Indtil 31. december 2024 

(ref, 10% O2) 
Fra 1. januar 2025 

(ref, 3% O2) 
SO2  200 
NOx 140 230 
CO 80 130 

  
 

C17 ○ Centralvarme kedel (0,6 MW, letolie) 
Parameter Grænseværdi (mg/Nm3, 10% O2) 
NOx 110 
CO 100 

  
C18 ○ Vådelektrofilteret med tørrer og kraft5 tilkoblet.  

Parameter Grænseværdi (mg/Nm3, aktuel % O2) 
Støv 10 
Formaldehyd 20 
 
 

C19 ◊ Vådelektrofilteret med tørrer og Contipresse tilkoblet.  
Parameter Grænseværdi (mg/Nm3, aktuel % O2) 
Støv 10  
TVOC 200 
Formaldehyd 15 

 
C20 ◊ Kølevender  

Parameter Grænseværdi (mg/Nm3, aktuel % O2) 
Støv 10  
TVOC 100  
Formaldehyd 15 
(Vilkåret er gældende fra 23. august 2020) 

 
 

C21 ○  Emissionsgrænseværdien for støv fra posefilteranlæg (øvrige anlæg) på tørre afkast er 5 
mg/Nm3 (ref, aktuel O2%).  Grænseværdien gælder for massen af alle partikelstørrelser. 
 

C22 Emissionsgrænsen for formaldehyd er 20 mg/Nm3 (ref, aktuelt O2%) i alle øvrige afkast, hvorfra 
stoffet emitteres. 
 

C23 ○ Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdien 
for formaldehyd i vilkår C22 er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kra-
vet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene un-
der målingen. Målingerne skal foretages som præstationsmålinger og som anført i vilkår C60. 

 
C24 ○ Emissionen af støv fra knivsliberiet, afkast 97, må ikke overstige 5 mg/Nm3 målt som timemid-

delværdi.  
 

C25 ○ Partikelfiltre på afkast fra slibeprocesser skal drives, serviceres, vedligeholdes og udskiftes ef-
ter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Afkastene 
skal kontrolleres mindst 1 gang om måneden for utætheder fra filteret. 

C26 ○ Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdien 
for støv i vilkår C24 er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er 
fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under 
målingen. Målingerne skal foretages som præstationsmålinger og som anført i vilkår C60. 
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C27 ○ Virksomheden skal føre logbog over kontrol af filter. Logbogen skal forevises tilsynsmyndig-
heden på forlangende.  

 
C28 Grænseværdien for olietåger, angivet ved referencetilstanden (ref.) 0 oC, 101,3 kPa, tør gas, aktuel 

% O2.  
 

Afkast Emissionsgrænseværdi 
mg/Nm3 

Knivsliberi  1 
Drejebænke 1 
Contipressen, kølevender, rumudsugning presse 1  

  
 

C29 ○ Emissionsgrænseværdierne for olietågeaerosoler anses for overholdt i afkast, som overholder 
nedenstående krav: 

- Den udsugede luft skal renses med et afsluttende filter med mindst 99 % renseeffektivitet. 
- Filtret skal være forsynet med en differenstrykmåler, som løbende skal følge, hvornår filtret 

skal renses eller udskiftes. 
- Ved installation og ved skift af olietågefilteret skal det kontrolleres, at filtret er ubeskadiget 

og monteret korrekt uden utætheder. Efter udskiftning skal det kontrolleres, at differens-
trykket ved normal drift ligger i det normale område for nyt filter. 

- Olietågefiltre skal vedligeholdes og serviceres efter leverandørens anvisninger. 
 

 
Støv-øvrige afkast  

C30  ○ Virksomheden skal efter anmodning fra og efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden 
lade foretage vindretningsbestemte målinger af støvfaldet i anlæggets omgivelser. Den vejle-
dende grænseværdi for støvfaldet fra virksomheden fastsættes til 0,133 g/m2 /døgn, målt som 
uopløseligt støvfald over en måned.  

 
C31 ○ Afkast fra siloer, haller mv. indeholdende træ skal være forsynet med filter, der kan begrænse 

emissionen af total støv (inkl. træstøv) til mindre end 5 mg/Nm3 (timemiddelværdi).   
 

C32 ○ Afkast fra øvrige afkast, siloer, haller mv. indeholdende øvrige støvende materialer (andet end 
træstøv) skal være forsynet med filter, der kan begrænse emissionen af total støv til mindre 
end 10 mg/Nm3 (timemiddelværdi).   

 
C33 ○ Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdien 

for støv fra siloer, haller mv. er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at 
kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforhol-
dene under målingen. Målingerne skal foretages som præstationsmålinger og som anført i vil-
kår C60.  

 
Immissionskoncentration 

C34 ○Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må 
ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier).  

 

 Stof B-værdi 
mg/m3 

NOx (den del der foreligger som NO2) (a) 0,125 

SO2 0,25 

NH3 0,3 

Total støv(b)  < 10 μm 0,08 

Træstøv (c) 0,025 
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CO 1 

HCl 0,05 

HF 0,002 

Formaldehyd 0,01 

Methanol 0,3 

Olietåge 0,003 

PAH benz(a)pyren-ækvivalenter 2,50E-06 

Hg  
 

0,0001 

Cd 0,00001 

Tl  
(i støv < 10 μm ) 0,0003 

Sb  
(i støv < 10 μm )  

0,001 

As 0,00001 

Pb  
(i støv < 10 μm )  

0,0004 

Cr, Andre chrom-forbindelser end Cr (VI) 
(i støv < 10µm) 0,001 

 Cr, målt som Cr (VI) 0,0001 

Co  
(i støv < 10 μm )  

0,0005 

Cu  
(i støv < 10 μm )  

0,01 

Mn  
(i støv < 10 μm )  0,001 

Ni 0,0001 

V  
(i støv < 10 μm ) 

0,0003 

Svejserøg 
svejsning i ulegeret stål  0,04 

Svejserøg, svejsning i legeret stål, for den del af svejserøgen, 
der består af summen af Cr i oxidationstrinnet +6 og Ni.  
 

0,0001 

 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhe-
dens område. 
(a) Hvis under halvdelen af en oplyst mængde NOx er NO2, skal der altid regnes med, at halvdelen af den 
udsendte NOx udgøres af NO2. Hvis der ikke foreligger oplysninger om NOx-indholdets fordeling, skal af-
kasthøjden beregnes/B-værdien kontrolleres ved at omregne alt NOx til NO2. 
(b)Total støv uden indhold af træstøv. 
(c) Total støv med indhold af træstøv. 

 
Kontrol af emissioner 

C35 Når røggassen fra kraft5 udledes via vådelektrofilteret, skal røggasmængden fra kraft5 samt den 
samlede luftmængde fra vådelektrofilteret måles ved alle emissionsmålinger på vådelektrofilteret. 
Luftmængderne skal bestemmes, så det ved beregning kan dokumenteres, at emissionsgrænse-
værdierne for henholdsvis kraft5 og spåntørrerene er overholdt. Forholdet mellem luftmæng-
derne skal fremgå af målerapporten.  

 



 

  20 

C36 ○ Der skal være installeret kontinuerte emissions (AMS) målere på kraft5 for følgende parametre: 
 CO 
 NOx 

 Ved tilfælde af fejl på AMS nævnt ovenfor, kan der anvendes erstatningsværdier efter nærmere 
aftale med tilsynsmyndigheden.   

 
C37 ◊ Der skal være installeret kontinuerte emissions (AMS) målere på kraft5 for følgende parametre, 

når der medforbrændes affald: 
 Total støv 
 CO 
 NOx 
 SO2 
 HCl 
 NH3  
 TOC 

Ved tilfælde af fejl på AMS nævnt ovenfor, kan der anvendes erstatningsværdier efter nærmere 
aftale med tilsynsmyndigheden.  

 
C38 ○ Driftsparametrene skal kontinuert registreres og afvigelser fra processernes optimale driftspara-

metre skal noteres særskilt. 
Som minimum skal følgende parametre registreres med AMS i afkast fra kraft5 under drift ved 

medforbrænding af affald: 
 Tryk (efter rensning)  
 Røggastemperatur  
 Vandindhold (efter rensning) 
 Iltindhold (efter rensning) 

 
Ved tilfælde af fejl på AMS for driftsparametrene nævnt ovenfor, kan der anvendes erstatnings-
værdier efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.  

 
Prøvetagningssteder 

C39 ○ Målesteder for AMS og præstationskontrol skal indrettes og placeres, som anført i Metodeblad 
MEL 22-kvalitet i emissionsmålinger.  

 
 Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 
C40   ○ Virksomheden skal ved målinger dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkårene C11 -

C22, C24, C31 og C31 er overholdt i overensstemmelse med det angivne måleprogram.  
 

  Målingerne skal foretages som anført herunder: 
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Stof 

Kontrol 
 

Midlingstid/ 
Kontrolperiode 

Prøvetagning/kontrolprincip Analysemetode (metodeblad) 

Total støv, kraft5 Døgn AMS/kontinuert DS/EN 13284-2 (MEL 16) 

Total støv, vådelek-
trofilter, posefiltre, 
knivsliberi 

Midling over prøve-
tagningsperioden 

Præstationskontrol, 3 enkeltmålin-
ger af mindst 1 times varighed EN 13284-1(MEL 02) 

CO, kraft5 Døgn AMS/kontinuert ISO 14956 + DS/EN 14181 
(MEL 16) 

CO, kraft6, kraft4 l, 
0,6 MW kedel 

Midling over prøve-
tagningsperioden 

Præstationskontrol, 3 enkeltmålin-
ger af mindst 1 times varighed  

MEL-06 (DS/EN 15058) 

HCl, kraft5 Døgn AMS/kontinuert ISO 14956 + DS/EN 14181 
(MEL 16) 

HCl vådelektrofilter Midling over prøve-
tagningsperioden 

Præstationskontrol, 3 enkeltmålin-
ger af mindst 1 times varighed  DS/EN 1911(MEL 19) 

HF, kraft5, vådelek-
trofilter 

Midling over prøve-
tagningsperioden 

Præstationskontrol, 3 enkeltmålin-
ger af mindst 1 times varighed ISO 15713 + (MEL 19) 

NOx, kraft5 Døgn AMS/kontinuert ISO 14956 + DS/EN 14181 
(MEL 16) 

N2O, kraft5(fra 12. 
november 2023) 

Midling over prøve-
tagningsperioden 

Præstationskontrol, 3 enkeltmålin-
ger af mindst 1 times varighed 

EN 21258 

NOx, kraft6, kraft4 
0,6 MW kedel, 
vådelektrofilter 

Midling over prøve-
tagningsperioden 

Præstationskontrol, 3 enkeltmålin-
ger af mindst 1 times varighed EN14792 +  (MEL 03) 

NH3, kraft5 Døgn AMS/kontinuert ISO 14956 + DS/EN 14181 
(MEL 16) 

SO2, kraft5 Døgn AMS/kontinuert ISO 14956 + DS/EN 14181 
(MEL 16) 

SO2,, kraft6, kraft4 
kedel, vådelektrofil-
ter 

Midling over prøve-
tagningsperioden 

Præstationskontrol, 3 enkeltmålin-
ger af mindst 1 times varighed 

DS/EN 14791 (MEL 04) 

TVOC(TOC), kraft5 Døgn AMS/kontinuert ISO 14956 + DS/EN 14181 
(MEL 16) 

TVOC(TOC), kraft5, 
vådelektrofilter 

Midling over prøve-
tagningsperioden 

Præstationskontrol, 3 enkeltmålin-
ger af mindst 1 times varighed 

EN 12619(MEL 07) 

Formaldehyd, Conti-
presse, rumudsug-
ning presse, kraft5, 
vådelektrofilter 

Midling over prøve-
tagningsperioden 

Præstationskontrol, 3 enkeltmålin-
ger af mindst 1 times varighed VDI 3862 Bl.2 (MEL-12) 

Cd, Tl, kraft5, 
vådelektrofilter 

Midling over prøve-
tagningsperioden 

Præstationskontrol, 3 enkeltmålin-
ger af mindst 1 times varighed 

DS/EN 14385 (MEL 08a) 
 

Hg, kraft5, vådelek-
trofilter 

  Midling over prøve-
tagningsperioden  

Præstationskontrol, 3 enkeltmålin-
ger af mindst 1 times varighed 

DS/EN 13211(MEL08b) 
 
 
 

Sb + As + Pb + Cr + 
Co + Cu + Mn + Ni + 
V, kraft5, vådelektro-
filter 

Midling over prøve-
tagningsperioden  

Præstationskontrol, 3 enkeltmålin-
ger af mindst 1 times varighed 

DS/EN 14385 (MEL 08a) 
 

PAH, Kraft5 Midling over prøve-
tagningsperioden  

Præstationskontrol, 3 enkeltmålin-
ger af mindst 1 times varighed 

ISO 11338 del 1 og 2, modifice-
ret, 
MEL-10 

PCDDF/F, kraft5, 
vådelektrofilter 

Midling over prøve-
tagningsperioden 

Præstationskontrol, 1 prøve med en 
prøvetagningsperiode på 6 til 8 ti-
mer Fra 12. november 2023 lang-
tidsprøvetagning over min 14 dage 
12 gange om året. 

DS/EN 1948, del 1, 2 og 3 (MEL 
15) 

Dioxin lignende 
PCBer, kraft5, 
vådelektrofilter 

Midling over prøve-
tagningsperioden 

Præstationskontrol, 1 prøve med en 
prøvetagningsperiode på 6 til 8 ti-
mer 

DS/EN 1948, del 1, 2 og 3 (MEL 
15) 
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Røggasflow, kraft5, 
kraft6, kraft4, 0,6 
MW kedlen 

Midling over prøve-
tagningsperioden 

 MEL-25 (EN/ISO 16911-1) 

 
Øvrige følgeparametre (ilt, tryk, vanddamp, temperatur, røggasvolumen) skal måles med AMS-
måler jf. vilkår C38.  

 
 

C41 ○Krav til luftmåling – kontinuerte målinger(AMS)  
AMS skal opfylde nedenstående kvalitetskrav. 
Stof Godhedsprocent 

(95 %-konfidensinterval for døgnmiddelværdier) 
CO 10 % 
SO2 20% 
NOx 20 % 
Total støv 30 % 
TOC 30 % 
HCl 40% 
NH3  40 % 

 
 

 For de parametre, hvis AMS-måler følger og har bestået alle QAL-trin i DS/EN 14181, kan den fast-
satte værdi af konfidensintervallet (godhedsprocenten x grænseværdien) trækkes fra den målte halv-
times middelværdi. Eventuelle negative halvtimes middelværdier sættes lig nul. 
 
For parametre, der ikke følger eller har bestået QAL2 og AST i DS/EN 14181, må den fastsatte værdi 
af konfidensintervallet ikke fratrækkes halvtimes middelværdier, fra det øjeblik det er virksomheden 
bekendt og frem til næste beståede QAL2. 
 

 Til dokumentation af, at kraft5 overholder emissionsgrænserne i vilkår C11 og C12, skal Kronospan 
på baggrund af de validerede halvtimes middelværdier bestemme døgnmiddelværdier for NOx, total-
støv, TOC, HCl, SO2, CO og NH3  i den faktiske driftstid. 
 
Der skal bestemmes døgnmiddelværdier i alle de døgn, hvor anlægslinjen er i drift i minimum 6 ti-
mer. 
 
Døgnmiddelværdien for hver parameter bestemmes ud fra validerede halvtimes middelværdier. 
 
En døgnmiddelværdi er gældende, hvis 

 
 der er mindst 6 timers valide målinger  

og  
 højst 5 halvtimes middelværdier i det pågældende døgn er kasseret på grund af fejlfunktioner 

eller vedligeholdelse af det kontinuerte målesystem (AMS). 
 Højst 10 døgnmiddelværdier må kasseres om året på grund af fejlfunktion eller vedligeholdelse 

af det kontinuerte målesystem. Såfremt der forkastes mere end 10 døgnmiddelværdier for én 
emissionsparameter på årsbasis (kalenderår), skal tilsynsmyndigheden informeres om de nød-
vendige tiltag inden for et døgn eller på førstkommende hverdag. Tiltagene skal godkendes af 
tilsynsmyndigheden. Alternativt skal indfyring af affald stoppes.  
 

 
Kriterium for overholdelse af grænser for døgnmiddelværdier 

C42 ○ Emissionsgrænserne for døgnmiddelværdien af hhv. SO2, NOx, HCl, , TOC, NH3,  og total støv 
betragtes som overholdt, hvis ingen af døgnmiddelværdierne overskrider grænseværdierne i vil-
kår C11. 
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C43 ○ Emissionsgrænsen for døgnmiddelværdien for CO i vilkår C12 betragtes som overholdt, hvis 
højst 3 % af døgnmiddelværdierne i løbet af ét kalenderår overskrider emissionsgrænsen. 

 
C44 ○ Virksomheden skal løbende registrere: 

1. Dato og tidsrum for ½ times middelværdier, der kasseres på grund af fejlfunktioner eller ved-
ligeholdelse af det kontinuerte målesystem (AMS). 

2. Dato for døgnmiddelværdier, der kasseres på grund af fejlfunktioner eller vedligeholdelse af 
det kontinuerte målesystem (AMS), samt årsag til at hver døgnmiddelværdi er kasseret. 

3. Antal ½ times middelværdier, der er kasseret pga. gyldig udetid. 
 

 
Kontrol med AMS 

C45  ○AMS skal være produceret efter EN 15267, dvs. der skal foreligge et godkendelsescertifikat, 
som dokumenterer, at instrumentet er produceret efter EN 15267. Eksisterende AMS, som 
ikke er produceret efter EN 15267, kan accepteres, såfremt de lever op til samtlige krav i QAL2, 
QAL3 og AST.  
 

For AMS-udstyr, der er produceret efter EN 15267 gælder følgende: 
 Certificeringsintervallet for hvert parameter bør ikke overstige 1,5 gange døgngrænsevær-

dierne. 
For alt AMS-udstyr gælder følgende: 

 Måleintervallet skal være mindst 3 gange den højeste døgngrænseværdi 

Dog skal måleintervallet vælges ud fra behørig hensyntagen til, at måleintervallet er tilpas lavt 
til at sikre en god kvalitet i det normale emissionsområde. 
Afskæringsværdier fastsættes efter retningslinjerne i MEL-16 og oplyses sammen med doku-
mentationen.  

 
C46 ○ AMS måling for CO må afskæres, jf. MEL 16: 

Laveste afskæringsværdi er 1,5 x emissionsgrænsen for døgnmiddelværdien i henhold til vilkår 
C11. Der må højst afskæres i 2 % af driftstiden. For hver kalendermåned skal foreligge doku-
mentation for omfanget af afskæring i % af månedens driftstid. Afskæringsværdien oplyses 
sammen med dokumentationen. Dokumentationen skal sendes sammen med rapportering, jf. 
vilkår  K7 

 
C47 ○ AMS-målerne for primære parametre samt flow skal kvalitetssikres efter reglerne i de til en-

hver tid gældende standarder og metodeblade, p.t. DS/EN 14181 og MEL-16. 
 

QAL 1 i henhold til DS/EN 14181 
C48 ○Godkendelsescertifikat jf. EN15267 skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, inden AMS-måle-

ren tages i brug. 
Dette vilkår gælder for nye AMS-målere samt ved udskiftning af eksisterende AMS-målere. 

   
QAL 2 og AST i henhold til DS/EN 14181 

C49 ○ Målere for primære parametre skal overholde gældende CEN-standard, pt. EN 14181 Kvali-
tetssikring af AMS (Automatisk Målende System) eller nyere. Målerne skal kvalitetssikres lø-
bende i overensstemmelse med EN 14181 og MEL-16 ved udførelse af QAL2 og AST. QAL2 skal 
udføres mindst hvert 5. år. I mellemliggende år udføres AST. 
Der skal gennemføres funktionstest for de perifere AMS-målere. Ved variabilitetstesten skal 
der anvendes kalibrerede AMS værdier for O2 og H2O.  
SRM (Standard Reference Metode) målinger skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens anbefa-
lede metoder og af et laboratorium, der er akkrediteret til de pågældende metoder. Detektions-
grænsen for den anvendte metode skal være under 10 % af emissionsgrænsen for døgnmiddel 
for den pågældende parameter. 

 
Målesteder for SRM målingerne skal indrettes og placeres i overensstemmelse med retnings-

linjerne i kapitel 8 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 (Luftvejledning). Herudover skal 
der gennemføres en QAL2: 
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1. Hvis AMS ikke består variabilitetstest eller test af kalibreringsfunktion, jf. AST.  
2. Efter væsentlige ændringer af anlægget, f.eks. ændringer i røggasrensningsanlægget eller 

ændringer i brændsel.  
3. Efter væsentlige ændringer eller reparationer af AMS, som vil have signifikant indflydelse 

på resultaterne.  
4. Hvis AMS ligger uden for det gyldige kalibreringsinterval i  

a) Mere end 5 % af AMS-målingerne (normaliserede værdier) ligger uden for det gyldige 
kalibreringsinterval i mere end 5 uger i perioden mellem to AST eller AST og QAL 2, eller  
b) Mere end 40 % af AMS-målingerne (normaliserede) ligger uden for det gyldige kalibre-
ringsinterval i en uge.  

 
QAL 3 i henhold til DS/EN 14181 

C50 ○Virksomheden skal have en procedure for QAL3 kontrollen. Proceduren skal som minimum 
indeholde: 
a. Instruktion for QAL3 
b. Tjeklister og skemaer for QAL3 
c. Beskrivelse af organisationen (ansvarlige personer) for QAL3 
 

QAL2, AST og QAL3 
C51 ○QAL3 skal for hver AMS-måler i overensstemmelse med MEL-16 udføres mindst hver 4. uge. 

Hvis der foreligger et vedligeholdelsesinterval efter EN 15267, kan dette dog i stedet følges. 
Det skal fremgå af QAL2 og AST, hvad der er forbrændt under testen. 
Ved variabilitetstesten skal anvendes kalibrerede værdier for AMS for O2 og H2O til normalise-
ring (korrektion til referencetilstand). 
Værdier, som kalibreres som følge af QAL2, skal indberettes til tilsynsmyndigheden. 
For drifts målere skal udføres funktionstest. 
Det skal fremgå af kvalitetshåndbogen, i hvilke situationer anlægget bruger erstatningsværdier 
for perifere målere, og hvordan erstatningsværdierne fastlægges. 
Rapporter udført i forbindelse med opfyldelse af dette vilkår skal sendes til tilsynsmyndighe-
den sammen med månedsrapporten. 
Virksomheden skal senest førstkommende hverdag orientere tilsynsmyndigheden, hvis  
et eller flere af kriterierne for at gennemføre en ny QAL2, jf. MEL-16 er opfyldt. 
I tilfælde af fejl på de automatisk målende systemer for driftsparametre (f.eks. temperatur), 
kan der anvendes erstatningsværdier. I givet fald, skal det oplyses i kvartalsrapporten. 

 
C52 ○Ved lave emissioner jf. MEL-16 skal anbefaling 20 i MEL-16 anvendes.  

 
 
Krav til luftmåling, præstationskontrol på kraft5 

 
C53 ○     Indtil posefilter er idriftsat, skal virksomheden foretage præstationskontol på kraft5, jf. påbud 

af 29. august 2019.  
Der skal derudover udføres præstationskontrol på vådelektrofilteret for støv, TVOC, formalde-
hyd og PAH 1 gang i 1. halvår 2020, og derefter én gang hvert halve år, indtil der er etableret 
kontinuert måleudstyr efter kraft5. 

 
C54 ○ Efter idriftsættelsen af posefilter skal virksomheden mindst hver 2. måned udføre præstati-

onsmålinger for dioxin og furaner på kraft5.  
 
Desuden skal der én gang hvert kvartal udføre præstationskontrol for tungmetaller på kraft5. 
Tilsynsmyndigheden kan nedsætte antallet til 2 gange årligt efter et års drift, hvis resultaterne 
er tilstrækkelige stabilt lave.  
 
Der skal udføres præstationskontrol på kraft5 for HF én gang hvert halve år. Der udover skal 
der foretages præstationsmåling af PAH én gang årligt.  
 
Der skal foretages præstationsmåling N2O i afkastet fra kraft5 én gang årligt fra 12. november 
2023. 
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Kontroltype og overholdelse af grænseværdi, kraft6 og kraft4(hedtoliekedel)  
C55 ○ Senest 6 måneder efter, at der er skiftet brændsel til F-gas(LPG) på kraft6 og kraft4 skal der ved 

præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik 
på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår C14 og C16 er overholdt.  
Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præsta-
tionskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres af et 
firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller 
af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om 
gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 
2 måneder efter, at disse er foretaget.  

 
Herefter skal der for kraft6 udføres 1 årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis 
resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænsevær-
dien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer. 
 

C56 ○ Det skal ved præstationmåling dokumenteres, at grænseværdierne i vilkår C17 for 0,6 MW cen-
tralvarmekedlen er overholdt. Målingen skal være gennemført senest den 1. december 2020. 

 
Der skal foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter. 
Målingen skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift).  
 
Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres 
af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologi-
fond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale 
aftale om gensidig anerkendelse.  
Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse 
er foretaget. 
 
For 0,6 MW kedlen skal der udføres yderligere præstationskontroller efter ovenstående ret-
ningslinjer på tilsynsmyndighedens forlangende. Der kan højest kræves målinger hvert andet år, 
hvis emissionsgrænseværdierne er overholdt.  

 
C57 ○ Kontrol af støvemissionen fra posefilter (øvrige anlæg).  

Virksomheden skal 1 gang årligt gennem målinger dokumentere, at grænseværdien for træstøv 
fra posefilteret i vilkår C21 er overholdt.  

 
C58 ○ Kontrol af emissionen fra vådelektrofilter 

Virksomheden skal 2 gange årligt gennem målinger dokumentere, at grænseværdierne fra 
vådelektrofilter i vilkår C18 er overholdt, indtil posefilter er i idriftsat efter kraft5. Derefter skal 
det dokumenteres, at grænseværdierne i  C19 og C20 er overholdt.  
 

C59 ○ Der skal hvert 3. år gennemføres en måling af emissionen af SO2, NOx, støv, HCl, HF, PAH, 
tungmetaller, dioxin og furan i forbindelse med en planlagt opstart og nedlukning og uden til-
førsel af affald. Målingen skal 1. gang udføres i 2023.  
 
Resultatet af målingen inkl. en vurdering skal fremsendes til tilsynsmyndigheden.  

 
C60 ○ Vurdering af overholdelse ved præstationskontrol 

For formaldehyd, PAH og HF og tungmetaller fra kraft5 betragtes vilkår C11 som overholdt, 
hvis det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger udført ved præstationskontrollen er mindre 
end eller lig med emissionsgrænsen. 
 
Der skal kun udføres en enkelt måling af dioxin og furan. For dioxiner og furaner betragtes 
vilkår C11 som overholdt, hvis målingen er mindre end  emissionsgrænsen.   
 
For støv betragtes vilkår C18, C19, C20, C21, C24 og C31 som overholdt, hvis det aritmetiske 
gennemsnit af de 3 målinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med 
emissionsgrænsen. 
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For formaldehyd betragtes vilkår C18, C19, C20 og C22, som overholdt, hvis det aritmetiske 
gennemsnit af de 3 målinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med 
emissionsgrænsen. 

 
Målingerne skal foretages under repræsentative forhold (maksimal normal drift) 
 eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Oplysninger om driftsforholdene skal være 
entydige, dvs. tid, sted og enhed angives for alle relevante parametre. Afvigelser fra normal 
drift skal oplyses. 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdi-
ges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestem-
melse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et 
tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gen-
sidig anerkendelse.  
Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af grænseværdierne. 
Krav til målingerne fremgår af vilkår C40. Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. 
metodeblade MEL-22, skal være overholdt. 
Dokumentationen skal inden 2 måneder, efter at målingerne er gennemført, sendes til tilsyns-
myndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.  
Udgifter til målinger afholdes af virksomheden.  

 
C61 ○Kontrol af immissionskoncentrationsbidrag 

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at immissionskoncentra-
tionsbidraget(B-værdien) er overholdt for alle driftsforhold. Beregninger af immissionskon-
centrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den høje-
ste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien.  
OML rapporten skal suppleres med en redegørelse for inddata, herunder også bygningskorrek-
tioner (både generelle og retningsafhængige) samt valg af variable som f.eks. ruhedslængde og 
terrænhældning. Minimumskrav til præsentation af beregningsresultater: Udskrift af inddata 
og OML-beregningsresultater med markering af virksomhedens skel. Grafisk fremstilling fra 
OML (kort over maksimale månedlige 99% fraktiler), med angivelse af virksomhedens skel og 
kilderne.  
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det på-
krævet. 
Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil 
afholdes af virksomheden. 

 
Luftvejledningen 
Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal ske ved måling og bereg-
ning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 
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D Lugt 

Lugtgrænse 
D1 ○ Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m3 ved boliger samt 

10 LE/m3 ved industri-/erhvervsområder. 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget, og resultaterne korrigeres for følsom-
hedsfaktor. 

 
D2 ○ Diffuse kilder må ikke i omgivelserne give anledning til lugtgener, der af tilsynsmyndigheden 

findes væsentlige.   
 

 Kontrol af lugt 
D3 ○ Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at 

grænseværdierne i vilkår D1 for lugt er overholdt. 
 Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndighe-

den sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
 

 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges 
som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse 
af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsva-
rende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig an-
erkendelse. 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Be-
stemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaborato-
rium. 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyn-
digheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndighe-
den, hvilke afkast der indgår i målingerne. 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden.  
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt 
foretages ved anvendelse af det geometriske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der:  

 enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, 
eller 

 udføres beregninger på baggrund af det geometriske gennemsnit af måleseriens 2 højeste 
lugtemissioner. 

Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænse-
værdien. 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænse-
værdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afhol-
des af virksomheden. 
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E Spildevand  

 
E1 ○ Der må kun i forbindelse med ekstrem regnhændelser udledes vand (fra følgende arealer) til 

Pindstrup Bæk:  
 Tagvand fra Holzma bygning 
 Parkeringsplads (ved brovægt) 

 
E2 ○ Der skal i 6 på hinanden følgende måneder månedligt udtages vandprøver fra bassinets udløb 

til kloaksystemet jf. nedenstående analyseprogram: 
 

Parameter Prøvetagnings- og analysemetode 
Temperatur Termometer eller kontinuert måling 
pH Kontinuert måling DS 287 
Suspenderet stof, SS Stilkprøve, metodeblad:M040 
COD Flowpropertional døgnprøve M019 
BI5 Flowpropertional døgnprøve M019 
Total-N Flowpropertional døgnprøve M010 
Total-P Flowpropertional døgnprøve M011 
Formaldehyd Flowpropertional døgnprøve DNPH metoden ved HPLC/UV, 

pH5 
Arsen(As) Flowpropertional døgnprøve 

Metodeblad: M013 Cadminum(Cd) 
Bly(Pb) 
Chrom(Cr) 
Kobber (Cu) 
Zink (Zn) 
Kviksølv Hg 
Nikkel(Ni) 
Mineralsk olie Stikprøve 

DS/R 208 (ISO 9377-2) 
 

E3 ○ Bassinet skal dimensioneres således, at regnhændelser højst medfører regnbetinget overløb 
hvert 5. år. Der må ikke udledes vand som følge af uheld. 
 

E4 ○ Der skal i forbindelse med regnhændelser, som medfører overløb, indsamles vandprøve fra 
overløbsrørledning. Oplysninger om udledte mængder, hastighed og indhold af stoffer i nød-
overløb jf. vilkår E2 skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at overløbet er 
forekommet. 

 
E5 о Alle kloakrør på virksomheden skal TV inspiceres for tæthed mindst hvert 10. år. Inspektions-

frekvensen vil på baggrund af resultaterne af den første gennemførte inspektion blive taget op til 
revurdering. Undtaget fra kravet er kloakledninger, der kun fører tag- og overfladevand. Ligele-
des kan stikledninger til toiletter, bad og tilhørende håndvaske undtages forudsat, at disse led-
ningsstrenge udelukkende tilføres sanitært spildevand. Hvis der findes fejl og utætheder på klo-
aksystemet, skal disse udbedres inden 3 måneder efter, at virksomheden har modtaget resulta-
tet af inspektionen. 

 
TV-inspektion skal gennemføres af uvildigt firma under Danske TV-inspektørernes Kontrolord-
ning (DKTV) eller tilsvarende kvalificeret firma. 
TV-inspektion skal gennemføres iht. Danvas klassificeringssystem eller tilsvarende, jf. Danva 
Vejledning nr. 57 (Fotomanual), januar 2010 med tilhørende vejledning nr. 92 af januar 2014 
(Acceptkriterier) eller nyere. 
Virksomheden skal over for tilsynsmyndigheden redegøre for eventuelle fejl i kloaksystemet, 
som findes ved TV inspektionen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af de fundne fejl, 
hvorledes den tænkes udbedret og en begrundet vurdering af, om der er sket forurening af jord 
og grundvand i forbindelse med fejlen i kloaksystemet. Redegørelsen skal sendes til tilsynsmyn-
dighedens senest en måned efter, at virksomheden har modtaget resultatet af TV inspektionen. 
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Udbedringer skal dokumenteres med fornyet TV-inspektion inden 2 måneder efter udbedrin-
gen. Miljøstyrelsen vil kun kunne acceptere observationsklasser for hver observationskategori, 
der i ovennævnte vejledning 92 er anført som ”betinget acceptabel” eller ”uacceptabel”, såfremt 
det begrundes, at fejlen ikke har betydning for tætheden af afløbssystemet.  
Virksomheden skal have en plan for TV inspektionen, som beskriver, hvilke strenge der inspice-
res hvert år, og som sikrer, at alle rør inspiceres mindst hver 10. år. Planen skal årligt revideres, 
således at det registreres, hvornår inspektionerne har fundet sted, og således at det sikres, at nye 
kloakstrenge inspiceres senest 10 år efter etablering. 
Ved udarbejdelse af planen skal det sikres, at rør i produktionsområdet prioriteres, således at 
disse strækninger undersøges først. Planen skal udarbejdes og sendes til tilsynsmyndigheden til 
orientering senest den 1. februar 2020. 
Virksomheden skal opbevare resultaterne af TV inspektionerne i minimum 10 år. Resultaterne 
skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 

 
Olieudskillere 

E6 ○ Følgende olieudskillere skal opretholdes på Kronospan: 
 
 

Num-
mer 

Volu-
men 
(m3) 

Beliggenhed Tilladt aktivitet (herunder 
oplag) på areal tilsluttet 
olieudskiller 

6 1,0 Ved Perronen Overfladevand 
8 2,5 Ved Værkstedet Overfladevand + vand fra 

værksted og autoværksted 
9 4,8 Ved Pindstrup bæk Overfladevand 

 
 

E7 ○ Olieudskiller og sandfang skal fremadrettet dimensioneres og projekteres i overensstemmelse 
med de til enhver tid gældende normer og anvisninger, p.t. 
 Dansk standard 432, Norm for afløbsinstallationer 
 SBI-anvisning 185 
 Rørcenteranvisning 006, Norm for olieudskilleranlæg 
 DS/EN 858-2, udskillere til letflydende væsker 

 
Udskiller skal være CE-mærket i henhold til DS/EN 858-1 
Der skal indregnes klimafaktor ved dimensionering også i forbindelse med udskiftning af eksiste-
rende olieudskillere og sandfang. 
 

E8 Olieudskillere skal være forsynet med automatisk lukning eller være indrettet med alarm for 
stor lagtykkelse og lav væskestand. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af 
olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet. 
 

E9 På olieudskillere med automatisk lukning, hvor der ved opstuvning i olieudskilleren er risiko for 
overfladeforurening eller overløb til områder med afløb uden olieudskiller, skal der være instal-
leret overløbsalarm. 
 firma. Firmaets beskrivelse af, hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resultatet, skal sen-
des til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, kontrollen har fundet sted. Konstateres der 
utætheder, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden, og lækagen skal udbedres 
snarest muligt. Alle udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer betales af virksom-
heden. 

 
E10 Resultat af første tæthedsprøvning skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. juni 

2020. 
Samtidig med tæthedsprøvning af olieudskillerne skal der hvert 5. år foretages test af automatisk 
lukning og alarmer. Afrapportering skal ske sammen med resultater af tæthedsprøvninger. 
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E11 ○ Olieudskillere skal tømmes minimum 1 gang om året, dog senest, når indholdet af olieproduk-
ter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten, og i øvrigt efter Syddjurs Kommunes anvisninger. 
Efter tømning skal olieudskilleren fyldes med vand efter leverandørens anvisninger. 
Sandfang skal tømmes minimum 1 gang om året, og minimum når 50 % af opsamlingskapaciteten 
er opbrugt. 
 

E12 оVirksomheden skal være tilmeldt en tømningsordning for olieudskillere. Olieudskillere og tilhø-
rende sandfang skal mindst en gang årligt renses for eventuelt indhold af bundfældet materiale 
(slam) og efterses for synlige fejl og mangler foruden rengøring af hængefølere og kabler til alar-
mer. 
 

 
Slukningsvand 

E13 ○Virksomheden skal i tilfælde af brand sikre, at slukningsvand ikke forurener recipienten, jord, 
grundvand eller arealer udenfor virksomhedens skel. 
I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af sluknings-
vand på virksomheden. Procedure herfor skal fremgå af virksomhedens beredskabsplan. 

 
E14 Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. 
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F Støj 

 
F1 Virksomhedens samlede støjniveau, angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), 

må ikke overskride nedenstående støjgrænser: 
 

  Kommuneplanområde 
 Tidsrum  5.2E1, 

5.2.E2 og 
5.2.E3 

5.2.BE1 og 
5.2.BE2 

5.2.B2, 
5.2.B3 og 
5.2.B6 

Opholdsarealer 
ved boliger i det 
åbne land 

Hverdage Kl. 07.00-
18.00 

60 55 45 55 

Lørdage Kl. 07.00-
14.00 

60 55 45 55 

Lørdage Kl. 14.00-
18.00 

60 45 40 45 

Søn- og hellig-
dage 

Kl. 07.00-
22.00 

60 45 40 45 

Aften alle 
hverdage 

Kl. 18.00-
22.00 

60 45 40 45 

Nat alle dage Kl. 22.00-
07.00 

60 40 35 40 

Spidsværdier 
Nat alle dage 

Kl. 22.00-
07.00 

- 55 50 55 

 
Støjgrænsen skal overholdes ved alle positioner i det betragtede område i 1½ m højde over terræn, herunder også i skel. 
Ved enkeltliggende boliger i det åbne land dog kun på udendørs opholdsarealer ved boligen. For bygninger med mere end 
én etage skal støjgrænsen endvidere overholdes ved det mest støjbelastede punkt på vinduer og altaner på bygningsfaca-
den samt på evt. tagterrasser. 
 

F2 De anførte støjgrænseværdier i vilkår F1 må ikke overskrides indenfor følgende referencetidsrum: 
 For dagperioden på hverdage (mandag til fredag) samt søn- og helligdage kl. 07.00 til 

18.00 må grænseværdierne ikke overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 
8 timer. I dagperioden på lørdage kl. 07.00 til 14.00 må grænseværdierne ikke overskri-
des inden for det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00 til 
18.00 på lørdage, må grænseværdierne ikke overskrides inden for det mest støjbelastede 
tidsrum på timer (fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for 
støjmålinger", nr. 10, november 1989). 

 For aftenperioden kl. 18.00 – 22.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides in-
den for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time. 

 For natperioden kl. 22.00 – 07.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden 
for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.  

 
Grænseværdierne anses for overholdt, såfremt måleværdien minus den udvidede usikkerhed er 
lig med eller mindre end grænseværdien. 
 
 

F3 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfrekvent støj 
eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. 
Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er 
kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, reduceres de anførte grænseværdier med 5 dB. 

 

Anvendelse 
Tids-
punkt 

A-vægtet 
lydtrykniveau 

(10-160Hz), dB 

G-vægtet 
infralydniveau 

dB 
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Beboelsesrum og 
lign. 

kl. 07-18 25 85 

kl. 18-07 20 85 

Kontorer, under-
visningslokaler og 
lign.  
støjfølsomme 
rum 

Hele døg-
net 

30 85 

Øvrige rum i 
Virksomheder 

Hele døg-
net 

35 90 

 
F4 ○ Virksomhedens samlede bidrag til indendørs målte vibrationer må ikke overskride følgende 

grænseværdier: 
 

Anvendelse KB Vægtet accelerationsni-
veau Law i dB 

Boliger i boligområder (hele døgnet) 
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 
Børneinstitutioner og lignende 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 
Kontorer, undervisningslokaler o.l. 

80 

Erhvervsbebyggelse 85 
 

F5  Den mobile spånpladehugger eller den mobile flishugger må i alt maksimalt være i drift 24 
gange om året i op til 5 dage ad gangen. Huggerne må ikke være i drift samtidigt. De må kun være 
i drift på hverdage, mandag til fredag kl. 07-18. (vilkåret er retsbeskyttet til 14. marts 2027) 
 

F6  Den stationære flishugger må kun være i drift på hverdage, mandag til fredag kl. 07 -18. Den 
mobile flishugger og den mobile spånpladehugger må ikke være i drift samtidigt. (vilkåret er rets-
beskyttet til 14. marts 2027) 
 

F7  Den mobile flishugger skal placeres som angivet på oversigtsplanen, H. Omfang og udstræk-
ning af støjskærm skal svare til beregningsforudsætningerne for støjkortet, bilag J. 
Støjskærmen skal være mindst 4 meter høj, og den horisontale udstrækning skal være mindst 10 
meter målt vinkelret på hver side af sigtelinjen til beregningspunkterne R2 og R2A. 
Afstanden mellem flishuggeren og støjskærmen skal være kort og højst 10 m.  
(vilkåret er retsbeskyttet til 14. marts 2027) 

 
F8  Den mobile spånpladehugger skal placeres som angivet på oversigtsplanen, bilag H. Omfang og 

udstrækning af støjskærm skal svare til beregningsforudsætningerne for støjkortet, bilag J.  
Støjskærmen skal være mindst 4 meter høj, og den horisontale udstrækning skal være mindst 10 
meter målt vinkelret på hver side af sigtelinjen til beregningspunkterne R2 og R2A. 
Afstanden mellem flishuggeren og støjskærmen skal være kort og højst 10 m.  
(vilkåret er retsbeskyttet til 14. marts 2027) 
 

F9 ○ Fejemaskiner må ikke anvendes på samme tidspunkter, som flis- og spånpladehuggere anven-
des. 

 
Kontrol af støj, infralyd og vibrationer 

F10 ○ Virksomheden skal en gang årligt inden 1. januar, næste gang inden 1. januar 2021, dokumen-
tere, at støjgrænserne i vilkår F1, er overholdt.  
 

Ved den årlige dokumentation skal følgende støjkilder måles/genmåles: Mobil flishugger, mobil 
spånpladehugger, nye støjkilder og støjkilder, der er blevet støjdæmpet, udskiftet eller ændret 
(slidt, ombygget mv.), siden sidste støjdokumentation. I forbindelse med ajourføring af data-
grundlaget for ekstern støj skal der foretages genmålinger af mindst 15 enkelt støjkilder (inkl. de 
førnævnte). Genmålingerne skal udføres således, at alle væsentlige støjkilder er målt inden for en 
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periode på maks. 10 år, og for de mindre væsentlige støjkilder skal der være foretaget genmålinger 
indenfor maks. 15 år. 
Der skal samtidig foretages en vurdering af, om de valgte referencepunkter stadig er de rigtige, 
eller de bør erstattes af nye/flere referencepunkter. Resultatet af vurderingen skal fremgå af støj-
dokumentationen. 
 
Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 3 måneder efter, at målingerne er 
gennemført. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under målin-
gerne.  

  
Tilsynsmyndigheden kan herudover bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænse-
værdierne for infralyd og vibrationer, jf. vilkår F3 og F4, er overholdt. 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden 
sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.  

 
 Krav til målinger 

Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved måling og beregning efter 
gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 
om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om 
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndig-
heden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” af en 
enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. 
 
Som en del af afrapporteringen skal vedlægges oplysninger om fremgangsmåden ved målinger-
nes/beregningernes gennemførelse, støjkildernes art og placering, støjens karakter, kildestyrker, 
driftstider og kildehøjder for alle stationære støjkilder samt køreveje, kildestyrker og antal biler 
for alle mobile støjkilder. 

 
Derudover skal afrapporteringen indeholde iso-kurver over støjudbredelsen omkring virksomhe-
den med angivelse af grænseværdierne. 
 
Dokumentation af støj-, infralyd- og vibrationer ud over den årlige måling skal gentages, når til-
synsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er 
fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under må-
lingerne. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig 
bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af Virksomheden.  

 
Definition på overholdte støj-, infralyd- og vibrationsgrænser 
Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ube-
stemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede 
ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.   
Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte 
værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.  

 
F11 Virksomheden skal føre et støjkildekatalog, indeholdende identifikation af hver enkelt støjkilde, 

herunder placering, art/type, kildenavn og kildenr. og driftstid. Støjkataloget skal herudover 
indeholde oplysninger om eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, dato for seneste kildestyr-
kemåling og resultatet, samt tidspunkt/årstal for næste måling. Kataloget skal opdateres lø-
bende.  

 
F12 Ved udskiftning af støjende anlæg skal der forelægges et projekt for tilsynsmyndigheden, base-

ret på den mest støjsvage teknologi.  
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F13 Støj fra til- og frakørende lastvogne m.v. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må ikke holde 
med motorerne kørende i tomgang, med mindre aflæsning eller lignende gør det påkrævet.  
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G Affald 

Bortskaffelse af affald 
G1 Virksomheden skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumentere: 

 
a. at virksomhedens interne affaldshåndtering og affaldsopbevaring, herunder farligt affald, sker på 

forsvarlig vis og i overensstemmelse med forskrifter i gældende regulativer og Virksomhedens 
miljøstyringssystem. 

 
b. at virksomhedens affaldsbortskaffelse sker i henhold til det kommunale affaldsregulativ. 
 
c. at virksomhedens frembringelse af farligt affald er anmeldt til kommunalbestyrelsen, samt at 

bortskaffelsen af farligt affald sker til en kommunal ordning, eller der foreligger en dispensation 
fra afleveringspligten. 

 
Tilsynsmyndigheden kan forlange skriftlig dokumentation.   
 
Opbevaring og håndtering affald 

G2 Flydende og farligt affald skal opbevares under tag på spildbakker.  
 

G3 Opbevaring og håndtering af affald på virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, der af 
tilsynsmyndigheden findes væsentlige.    

 
G4 Støvende eller lette affaldstyper skal opbevares i tætte, lukkede emballager eller på anden måde 

sikres mod støvflugt.    
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H Olietanke 

 
H1 Overjordiske olietankanlæg omfattet af olietankbekendtgørelsen skal opfylde bestemmelserne 

heri. 
 

H2 Overjordiske tanke med mineralolieprodukter skal sikres mod påkørsel.  
 

H3 Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder mo-
torbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning 
af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild blive opsamlet i tæt spildbakke eller tankgrav. 
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I Jord og grundvand og recipient 

 

I1 ○ Der skal ske monitering for følgende stoffer i jorden: 

Prøve-
punkt 

Kilde Borings-
dybde 
(m u.t.) 

Frekvens Analyseparametre 

Nær 
B502-
B504 

Trævareoplag 4,0 Hvert 10. 
år 

Oliekomponenter 

PCB 

Tungmetaller (Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, 
As, Cu og Zn) 

Nær F1, 
F3, F5 

Brændselstræ 4,0 Hvert 10. 
år 

PCB 

Tungmetaller (Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, 
As, Cu og Zn) 

Nær 
B508-
B509 

Slagge/flyve-
askeoplag 

5,0 Hvert 10. 
år 

Tungmetaller (Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, 
As, Cu og Zn) 

PCB 

PAH (forbrændingsrelaterede) 

Dioxin 

Nær B510 Kraft6 5,0 Hvert 10. 
år 

Olieprodukter 

Nær B511 Hedtoliekedel 5,0 Hvert 10. 
år 

Olieprodukter 

Nær B517 
og B518 

Vedligehol-
delse/olieud-
skillere 

5,0 Hvert 10. 
år 

Oliekomponenter 

PCB 

Tungmetaller 

 

Nær B519 Forrentning 
af spildevand 

5,0 Hvert 10. 
år 

Oliekomponenter 

PCB 
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Tungmetaller (Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, 
As, Cu og Zn) 

Nær B520 Intern trans-
port-påfyld-
ning 

5,0 Hvert 10. 
år 

Oliekomponenter 

Nær B521 Intern trans-
port-diffus 
påvirkning 

5,0 Hvert 10. 
år 

Oliekomponenter + BTEX 

PCB 

Tungmetaller 

PAH(forbrændingsrelaterede) 

 

Moniteringen af stoffer i jord skal foretages tæt ved og i samme dybde, som de boringer/jord-
prøver/poreluftprøver, der indgik i basistilstandsrapporten.  
 

I2 ○ Hvis opbevaring af slagge/restprodukt fra kraft5 ændres, skal der forinden undersøges for 
tungmetaller (Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, As, Cu og Zn), PAH, PCB og dioxin i jordprøver. Prøveudtag-
ning og analyse skal foretages som i basistilstandsrapport. ¨ 
 

I3 Der skal ske monitering for følgende stoffer i grundvandet: 

Prøve-
punkt 

Kilde Frekvens Analyseparametre 

B502-B504 Trævareoplag Hvert 5. år Oliekomponenter 

PCP 

Phenol 

Lindan 

Tungmetaller (Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, As, Cu 
og Zn) 

F1, F3, F5 Brændselstræ Hvert 5. år Oliekomponenter 

PCP 

Phenol 

Formaldehyd 

Lindan 
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Tungmetaller (Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, As, Cu 
og Zn) 

B509 Slagge/flyve-
askeoplag 

Hvert 5. år Oliekomponenter 

PCP 

Phenoler 

B510 Kraft6 Hvert 5. år Oliekomponenter 

B511 Hedtoliekedel Hvert 5. år Oliekomponenter 

B517 

B518 

Vedligehol-
delse/olieud-
skillere 

Hvert 5. år Oliekomponenter 

PCP 

Phenoler 

B519 Forrensning af 
spildevand 

Hvert 5. år Oliekomponenter 

PCP 

Phenoler 

B520 Intern trans-
port-påfyld-
ning 

Hvert 5. år Oliekomponenter 

B521 Intern trans-
port-diffus på-
virkning 

Hvert 5. år Oliekomponenter 

PCP 

Phenoler 

 
I4 ○ Såfremt en boring, der indgår i kontrolprogrammet ikke er/kan bevares funktionsduelig, skal 

virksomheden straks skriftligt orientere tilsynsmyndigheden og samtidigt redegøre for, hvornår 
erstatningsboring vil blive etableret.  
Placering af erstatningsboringen skal ske efter aftale med tilsynsmyndigheden.  
 

I5 ○ Prøveudtagning, pejling og analyse skal ske efter samme metode, som er beskrevet i basistil-
standsrapporten.  
 
Belægninger/befæstede arealer 
Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver 
mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anven-
des betegnelsen ”tæt belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er 
uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 
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I6 ○ Virksomheden skal løbende visuelt kontrollere alle befæstede områder for utætheder, revner 
og skader, således at det sikres, at alle befæstede arealer kontrolleres mindst 1 gang årligt.  

 
I7 ○ Utætheder, revner og skader i belægningen skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er 

konstateret. Udendørs oplag af affald, råvarer, brændsler må ikke finde sted på beskadigede are-
aler og må først oplagres, når skaderne er udbedret. 
 

I8 ○ Virksomheden skal føre journal over kontrollen af belægningen med angivelse af dato samt 
resultatet af kontrollen. Journalen skal forevises til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
 Belægninger i tankgårde 

I9 ○ Tankgårde, aftapnings- og påfyldningsarealer for olie/motorbrændstof, kemikalier, oplags-
pladser for kemikalieoplag og farligt affald samt oplagsarealer, hvor overfladevand kan forure-
nes af oplaget, skal være udført med tæt belægning, og der må ikke være synlige revner. 

 
Kontrol af befæstning/belægninger i tankgårde 

I10 ○ Virksomheden skal ved beskadigelse af befæstning/belægning i tankgårde, aftapnings- og på-
fyldningsarealer for olie/motorbrændstof, oplagspladser for kemikalieoplag og farligt affald 
samt oplagsarealer, hvor overfladevand kan forurenes af oplaget, eller ved mistanke om utæthe-
der, dog mindst én gang årligt, rengøre overfladerne og foretage eftersyn af de rengjorte overfla-
der.  
 
Virksomheden skal føre journal over eftersynene med angivelse af dato og resultat af eftersy-
nene. 
Konstateres der utætheder eller revner, skal dette dog meddeles til tilsynsmyndigheden senest i 
forbindelse med næstkommende månedsrapport, og udbedring af utætheder skal straks iværk-
sættes. 

 
I11 ○ Alle affaldstyper/råvarer, som tilføres og opbevares virksomheden med henblik på anvendelse 

i produktionen, skal enten opbevares indendørs, i tanke/siloer eller på befæstet areal med fald 
mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Undtaget herfra er opbevaring af 
rundtræ.  

 
I12 Transport, af- og pålæsning af flydende råvarer, hjælpestoffer og affald må kun finde sted på 

befæstede arealer, hvorfra der sker kontrolleret afledning.  
 

I13 Under dunke/tønder/tanke med flydende råvarer og hjælpestoffer og farligt affald skal der være 
et tæt opsamlingssted. Opsamlingsstedet skal enten være indendørs, overdækket eller i en dertil 
indrettet container. Opsamlingsstedet skal være uden afløb og være indrettet således, at et ud-
slip, svarende til volumenet af den største beholder, kan tilbageholdes. Der må ikke kunne ske 
tilløb af regn- eller smeltevand til opsamlingsstedet. 
Beholderne skal være tætte og egnede til oplag af de pågældende stoffer/affald. Beholderne skal 
være tydeligt mærket med angivelse af indholdet. 
Vilkåret omfatter ikke dunke/tønder/tanke med flydende råvarer, -stoffer/affald, der er speci-
fikt nævnt andre steder i afgørelsen (ammoniumnitrat, og oplag i entreprenørtanke eller ikke-
stationære tanke på 450 liter eller derunder som defineret i olietankbekendtgørelsen, samt 
tanke omfattet af olietankbekendtgørelsen). 

 
I14 ○ Vaskepladser, påfyldnings- og aftapningspladser for olie og kemikalier, og arealer, hvor der 

tankes køretøjer, skal have en tæt belægning uden synlige revner. På arealerne må ikke kunne 
forekomme spild af stoffer til jorden. Arealerne skal have fald mod et afløb, som er tilsluttet 
olieudskiller. Der må ikke være lunker i belægningen, hvor der kan henstå væske, og der må ikke 
ske afløb til jorden. 

  
I15 ○ Virksomheden skal sikre, at der ikke i forbindelse med vask og højtryksspuling på udendørs 

vaskepladser kan ske afløb eller spredning af vaskevand fra vaskepladserne til ubefæstede eller 
ukloakerede omkringliggende arealer.  
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I16 ○ Pladser til opbevaring af genbrugstræ/affaldstræ og brændselsstak skal være befæstede og 
uden synlige revner. Pladserne skal være tydeligt afgrænset fra omkringliggende arealer. Der må 
ikke kunne ske afstrømning af overfladevand eller vand fra vask af køretøjer til omgivelserne. 
Alt vand fra pladser skal opsamles. 

  
I17 ○ Spildevand fra anlægget, opsamlet overfladevand og vand fra vask af køretøjer skal genbruges 

i produktionen eller bortskaffes efter kommunens anvisninger.  
 
Tanke 

I18 ○ Udendørs tankgårde skal kunne rumme minimum 110% af tankens indhold.  
 

I19 Udendørs tankgårde eller spildbakker skal tømmes så tit, at der maksimalt står 10% af tankgår-
dens eller spildbakkens volumen. Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig 
pumpes til og fra tankene.  

  Tankgårdsventiler skal være lukkede og må kun være åbne, når der sker kontrolleret bortledning 
af vand. Pumper til bortpumpning af regnvand fra tankgårde skal startes manuelt. 

 
I20 Inden påfyldning af tanke med flydende råvarer og hjælpestoffer, olie samt farligt affald og ved 

pumpning af disse produkter mellem tankanlæg skal det kontrolleres, at der er plads i tanken til 
den indpumpede mængde. Under hele forløbet skal der foretages overvågning af beholdningen i 
tanken, der pumpes til.  

 
I21 ○ Virksomheden skal løbende besidde oplysninger om, hvilke tanke der aftappes drænvand fra, 

hvordan og hvor ofte aftapning af drænvand sker og hvortil eventuelt aftappet drænvand fra 
tanke og regnvand fra tankgårde afledes/bortskaffes til samt oplysninger om eventuelle tilkob-
lede rensningsforanstaltninger. Hvis regnvand afledes til kloaksystemet, skal virksomheden 
endvidere besidde oplysninger om, hvordan det kontrolleres. Oplysningerne fremvises på til-
synsmyndighedens forlangende. 

 
I22 ○ Tanke og beholdere skal være beregnet til opbevaring af indholdet og være udført af bestan-

dige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Tankene skal kunne modstå på-
virkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning. 

I23 ○ Tanke til flydende råvarer skal fyldes, så væsken strømmer ind under væskeoverfladen. 
 

I24 ○ Tanke til flydende råvarer skal være sikret mod overfyldning ved montering af enten elektro-
nisk eller mekanisk overfyldningsalarm, som hindrer yderligere påfyldning af tanken, når tan-
ken er fuld.  
 

Ammoniumnitrat-tanken-supplerende vilkår 
I25  ○ Der må kun oplagres og anvendes ammoniumnitrat med en koncentration på mindre end 54 

%.   
 

I26 ○ Der skal være tydelig alarm for svigt af pumpe til indpumpning af ammoniumnitrat til oplags-
tank, så det sikres, at pumpningen hurtigt kan genetableres. Alarmen skal være ført til kontrol-
rum.  

 
I27 ○ Tank til oplag af ammoniumnitrat skal have fast tag og være dobbeltvægget. Tanken og tankens 

påfyldningsrør skal være sikret mod påkørsel f.eks. i form af afskærmende udstyr. 
 

I28 ○ Tanken med ammoniumnitrat og taget på tanken skal være malet i en farve med en samlet 
strålevarme reflektionskoefficient på mindst 70 %. Dette arbejde kan udføres som led i den al-
mindelige periodiske vedligeholdelse. Dokumentation for strålevarme reflektionskoefficienten 
skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.  

 
I29 ○ Tætheden af tanken til ammoniumnitrat skal kontrolleres ved lækageovervågning i rummet 

mellem de dobbelte vægge. Overvågningen skal være automatisk ved tilslutning til alarm eller 
manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Manuel overvågning skal ske 
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mindst en gang ugentligt.  
 

I30 ○ Rør-/slangeforbindelser og rør-/slangetilslutninger mellem tanken til ammoniumnitrat og 
tankbilspladsen og mellem tanken til ammoniumnitrat og forbrugssted skal være tætte.  
 

I31 ○ Virksomheden skal have en procedure for retningslinjer for forebyggelse af uheld i forbindelse 
med håndtering og anvendelse af ammoniumnitrat. Proceduren skal blandt andet omfatte en 
regelmæssig lækagekontrol af lagertanken til ammoniumnitrat, herunder kontrol af overvåg-
ningskontakten, samt kontrol af rørsystemer og tilknyttede anlæg.  
 

I32 ○ Fyldning af lagertanken med ammoniumnitrat fra tankvogn skal ske under konstant overvåg-
ning af to personer og skal ske fra en særlig indrettet tankvognsplads, hvor eventuelt spild kan 
tilbageholdes. Afløb fra tankvognspladsen skal være afblændet under tankning. Inden fyldning 
af tanken skal det sikres, at afløbsbrønden er tømt for vand. Proceduren, jf. I31 skal indeholde 
bestemmelser, der sikrer, at afløbsbrønden er tømt for vand inden påfyldning af tanken starter, 
at afløbet er lukket, når der tankes, og at afløbet ikke genåbnes, før det er kontrolleret, at afløbs-
brønden ikke indeholder ammoniumnitrat, olie eller tilsvarende forurenende stoffer samt be-
stemmelser for bortskaffelse af forurenet vand.  

 
I33 ○ Fortrængningsluft fra lagertanken med ammoniumnitrat skal tilbageføres til tankbilen i for-

bindelse med fyldning af lagertanken. Emissionen fra lagertankens sikkerhedsudluftning (tryk-
udligning) skal begrænses så meget, som det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, efter nærmere 
aftale med tilsynsmyndigheden.  

 
Andre tanke 

I34 Påfyldningsrør på NH3 -og flydende urea –tank skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Rør 
og slanger skal være udformet, så de er tomme, når der ikke transporteres NH3-vand og fly-
dende urea. 

 
I35 ○ Rørledninger, herunder rørsamlinger og –tilslutninger, ventiler, flanger og losseslanger, til 

transport af fuelolie skal til enhver tid være tætte. Rørledninger skal effektivt være sikret mod 
tilbageløb fra tankene. 

 
I36 Spild af råvarer, brændsler, olie og kemikalier skal straks opsamles.  

Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 
Alt opsamlet spild, inkl. opsugningsmateriale, skal genbruges i produktionen i det omfang mate-
rialet er godkendt hertil. Alternativt skal spild bortskaffes efter kommunens anvisninger.   

 
I37 ○ Der skal udføres tæthedskontrol af alle nedgravede rørsystemer, brønde og tanke minimum 

hvert 3. år. Dokumentation for tæthedskontrol skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med 
årsrapporten.  

 
Pladser med indbygget slagge og støjvolde 

I38 Slagge udlagt som stabiliserende underlag på pladser, under bygninger eller til andre anlæg skal 
sikres mod højeste grundvandsspejl. Ligeledes skal det sikres, at der ikke løber overfladevand 
eller tagvand gennem slaggen/asken  

I39 Overdækning af slaggen på slaggepladserne skal inspiceres min. 2 gange årligt og vedligeholdes 
i fornødent omfang, således at væsentlige utætheder undgås. Der må ikke være gennemgående 
revner eller huller i belægningen. Der skal føres logbog over inspektionen. 

 
I40 Støjvoldene skal til stadighed være overdækket med membran og med et lag ren muldjord, og 

den eksisterende beplantning skal bibeholdes og vedligeholdes. Beplantningens rodnet må ikke 
kunne beskadige membranen. 
 

I41 Det skal mindst en gang pr. måned kontrolleres, at støjvoldenes muldlag og beplantning er in-
takt. Der skal føres logbog over kontrollen. 
 

I42 Der må ikke være færdsel på støjvoldene, som kan beskadige muldafækningen og membraner. 
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I43 Konstateres det, at der er sket beskadigelser, skal dette straks udbedres. Hvis der observeres 
tegn på, at membraner er beskadiget, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes, og skaden 
skal straks udbedres. 

 
I44 Det skal mindst en gang pr. måned kontrolleres, at der ikke er perkolat i inspektionsbrønde på 

drænsystemer ved støjvolde. 
 

I45 Konstateres der perkolatdannelse i støjvoldenes perkolatbrønde, kan tilsynsmyndigheden for-
lange, at virksomheden får udtaget og analyseret prøver af perkolatet med henblik på bortskaf-
felse.   

 
I46 Det skal sikres, at faskinerne kan komme af med det vand, der tilføres dem, og at der ikke opho-

bes vand i en sådan grad, at det medfører indtrængning af vand i drænsystemer ved støjvolde. 
Såfremt det bliver nødvendigt at etablere overløb på faskinerne, må dette overløb ikke have for-
bindelse til drænstrenge eller inspektionsbrønd.  
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J Til- og frakørsel 

 
J1 Transporter i form af lastbiler må ske i hverdage og weekender/helligdage fra kl. 07.00 til 22.00.  
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K Eftersyn, vedligehold og rapportering 

 Eftersyn af anlæg 
K1 Der skal føres journal over eftersyn af renseforanstaltninger /anlæg på kraft5, vådelektrofilter, skrub-

ber, posefilter mv, med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt 
forekommende driftsforstyrrelser. 

 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

K2 Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt indfyrede mæng-
der genbrugstræ/affaldstræ/træ på kraft5, indfyret brændsel på kraft4, kraft6 og forbrug af olie/gas/el. 

 Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald. 
 

Eftersyn og funktionsafprøvning 
K3 ○Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af følgende alarmer og detektorer 

mindst én gang årligt: 
 Lagtykkelsesalarmer og overløbsalarmer på olieudskillere 
 Overfyldningsalarm på nedgravede tanke 
 Alarm for svigt af pumpe til indpumpning af ammoniumnitrat 
 Overfyldningsdetektorer på siloer til pulver, træstøv 
 Støvdetektorer og tilhørende alarmer 
 
 Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af følgende alarm mindst to gange år-

ligt: 
 Lækagekontakt og tilhørende alarm  jf. vilkår I29 for ammoniumnitrattank 
 Lækagekontakt og tilhørende alarm (jf. vilkår I24) på ammoniaktank og tank til flydende urea.  

 
Kontrol med AMS (vilkåret er gældende fra medforbrænding af affald starter) 

K4 Der skal føres kontrol med det kontinuerte måleudstyr for kraft5 jf. nedenstående: 
 
 QAL1 i henhold til EN/ISO 14956 
 Ved indkøb og installation af nyt AMS-udstyr skal virksomheden indsende dokumentation for, at AMS 

er godkendt i henhold til EN15267-3(certifikat indsendes). Såfremt AMS ikke er godkendt i henhold til 
EN15267-3, skal virksomheden indsende dokumentation for QAL1 i henhold til EN/ISO 14956 Frem-
sendelse skal ske senest 2 måneder efter udstyret er taget i anvendelse. 
 

 QAL2 / AST i henhold til DS/EN 14181 
 Dokumentation for QAL 2 og AST jf. vilkår C49 og C51  skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 

måneder efter målingen er udført. 
 

Straksindberetning af emissionsoverskridelser målt med AMS 
K5 Overskridelser af grænseværdier for alle parametre i vilkår C11 skal indberettes straks(førstkommende 

hverdag kl. 16). Indberetningen skal indeholde oplysninger om ovnlinje, dato, døgnmiddelværdi, årsag 
og tiltag for akut afhjælpning. En redegørelse med oplysninger om tiltag for forebyggelse af lignende 
grænseværdier fremover skal fremsendes senest med den følgende månedsrapport.  

 
Afrapportering af emissionsmålinger mv.  

K6 ○ Virksomheden skal, indtil medforbrænding på kraft5 starter, hver måned rapportere resultaterne af 
egenkontrol med kraft5. Rapporten skal som minimum indeholde oplysninger om emissioner til luften 
af parametrene CO og NOx med tilhørende driftsparametre: 
 Månedsrapporter over døgnmiddelværdier 
 Antal døgnmiddelværdier fordelt på de enkelte parametre, der overskrider emissionsgrænse-

værdien for døgnmiddelværdien og i kalenderårets forudgående måneder. 
 Den faktiske driftstid og antallet af opstarter/nedlukninger for hver enkelt anlæg i den pågæl-

dende måned og i kalenderårets forudgående måneder. 
 Angivelse af indfyret mængde brændsel på kraft5 i ton, andelen af genbrugstræ samt den maksi-

malt indfyrede timemængde. 
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 Redegørelse for hver enkelt af eventuelle overskridelser af emissionsgrænseværdierne og for, 
hvordan overskridelserne afhjælpes og forebygges. 

 Hver månedsrapport skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest den 15. i den efterfølgende måned. 
 

K7 ○ Virksomheden skal, når medforbrænding starter, og posefilter er idriftsat, hver måned rapportere 
resultaterne af egenkontrol med kraft5, Rapporten skal som minimum indeholde oplysninger om 
emissioner til luften af parametrene TOC, CO, totalstøv, HCl, SO2, NOx, NH3 og CO med tilhørende 
driftsparametre: 
 Månedsrapporter over døgnmiddelværdier 
 Antal døgnmiddelværdier fordelt på de enkelte parametre, der overskrider emissionsgrænse-

værdien for døgnmiddelværdien og i kalenderårets forudgående måneder. 
 Den faktiske driftstid og antallet af opstarter/nedlukninger for hver enkelt anlæg i den pågæl-

dende måned og i kalenderårets forudgående måneder. 
 Angivelse af indfyret mængde affaldstræ klassificeret som affald på kraft5, andelen af medfor-

brændt affald og den totale indfyrede mængde i ton samt den maksimalt indfyrede time-
mængde. 

 Oplysninger om udetid på filtre, herunder angivelse af årsag og udetid (minutter pr. udfald). 
 Oplysninger om de rapporterede værdier er før eller efter fradrag af 95 % konfidensinterval, jf. 

vilkår C41. 
 Registreringer af kasserede ½ times middelværdier og døgnmiddelværdier, jf. vilkår C41. 
 Oplysning om, hvorvidt kriterierne i vilkår C49 for gennemførelse af ny QAL 2 er opfyldt. 
 Dokumentation for omfang af afskæring af målte emissioner for CO jf. vilkår C46. 
 Dato for seneste QAL 2, medmindre der ikke er udført QAL2 som følge af lave emissioner, jf. 

vilkår C52. 
 Dato for seneste AST.  
 Redegørelse for hver enkelt af eventuelle overskridelser af emissionsgrænseværdierne og for, 

hvordan overskridelserne afhjælpes og forebygges. 
 Hver månedsrapport skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest den 15. i den efterfølgende måned. 
 

Dokumentation af strømningsforhold, temperatur og opholdstid, kraft5 
K8 Miljøstyrelsen kan kræve, at virksomheden, f.eks. ved CFD-beregninger, dokumenterer følgende for 

kraft5: 
 strømningsforhold i forbrændingszonen 
 temperaturforhold i forbrændingszonen 
 opholdstiden i forbrændingszonen 

 Beregningerne skal udføres for de mest kritiske driftsforhold i relation til temperaturforhold og op-
holdstid. 

 
Driftsjournal 

K9 ○ Virksomheden skal føre en driftsjournal med – som minimum – følgende indhold: 
 opstart- og nedlukninger med angivelse af opstartstid inden kraft5 er "i drift" jf. vilkår B46 og til-

svarende ved nedlukning, skal nedlukningstidens registreres. 
 døgnrapporter med ½-times værdier (driftsparametre jf. vilkår C38 og emissioner jf. vilkårC44, 

AMS-kontrol) 
 udetider og drift med reduceret rensningseffekt på rensningsforanstaltninger (posefilter og SNCR-

anlæg) 
 antallet af underskrideler af EBK-temperaturen.  
 driftstid og dato for drift på kraft6 og kraft4 kedel 
 udetider og drift med reduceret rensningseffekt på vådelektrofilter 
 antallet af udskiftede elektroder i vådelektrofilteret pr. måned 
 anvendte hjælpestoffer, der benyttes i vådelektrofilter 
 tidspunkter for nødudledning fra vådelektrofilter, når højspændingsdelen er ude af drift med angi-

velse af dato og tidspunkt for nødudledningen og årsagen hertil samt varigheden heraf 
 tidspunkt for nødudledning af afkastluften fra cyklonerne ved spåntørringsanlæggene med angi-

velse af dato og tidspunkt for nødudledning og årsagen til nødudledningen samt varighed heraf.  
 journal over funktionsafprøvninger og eftersyn, jf. vilkår K3, med angivelse af dato og resultat.  
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Opbevaring af journaler 
K10 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journa-

lerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.  
Alle data registreret via AMS, driftsparametre og emissionsmålinger skal arkiveres i mindst tre måne-
der. Døgn- og månedsrapporter skal arkiveres i mindst 14 måneder.  

 Dokumentation for kvalitetssikring af AMS anlægsmålere (QAL 1, QAL 2, QAL 3 og AST) skal arkiveres 
på anlægget i mindst 5 år og fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.  

 
  

Årsindberetning 
K11 ○ Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplys-

ninger: 
 Resultatet af kalenderårets drift og overvågningen af kraft5, kraft6, kraft4, 0,6 MW kedlen samt 

vådelektrofilteret baseret på månedsrapporterne samt præstationsmålinger, hvor det er vurderet, 
hvorvidt anlæggene har overholdt grænseværdierne det seneste kalenderår. 

 Vurdering af øvrige emissionsmålinger gennemført i årets løb ift. grænseværdierne. 
 Anvendte mængder råvarer (herunder træ, genbrugstræ) 
 Oversigt over resultatet af den kvartalsvise kontrol af genbrugstræ jf. vilkår A4. 
 Anvendte mængder hjælpestoffer, opdelt på type. 
 Anvendte mængder brændsler i form af træ, genbrugstræ, affaldstræ, LPG og letolie, opdelt på an-

læg og type af brændsel. 
 Andelen af medforbrændt affaldstræ, klassificeret som affald på kraft5. 
 Oplag pr. 31. december af råvarer (herunder affaldsprodukter)  
 Oplag pr. 31. december af hjælpestoffer, opdelt på type. 
 Oplag pr. 31. december af brændsler, opdelt på type. 
 Oplag pr. 31. december af affald til bortskaffelse, opdelt på type. 
 For hver type affald til bortskaffelse: Afleverede mængder og afleveringssted. For farligt affald op-

lyses endvidere EAK koder. 
 Producerede mængder færdigvarer. 
 Eventuelle miljøforbedrende foranstaltninger etableret eller iværksat i det forløbne år samt en mil-

jømæssig vurdering af tiltagene. 
 Planlagte forandringer og miljømæssige forbedringer i det/de kommende år 

 
 Frist for indberetning 
 Årsindberetningen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest den 1. juni det efterfølgende år. 

Årsindberetningen kan afgives som en del af en eventuel miljøredegørelse med de frister, der ligger for 
denne. 

 
 Monitering relateret til basistilstandsrapport  
K12 ○ Resultaterne af moniteringen (vilkår I1 og I2) skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 må-

neder efter, at analyserne er gennemført. Indberetningen skal indeholde en sammenfattende tabel og 
graf, der viser udviklingen i de analyserede data i forhold til basistilstandsniveauet.  
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L Driftsforstyrrelser og uheld 

L1 ○ Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører 
forurening af omgivelserne eller indebærer risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen 
skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1 uge efter, at den har fundet sted. Det skal fremgå 
af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller 
uheld i fremtiden. 
Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.  

 
L2 ○ Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at der fremsendes journaler over virksomhedens 

drift, emissioner eller lignende. 
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M Ophør 

M1 ○ Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig 
forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende 
tilstand. 
Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsyns-
myndigheden med et oplæg til vurderingen efter § 38K, stk. 1 i lov om forurenet jord.  
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3.  VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

 
Miljøstyrelsen har revurderet virksomhedens miljøgodkendelser. Endvidere er der meddelt miljøgodkendelse 
til etablering af røggasrensningsanlæg og nye aktiviteter på virksomheden. De vilkår, som er fastsat i denne 
afgørelse, er stillet i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder BAT-konklusioner for produktion 
af træbaserede plader (spånplader o. lign. WBP) og affaldsforbrænding (WI). Det er således Miljøstyrelsens 
vurdering, at vilkårene i denne i afgørelsen vil sikre, at miljøpåvirkningerne fra virksomheden vil blive redu-
ceret væsentligt.  

Kronospan ApS er opført på bilag 1, pkt. 6.1.c, Fremstilling i industrianlæg af: En eller flere af følgende træ-
baserede plader: OSB-plader, spånplader eller fiberplader, hvor produktionskapaciteten er større end 600 
m3/dag i Godkendelsesbekendtgørelsen, nr. 1317 af 20. november 2018. EU-kommissionen har i november 
2015 vedtaget BAT-konklusioner for produktion af træbaserede plader (spånplader o.l.) (Wood Based Panels 
Production, WBP). I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden revurdere en virk-
somheds miljøgodkendelser, når Kommissionen vedtager BAT-konklusioner for branchen, således at det sik-
res, at virksomheden lever op til BAT-konklusionerne senest 4 år efter, at de er vedtaget. Det er ved afgørel-
sen lagt til grund, at grænseværdierne for luftemission svarer til BAT-AEL niveau på de relevante parametre, 
affaldsforbrændingsbekendtgørelsen ved medforbrænding af affaldstræ og relevante standardvilkår. Virk-
somheden kan ikke overholde alle grænseværdier straks ved meddelelse af denne afgørelse, men der forelig-
ger handlingsplaner, som sikrer, at grænseværdierne kan overholdes inden for en acceptabel periode.  
 
Kronospan er desuden omfattet af følgende listepunkt numre:   
 Bilag 1, listepunkt 5.2.b: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affald-

smedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. (Ved med-
forbrænding af affaldstræ, klassificeret som affald, på kraftcentralen (kraft5) (27 MW kedel)). 

 Bilag 2, listepunkt G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og mo-
toranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. Kraft6 (14 MW kedel) 
og kraft4 (hedtoliekedel). 

 Bilag 2, listepunkt K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bi-
lag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. (sorteringsan-
lægget). 

 
I bilag A er vedlagt en miljø- og procesbeskrivelse af 19. august 2019 fra virksomheden. For yderligere beskri-
velse af virksomheden henvises til beskrivelserne i de tidligere miljøgodkendelser/afgørelser/accepter, jf. bi-
lag W. 
I bilag B, C, D og E findes miljøansøgningerne for hhv. medforbrænding af affaldstræ, ændret røggasrensning 
for Contipressen og kølevender, vilkårsændringer for spildevand og ansøgning om ændret brændsel på kraft 
6 og kraft4.  
 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 

Kronospan ApS, Novopan Træindustri, som er beliggende Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård fremstiller spånpla-
der og baserer sin produktion på genbrugstræ fra træindustrivirksomheder, udtyndingstræ fra skovene, flis 
fra savværker, høvlspåner fra møbelfabrikkerne samt genbrugstræ fra kommunale genbrugsstationer mv. 
Spånpladeprodukterne anvendes i byggebranchen til undergulv, væg- og loftbeklædning i bolig-, erhvervs- og 
institutionsbyggeri. I køkken-, møbel og inventarindustrien anvendes spånplader til møbler og inventar som 
f.eks. reoler, polstermøbler, borde, køkken- og garderobeskabe. 
Virksomheden har i forbindelse med revurderingen oplyst, at der pt. produceres 450.000 m3 spånplader år-
ligt med en fremtidig maksimal årlig produktion på: 

 540.000 m3 spånplader 

 Pålægning af 25.000.000 m2 melaminlim-imprægneret papir 

 Pålægning af 17.000.000 m2 folie 

Virksomheden vurderer, at dette svarer til den teoretiske kapacitet for de eksisterende anlæg på virksomhe-
den.  
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Spånpladerne fremstilles hovedsageligt af træ og lim iblandet hærder og paraffin-emulsion. En stor del af 
spånpladerne belægges med melaminlim-imprægneret papir eller folie. Til fugtbestandige plader anvendes 
farvestof til markering af specielle egenskaber. 

Virksomhedens råvarer udgøres primært af træråvarer. Størstedelen af træråvarerne udgøres af genbrugstræ 
fra genbrugsstationer, virksomheder der anvender træemballage, nedbrydningsfirmaer og indsamlingsvirk-
somheder samt kapender (overskydende træ primært fra produktion af træemballage) og kutterspåner fra 
træforarbejdende virksomheder (vindues-, dør- og møbelfabrikker). Kutterspåner anvendes fortsat lejlig-
hedsvis i produktionen. 

Herudover består træråvarerne af rundtræ, dvs. stykker af træstammer (typisk udtyndingstræ eller endestyk-
ker, der ikke kan bruges til andet formål) og flis fra savværker. 

De træråvarer, der anvendes på Kronospan, består således af: 

 Rent træ i form af råtræ (rundtræ, skovflis, ubehandlet savværksflis mv.) 

 Genbrugstræ i form af: 

- Rent træ (herunder spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering, maling 
(ud over evt. savværksstempler o.l.), folie, laminat, søm, skruer, beslag etc. jf. bekendtgø-
relse om biomasseaffald nr. 84 af 26. januar 2016. 

- Træaffald fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ, med et indhold af lim (fenol-
resorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, urea-formaldehyd-lim, polyurethan-lim og melamin-
urea-formaldehyd-lim), der ikke overstiger 1%, målt som vægtprocent af tørstof jf. be-
kendtgørelse om biomasseaffald nr. 84 af 26. januar 2016.  

- Affaldstræ fra egen produktion jf. bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af af-
faldstræ på trævareforarbejdende virksomheder, pt. nr. 1471 af 20. december 2017 §3, 
stk. 4. 

- Affaldstræ, klassificeret som affald. 
 
Med en årlig produktion på 540.000 m3 spånplader, vil forbruget af træråvarer til oparbejdning (pladespån, 
pladefraskær, soldaffald og savsmuld, savværksflis, rundtræsflis, kutterspån, genbrugstræ og sorteret gen-
brugstræ) være 520.000 tons, med mulighed for maksimalt 100.000 tons kutterspåner. Sammensætningen 
af træråvarer kan variere fra år til år. 

Syddjurs Kommune har klassificeret en del af det genbrugstræ, der anvendes på virksomheden, som affald. 
Neddelt genbrugstræ, der ikke kan anvendes i produktionen, anvendes på virksomheden som brændsel. 
Kommunen meddelte godkendelse til medforbrænding af affald på kraft 5 i forbindelse med revurderingen i 
2015. 
 
Affald, som i henhold til affaldsforbrændingsbekendtgørelsen er forbrændingsegnet, kan bortskaffes ved for-
brænding. Definitionen på forbrændingsegnet affald er jf. affaldsbekendtgørelsens § 3 punkt 23: 
 
”Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og som kan destrueres ved 
forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt 
omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter ikke: 
a) Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde 
b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles 

eller anvises til materiale nyttiggørelse eller anden behandling herunder deponering eller som konkret 
anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering” 

 
Når der er etableret posefilter med surgasrensning og dioxinrensning på afkastet fra kraft5, vurderer Miljø-
styrelsen, at affaldsforbrændingsbekendtgørelsens grænseværdier kan overholdes. I vilkår B47 er der stillet 
vilkår om, at der kun må medforbrændes affaldstræ, klassificeret som affald, når posefilteret er etableret.   
 
Der må jf. vilkår B50 medforbrændes maksimalt 35.700 tons affaldstræ/år svarende til 98 tons pr. døgn.  
Virksomheden er derfor omfattet af bilag 2, pkt. 11 b: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er 
omfattet af bilag 1) i Miljøvurderingsloven som følge af medforbrænding af affaldstræ på kraft5.  
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Virksomheden har desuden ansøgt om etablering af rensningsanlæg til procesluft fra contipresse og køleven-
der. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven, bilag 2, pkt. 13, a) Ændringer 
eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved 
at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som 
ikke er omfattet af bilag 1). 
 
Endeligt har Kronospan ansøgt om ændring af brændsel på kraft 4 og 6 fra fuelolie til LPG-gas.  Miljøstyrel-
sen vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven, bilag 2, punkt 3. ENERGIINDUSTRIEN a) 
Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).  
 
Miljøstyrelsen har derfor foretaget screening efter reglerne om miljøvurdering for at undersøge, om de an-
søgte ændringer er omfattet af krav om miljøvurdering. Det er vurderet, at de ansøgte projekter ikke er om-
fattet af kravet. Afgørelsen er truffet den 19. december 2019.  
 
De ansøgte aktiviteter er indtegnet på kortbilag jf. bilag G. 
 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser, planforhold og beliggenhed 

Kronospan ApS er beliggende i byzone i den sydlige del af Pindstrup By. Virksomhedens areal er i Syddjurs 
Kommuneplan 2013 udlagt til erhvervsområde under kommuneplanrammerne 5.2.E1, 5.2.E2 og 5.2.E3. Der 
er ligeledes vedtaget lokalplan nr. 45 fra den tidligere Midtdjurs Kommune gældende for hovedparten af 
virksomhedens arealer. Lokalplanen udlægger ligeledes området som erhvervsområde. I forbindelse med 
sorteringsanlægget har Syddjurs Kommune meddelt dispensation for højdekravet. Endvidere har Syddjurs 
Kommune meddelt landzone tilladelse i forhold til aflæssepladsen mellem hal C og D. Kommunen har med 
mail af 19. december 2019 oplyst, at de har til hensigt at dispensere for højdekravet ift. en ny fælles skorsten 
for kraft5, vådelektrofilter og kølevender.  
 
Et areal syd for virksomheden er kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. Afgørelsen 
om kortlægningen er truffet, da der på ejendommen er deponeret affald (opfejningsaffald, bark- og genbrugs-
træ), slagge- og flyveaske, og da der har været en skydebane, som har forurenet jorden.  
 
Området har desuden status som område med almindelige drikkevandsinteresser, og ejendommen er kort-
lagt på vidensniveau 1 i henhold til jordforureningsloven. Nord for virksomheden ligger byen Pindstrup, og 
øst, vest og syd for virksomheden findes det åbne land. 
 
Til- og frakørsel sker hovedsageligt via Ringsøvej. Syddjurs Kommune har i deres høringssvar til ansøgnin-
gerne opfordret til, at transport til og fra virksomheden foregår ad det rutenummerede vejnet. Kommunen 
har desuden oplyst, at de har til hensigt at meddele dispensation for lokalplanens krav for maksimal højde.  

3.1.3 Nye lovkrav m.m. 

Siden meddelelsen af miljøgodkendelsen i 2000 med Miljøstyrelsens stadfæstelse af 2004 er der indført 
ny/ændret lovgivning med relevans for virksomheden. Lovgivningen fremgår af bilag V. 

 

3.1.4  Bedste tilgængelige teknik  

BAT konklusionerne for produktion af træbaserede plader (spånplader og lign.) (I det følgende anvendes be-
tegnelsen BAT-WBP) blev offentliggjort den 24. november 2015 i EU-Tidende. Det betyder, at anlægget skal 
opfylde de krav, der fremgår af BAT referencedokumentet for anlæg senest 4 år efter offentliggørelsen. Som 
følge af projektændringer tæt på tidsfristen for meddelelse af afgørelsen, har det været nødvendigt at udskyde 
revurderingen. Miljøstyrelsen har stillet vilkår i overensstemmelse med de BAT-konklusioner, som er rele-
vante i forhold til det ansøgte. Kronospan vurderer, at det ikke er muligt at overholde visse grænseværdi fast-
sat på baggrund af BAT-AEL værdierne inden fristen for implementering af BAT-konklusionerne for WBP 
udløber den 24. november 2019. Virksomheden har derfor jf. IE-direktivet artikel 15, stk. 5 ansøgt om di-
spensation for overholdelse af BAT-AEL værdierne for tørrer og presse med henvisning til, at der skal gen-
nemføres forsøg for at forbedre rensningen. I henhold til artikel 15, stk. 5 kan der maksimalt dispenseres i et 
samlet tidsrum på 9 måneder. Forudsætningen for dispensationen er, at brugen af den nye teknik fører til 
emissionsniveauer, der mindst svarer til dem, der opnås med den bedste tilgængelige teknik. Miljøstyrelsen 
har på baggrund af ansøgningen vurderet, at effektiviteten af rensningsanlægget kan forbedres som følge af 
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forsøget, og har valgt at imødekomme Kronospans ansøgning om udsættelse af tidsfristen for overholdelse af 
BAT-AEL værdierne for Contipressen og tørrerne.  
 
Indtil der er etableret den nødvendige røggasrensning ift. affaldsforbrændingsbekendtgørelsens krav, må der 
kun anvendes affaldstræ, der ikke er klassificeret som affald, som brændsel på kraft5. Miljøstyrelsen har vur-
deret, at anvendelse af øvrigt genbrugstræ og rent træ som brændsel på kraft5 er omfattet af Standardvilkårs-
bekendtgørelsens punkt G201. Da genbrugstræet ikke kan sidestilles med biomasse affald jf. bekendtgørelse 
om biomasseaffald, er grænseværdierne for emissioner til luften fastsat i overensstemmelse med bekendtgø-
relse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder (bek. Nr. 1471 af 12. 
december 217). Når der er etableret posefilter med surgasrensning og dioxin/furan rensning, må der medfor-
brændes affaldstræ, klassificeret som affald på kraft5.  Ved medforbrænding af affaldstræ er der fastsat græn-
seværdier for kraft5 for de stoffer, der er omfattet af bekendtgørelsen om anlæg, der forbrænder affald. Desu-
den er der fastsat grænseværdier for kraft5 på basis af BAT-konklusionerne for affaldsforbrænding (i det føl-
gende anvendes betegnelsen BAT-WI være overholdt 4 år efter offentliggørelse- senest den 12. november 
2023. 
 
I forhold til virksomhedens øvrige aktiviteter er følgende BREF-dokumenter desuden relevante: 

 Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries (august 
2018). I det følgende anvendes betegnelsen BAT-WT for dette dokument. 

 Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (July 2006). I det føl-
gende anvendes betegnelsen BREF-oplag for dette dokument. 

 
Endvidere betragtes kravene stillet i bekendtgørelse om standardvilkår som BAT. 
 
Virksomheden har gennemgået BAT-konklusionerne for WBP samt for WI i BAT-tjeklisterne, bilag K. Der er 
endnu ikke udarbejdet en BAT-tjekliste for de nye BAT-konklusioner WI, der blev offentliggjort den 12. no-
vember 2019. BAT-tjeklisterne er tænkt som et hjælpeværktøj. Miljøstyrelsen har derfor accepteret, at det er 
den tidligere tjekliste, der er udfyldt. Der er således heller ikke foretaget en fuld revision og afgørelse i for-
hold til de nye BAT-konklusioner for affaldsforbrænding. Når virksomheden søger om at udskifte kraft5 med 
en ny kedel, som skal være i drift i 2023, så skal virksomheden forholde sig til de nye BAT-konklusioner for 
affaldsforbrænding.  
 
Princippet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, BAT, skal lægges til grund for miljømyndighe-
dens behandling af alle sager efter miljøbeskyttelsesloven, således også ved revurdering af listevirksomheder. 
Kravene til virksomhederne skal så vidt muligt fastsættes som f.eks. grænseværdier svarende til det forure-
ningsniveau, der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Ved revurdering af miljøgod-
kendelserne skal miljømyndigheden påse, at virksomhedens drift baseres på den bedste tilgængelige teknik. 
 
Da virksomheden er en eksisterende virksomhed med et etableret produktionsapparat, har Miljøstyrelsen i et 
vist omfang valgt at anvende det høje BAT-AEL niveau ved fastsættelse af grænseværdier.  
 

3.2 Vilkårsændringer  

3.2.1 Opsummering 
Ved den gennemførte revurdering er der foretaget en vurdering af eksisterende vilkår for driften af virksom-
heden i forhold til BAT-konklusionerne for branchen, de nuværende forhold på virksomheden, miljøbeskyt-
telsesloven og gældende regler og praksis i øvrigt.  
 
Syddjurs Kommune var godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden ind til 1. juli 2017, hvor myn-
dighedskompetencen overgik til Miljøstyrelsen. Årsagen til dette er, at Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 
pkt. 5.2 blev ændret i 1. juli 2017, således myndighedskompetencen for alle affaldsforbrændingsanlæg og af-
faldsmedforbrændingsanlæg med en kapacitet på mere end 3 tons affald/h overgik til staten. Da kraft5 på 
Kronospan på daværende tidspunkt medforbrændte affaldstræ, klassificeret som affald, var det et affald-
smedforbrændingsanlæg, og det er således Miljøstyrelsen, som er myndighed for virksomheden. Kronospan 
har ansøgt om lovliggørelse af medforbrænding af affaldstræ, klassificeret som affald, på kraft5. Miljøstyrel-
sen har vurderet, at der skal først etableres den nødvendige røggasrensning ift. affaldsforbrændingsbekendt-
gørelsens krav, hvis kraft5 skal fungere som medforbrændingsanlæg. Der er stillet vilkår i henhold til dette i 
denne afgørelse.   
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Syddjurs Kommune meddelte i 2015 en revurdering i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens 10 års frist 
samt miljøgodkendelse af visse forhold på Kronospan, herunder medforbrænding af affaldstræ. Afgørelsen 
blev påklaget af Kronospan den 4. august 2015. Miljø- og Fødevareklagenævnet har endnu ikke afgjort sagen. 
Der er under begrundelsen for vilkårene i de følgende afsnit i denne afgørelse redegjort for, hvordan Miljø-
styrelsen har forholdt sig til de vilkår fra revurdering 2015, som Kronospan har påklaget.  
 
En del af vilkårene fra den påklagede revurdering fra 2015 er overført uændret til denne afgørelse eller slet-
tet, hvis de ikke er aktuelle mere. Endvidere er der overført vilkår fra miljøgodkendelse af sorteringsanlægget 
fra 14. marts 2019 i det omfang, de er relevante. Disse vilkår er retsbeskyttede ind til 14. marts 2027. 
 
Kronospan har i klagen over revurdering 2015 anført, at de vurderer, at virksomheden kun er omfattet af li-
stepunkt 6.1.c. Miljøstyrelsen er enig med Syddjurs Kommunes vurdering af, hvilke biaktiviteter og dermed 
listepunkter, som virksomheden er omfattet af, og har derfor fastsat vilkår i overensstemmelse med disse li-
stepunkter.  
 

Generelt 

Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om godkendel-
sens indhold og vilkår, således at det sikres, at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljø-
godkendelse og sikres, at denne overholdes til enhver tid jf. vilkår A1 Miljøstyrelsen vurderer, at det er vigtigt, 
at driftspersonalet er orienteret om godkendelsens indhold på de områder, som de administrerer og har ind-
flydelse på i dagligdagen. Dette er af stor betydning for overholdelse af godkendelsens vilkår. Vilkåret er over-
ført fra miljøgodkendelsen af sorteringsanlægget fra 14. marts 2019.  

 
Tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af driftsher-
ren, jf. vilkår A2. Dette blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer 
personer eller selskaber, der er registeret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 40a og b. Hvis dette 
er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyt-
telseslovens § 41d. Baggrunden for at stille vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden 
ved indstilling af driften i mere end 6 måneder skyldes, at det kan have betydning for planlægning af tilsyn og 
opkrævning af gebyrer. 
 
I overensstemmelse med BAT-konklusion 1.1.1 i BREF-dokumentet for WBP fra 2015 er der fastsat vilkår om 
miljøledelse (vilkår A4). Vilkåret er formuleret i overensstemmelse med Miljøstyrelsens orientering nr. 15, 
2016 om BAT-konklusionen om miljøledelse. Kronospan har i BAT-tjeklisten i bilag K oplyst, at de er i gang 
med at implementere et certificeret miljøledelsessystem, som forventes certificeret i efteråret 2019. Hvis 
virksomheden ophører med at have et certificeret miljøledelsessystem, skal myndigheden orienteres om 
dette, idet dele af forudsætningerne for miljøgodkendelsen bortfalder. Som følge af medforbrænding på 
kraft5 skal BAT-konklusionerne for WI desuden være implementeret fra 12. november 2023. Derfor skal mil-
jøledelsessystemet suppleres med de relevante dele af BAT-konklusion 1.1.1 i BREF-dokumenter for WI fra 
2023.  
  
Vilkår A5 er fastsat i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens §21, stk. 1, nr. 6. om virksomhe-
dens pligt til straks at underrette tilsynsmyndigheden ved overskridelse af vilkårene i godkendelsen, omkring 
virksomhedens pligt til at indstille driften i tilfælde af umiddelbar fare for menneskers sundhed og miljø 
samt omkring indførelse af de nødvendige foranstaltninger til sikring mod gentagelse af overskridelse af vil-
kår.  
 
3.2.2 Indretning og drift 
Vilkår B1 er indholdsmæssigt i overensstemmelse med vilkår B4 i miljøgodkendelse af sorteringsanlæg-
get, men derudover er der suppleret med dele af vilkår A4 og A6 i den påklagede revurdering af 2015. 
Desuden er der tilføjet træaffald fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ i overensstemmelse 
med bekendtgørelse nr. 84 om biomasseaffald, da Miljøstyrelsen vurderer, at denne fraktion kan anven-
des som brændsel på Kronospan på lige fod med øvrigt genbrugstræ. Vilkåret om typer af træ og gen-
brugstræ, som må modtages, er fastsat i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 
18.4.3, pkt. 4.  
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Kronospan har i den miljøtekniske beskrivelse angivet, at der også ønskes tilladelse til at anvende affaldstræ 
med EAK-koden 19 12 07 (Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06). Miljøstyrelsen har vurderet, at 
denne fraktion kan anvendes på lige fod med de øvrige fraktioner, som Syddjurs Kommune i vilkår A4 i re-
vurdering 2015 meddelte tilladelse til anvendelse og medforbrænding af.  
 
Vilkår B2 om udarbejdelse af en driftsinstruks for modtagekontrol er stillet i overensstemmelse med stan-
dardvilkårsbekendtgørelsen,18.4.3, 3.Vilkåret er overført fra miljøgodkendelse af sorteringsanlægget og vil-
kår A5 i revurdering fra 2015.  
 
Vilkår B3 om kontrol og opbevaring af genbrugstræ er fastsat i overensstemmelse med standardvilkår 
18.4.3, pkt. 5. Vilkåret er i øvrigt i overensstemmelse med vilkår A7 i den påklagede revurdering fra 
2015. Desuden er det i overensstemmelse med BAT 1 i BAT-konklusionerne for WBP. Vilkåret er over-
ført fra miljøgodkendelse af sorteringsanlægget. Placeringen af træet fremgår af bilag Q. Jf. vilkår A4 
indføres et miljøledelsessystem, der  bl.a. skal indeholde en plan for kvalitetskontrol af nyttiggjort træ 
og affald, der anvendes som råmateriale og som brændsel. Det fremgår af BAT-tjeklisten i bilag K, at 
Kronospan udfører kvartalsvis kvalitetskontrol af råvarerne, således at BAT 2, pkt. b i BAT WBP om 
kontrol for tungmetaller, Cl, F og PAH er opfyldt. Vilkår B4 medrører, at støvende træråvarer skal opbe-
vares indendørs.  
 
Vilkår B5 om affaldstræ, der indeholder farligt affald, er fastsat i overensstemmelse med standardvilkår 
18.4.3, pkt. 6. Vilkåret er overført fra miljøgodkendelse af sorteringsanlægget. Vilkåret skal sikre, at der 
ikke anvendes og medforbrændes fx imprægneret træ eller PCB-holdigt træ.  
 
Vilkår B6 om affald, som ikke er omfattet af godkendelsen, er fastsat i overensstemmelse med standard-
vilkår 18.4.3, pkt. 7. Vilkåret er overført fra miljøgodkendelse af sorteringsanlægget. Vilkåret er i øvrigt i 
overensstemmelse med vilkår A8 i den påklagede revurdering fra 2015. 
 
Der skal i henhold til vilkår B7 føres logbog over affaldstræ/genbrugstræ, der ikke må anvendes på virk-
somheden. Formålet er, at det kan dokumenteres, at modtagekontrollen foregår effektivt.  
 
Vilkår B8 om indendørs aflæsning af alt træ hidrører fra Kronospans oplysninger i ansøgningen om mil-
jøgodkendelse af sorteringsanlægget. Vilkår B9 er med til at sikre, at der ikke sker utilsigtet støvnedfald 
hos naboerne i forbindelse med aflæsning af råvarer. Begge vilkår er stort set i overensstemmelse med 
vilkår A9 i den påklagede revurdering fra 2015, hvor der også er stillet vilkår om etablering af aftip-
ningsgrube. Vilkåret om aftipningsgruben er desuden i overensstemmelse med BAT 23 i BAT-konklusi-
onerne for WBP. Det er tydeliggjort, at vilkårene også omfatter genbrugstræ. 
 
I vilkår B10 er der stillet vilkår om kontinuert måling og registrering af vindhastighed. Formålet er at 
sikre, at vilkår B9 og B26 kan overholdes. Vilkåret er overført uændret fra vilkår H1 i revurdering 2015.  
 
Vilkår B11 er fastsat for at sikre, at restprodukter fra røggasrensning ikke kan forurene jord og grundvand. 
Slagge, flyveaske og øvrige restprodukter fra røggasrensningen indeholder bl.a. tungmetaller, dioxin mv. fra 
forbrænding af affaldstræ. Derfor er det væsentligt at sikre, at restprodukterne ikke kan give anledning til 
påvirkning af omgivelserne, herunder afledning af perkolat fra slaggen/flyveaske til kloak eller recipient. 
 
Der er i vilkår B12 stillet krav til den maksimale årlige oplagsstørrelse af den fraktion af genbrugstræet, der er 
klassificeret som affald. Vilkåret omfatter såvel udendørs som indendørs oplag. Formålet med dette er at 
sikre, at der ikke oplagres ubegrænsede mængder affald herunder i tilfælde af virksomhedens ophør.  
 
Der er pt. oplagret 70.000 tons brændsel i brændselsstakken på Kronospan. Brændselsstakken består af af-
faldstræ. Kronospan har med mail af 30. august 2019 fremsendt en handlingsplan, som medfører, at omfan-
get af brændselsstakken vil være nedbragt til ca. 8.000 tons med udgangen af 2022. Virksomheden har efter-
følgende med mail af 20. december 2019 oplyst, at handlingsplanen forlænges med 1 år, da der ikke kan med-
forbrændes træ fra brændselsstakken, inden der er etableret posefilter. Derfor er der i vilkår B13 stillet krav 
om, at brændselstakken maksimalt må oplagres 1 år ad gangen fra 1. januar 2024.  Vilkåret er fastsat for at 
sikre, at der ikke sker ophobning af affald på virksomheden. Tidsbegrænsningen på 1 år er i overensstem-
melse med affaldsbekendtgørelsens §39, stk. 1. 
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Vilkår B14 er fastsat for at sikre, at overfladevandet ved brændselsstakken ledes væk, således at der ikke sker 
en forøgelse af affaldstræets vandindhold som følge af, at der trænger nedbør eller overfladeafstrømmende 
vand ind i affaldet. Vilkåret medfører, at brændværdien ikke forringes og er i tråd med regler om midlertidigt 
oplag jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, stk. 11.  
 
Vilkår B15 er fastsat for at sikre, at overfladevand ikke stuver op, men kan afledes forsvarligt til det interne 
kloaksystem og derfra til rensningsanlæg. Vilkåret er i overensstemmelse med vilkår B2 i revurdering af 
2015. Det er dog præciseret, at der er tale om flis og tilsvarende materiale.  
 
Kronospan har påklaget vilkår E10 i revurdering 2015 vedr. afmærkning omkring brændselsstakken samt 
vilkår F8 og F14 vedr. tæt belægning under brændselsstakken. Miljøstyrelsen har valgt at stille en række nye 
vilkår til brændselsstakken og vurderer derfor, at klagen over vilkår E10 ikke er relevant mere. Derimod har 
Miljøstyrelsen valgt at fastholde kravet om, at brændselsstakken skal opbevares på befæstet areal. Årsagen 
er, at brændslet indeholder en del miljøskadelige stoffer, og derfor er klassificeret som affald af Syddjurs 
Kommune. Det understøttes af, at resultaterne af basistilstandsrapporten udført i forbindelse med revurde-
ringen påviser forurening af jord og grundvand med bl.a. tungmetaller og oliekomponenter under og om-
kring brændselsstakken.  
 
Vilkår B16 er overført fra den påklagede revurdering fra 2015 (vilkår B3). Fejlstrøning vurderes at indeholde 
findelt træ, der kan støve og stoffer, der kan udvaskes eksempelvis limkomponenter. For at sikre, at der ikke 
sker udslip til luft eller vandmiljøet, vurderes det, at dette vilkår fortsat er relevant.  
 
Der har tidligere været væsentlige problemer med støvgener fra Kronospan. Det er ved tilsyn konstateret, at 
Kronospans oplag forsat kan give anledning til støv, som lægger sig forskellige steder på området. Endvidere 
er der i perioder fortsat klager over støvgener. Derfor har godkendelsesmyndigheden valgt at overføre en 
række vilkår fra tidligere afgørelser, som alle har til formål at begrænse risikoen for støvgener fra oplag og 
håndtering herunder intern transport af støvafgivende stoffer for at sikre mod diffust støv til omgivelserne. 
Vilkårene vurderes i stort omfang at svare til de eksisterende forhold og gældende praksis på virksomheden. 
Indretningen og driften af støvende råvarer/-stoffer, brændsler, anlæg m.m. er således på en række punkter 
fastholdt ved vilkår. Vilkårene gælder for virksomheden generelt. Vilkårene er i overensstemmelse med Mil-
jøstyrelsens orientering, nr. 4, 2014 om BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher. 
 
Jf. vilkår B17 skal Kronospan udarbejde en handlingsplan for reduktion af diffuse støvgener. Tilsynsmyndig-
heden vil på den baggrund vurdere mulighederne for at nedbringe støvgenerne fra udendørs aktiviteter og 
produktionen i øvrigt.  
 
Jf. vilkår B18 må der ikke forekomme væsentlige støvgener uden for virksomhedens område. Tilsynsmyndig-
heden vurderer, om dette er tilfældet. Vilkåret er overført fra vilkår B24 i revurdering 2015.  
 
Vilkår B19 og B20 er stillet for at sikre at støv/træflis mv. fjernes, inden der opstår støvgener hos naboerne, 
eller at støvet skylles med overfladvandet ud i kloaksystemet eller til recipient. Vilkårene er i overensstem-
melse med vilkår B10 i revurderingen fra 2015 samt BAT 1 og BAT 23 i BAT-konklusionerne for WBP. Diffuse 
udslip af støv er ikke omfattet af gældende luftvejledning. For at undgå væsentlige gener fra diffuse udslip af 
støv, er der stillet vilkår om, at disse udslip skal begrænses.  
 
Revurdering fra 2015 indeholdt et vilkår om aflæsning af kutterspåner indendørs og med lukkede porte. Vil-
kår B21 er opdateret, således at dette gælder aflæsning af alle støvende materialer med henblik på at  redu-
cere støvgener.  
 
Vilkår B22 og B23 skal sikre, at støvflugt fra oplagene forebygges ved sprinkling. Vilkåret er til dels i overens-
stemmelse med vilkår A12 i revurderingen fra 2015 og BAT 23 i BAT-konklusionerne for WBP. Jf. påbud fra 
10. november 2014 skal befugtning som minimum foregå ved vindhastigheder på 8 m/s eller derover. Påbud-
det vedrørte oprindeligt kun knusning, men er nu opdateret, så det gælder for alle aktiviteter.  Jf. vilkår B23 
skal der foreligge en driftsinstruktion for sprinkling.  
 
Vilkår B24 er ligeledes stillet for at reducere risikoen for støvudslip og støvflugt. Vilkåret er overført fra vilkår 
B1 i den påklagede revurdering fra 2015.  
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Vilkår B25 er overført fra miljøgodkendelsen af sorteringsanlægget. Hvis der ikke er risiko for støjgener fra 
den pågældende bygning, kan virksomheden alternativt vælge fx støvdæmpende forhæng. Årsagen til dette 
er, at Kronospan har oplyst, at det i nogle tilfælde (risiko for brand, uheld mv.) er ønskværdigt, at medarbej-
derne kan komme hurtigt ud. Miljøstyrelsen har derfor vurderet, at støvgenerne også kan reduceres ved an-
vendelse af fx støvdæmpende gardin. Vilkåret er overført fra miljøgodkendelse af sorteringsanlægget.  
 
Vilkår B26 er videre ført fra påbuddet fra 2014 samt vilkår B5 i revurderingen fra 2015. Formålet med vilkå-
ret er at reducere støvgener som følge af knusning mest muligt. Der er stillet vilkår til placeringen af huggere 
i vilkår F7 og F8. Disse vilkår er stillet af hensyn til støjgenerne.  
 
Vilkår B27 og B28 er overført fra vilkår B6 og B7 i revurdering fra 2015. Formålet er at reducere støvgenerne, 
når den mobile spånpladehugger anvendes.  
 
Vilkår B29 er overført fra miljøgodkendelse af sorteringsanlægget, vilkår B29. Vilkåret er fastsat i over-
ensstemmelse med standardvilkår 18.4.3,8. 
 
Vilkår B30 er overført fra vilkår B9 i revurderingen fra 2015. Formålet er at reducere de støvgener, der 
kan opstå ved håndtering af neddelt træ udendørs.  
 
Vilkår B31 er overført fra miljøgodkendelse af sorteringsanlægget fra 14. marts 2019. Der er krav om, at 
transporter af træspåner som minimum skal være overdækkede. Transporter med særligt støvende materia-
ler skal ske i lukkede eller overdækkede containere/beholdere. Vilkåret sikrer, at støvgener fra transporterne 
minimeres. Vilkåret er i overensstemmelse med intentionen i vilkår B11 i miljøgodkendelsen fra 2000. 
 
Vilkår B32 er til dels overført fra vilkår B11 i revurdering fra 2015.  Den første del af det tidligere vilkår B11 i 
revurdering fra 2015 er dækket af vilkår B31. Formålet er at reducere støvgener fra transporterne.  
 
Vilkår B33 og B34 er omfatter opbevaring og håndtering af pulverformige råvarer, færdigvarer, restprodukter 
og brændsler. Bl.a. er der forekommet naboklager over støvgener formodentligt fra meget fint træstøv. For-
målet med vilkårene er at reducere risikoen for støvgener fra den type materialer.  
 
Vilkår B35 er fastsat for at sikre, at der ikke sker utilsigtede udslip af støv, f.eks. i form af kalk/flyveaske eller 
lign, ved tankning.  
 
Vilkår B36, B37 og B38 er overført fra miljøgodkendelsen af sorteringsanlægget.  
 
Vilkår B36 om transport af flis fra sorteringsanlæg til silo i lukket system er stillet på baggrund af oplys-
ningerne i miljøansøgningen. Vilkår B37 om transport af neddelt træ i tilfælde af nedbrud af lukkede 
transportsystemer i lukket grab/skovl er fastsat i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen. 
Vilkåret er i øvrigt i overensstemmelse med vilkår B9 i den påklagede revurdering fra 2015. Miljøstyrel-
sen vurderer, at det af hensyn til minimering af støv er hensigtsmæssigt at transportere så meget ned-
delt genbrugstræ som muligt i lukkede systemer.   
 
Vilkår B39 er overført fra vilkår B12 i den påklagede revurdering fra 2015. Afkastluften fra spåntørrene køles 
ned med vand til mætningspunktet, inden tilledning til elektrofilteret. Når afkastluften er mættet med vand-
damp, er der risiko for, at der kan falde dråber ud af afkastluften til gene for de nærmeste opgivelser. For at 
forhindre dette, er der etableret et dråbefang. Endvidere har virksomheden oplyst, at afkastluften har en ha-
stighed på minimum 15 m/s for at undgå nedsug af afkastluft på læsiden af skorstenen.  
 
Formålet med vilkår B40 om bemaling af tanke med flygtige stoffer i en reflekterende farve er at begrænse 
den diffuse emission, jf. Luftvejledningen afsnit 7.1.2.2. 
 
Vilkår B41 er stort set enslydende med vilkår B16 i revurdering fra 2016. Vilkår B42 sikrer, at støvfiltrene 
også kontrolleres. Vilkåret er i overensstemmelse med vilkår H1 i revurdering 2015. 
 
Vilkår B43, B44 og B45 er overført fra miljøgodkendelse af sorteringsanlægget. Der er stillet vilkår om 
støvdetektorer og alarm på alle støvende afkast med et større flow end 10.000 Nm3/h. Dette er med til 
at sikre, at omfanget af støvgener fra afkast fra f.eks. silo og transportbånd begrænses. Støvdetektorerne 
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er tiltænkt som en driftskontrol med henblik på hurtigt at opdage svigt i renseforanstaltningerne og 
ikke som en kontinuerlig måling af den eksakte støvkoncentration. Støvdetektorerne skal kunne give 
alarm, når en forudindstillet grænse overskrides, og skal være et supplement til den almindelige drifts-
kontrol med filteret og præstationskontrolmålinger. Formålet er at sikre mod utilsigtet udslip af støv. I 
tilfælde af alarm skal virksomheden straks reagere og udbedre forholdet. 
 
Energiforsyning 
Kronospan har 4 energianlæg, som udelukkende producerer damp eller varme:  
 Kraft5(kraftcentralen) på 27 MW, fyret med affaldstræ og rent træ 
 Kraft6(14 MW kedlen), fueloliefyret – fra 1. juli 2020 anvendes LPG 
 kraft4 (hedtoliekedlen), fueloliefyret – fra 1. juli 2020 anvendes LPG 
 0,6 MW kedlen, letolie fyret 
 
Kraft5 
Syddjurs Kommune meddelte med vilkår A4 i revurderingen fra 2015 tilladelse til medforbrænding af 
genbrugstræ klassificeret som affald på kraft5. Kronospan har i august 2019 med senere supplerende 
oplysninger ansøgt om fortsat medforbrænding af affaldstræ på kraft5 samt etablering af røgrensnings-
udstyr.  Miljøstyrelsen har med denne afgørelse vurderet, at der først kan ske medforbrænding af af-
faldstræ klassificeret som affald på kraft 5, når der er etableret effektiv røggasrensning for de para-
metre, som er relevante i forhold til affaldsforbrændingsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har vurderet 
medforbrænding på kraft 5 i forhold til affaldsforbrændingsbekendtgørelse, BAT for WI samt miljøvur-
deringsloven. 
 
I den miljøtekniske beskrivelse fra Kronospan oplyses, at den råvare, som anvendes i produktionen består af 
over 70% genbrugstræ fra genbrugsstationer, virksomheder, der anvender træemballager, nedbrydningsfir-
maer og indsamlingsvirksomheder m.fl. Kronospan anvender ca 225.000 tons genbrugstræ/år i produktio-
nen. 
 
Syddjurs Kommune har den 5. april 2017 meddelt afgørelse om affaldsretlig klassifikation for brændselsfrak-
tionerne R2, S2 og A4: 

 R2, der opstår som følge af flisning og sortering af rent træ fra skove 
 S2, der opstår i spånsepareringsanlægget, hvor spåner af rent træ og genbrugstræ tilledes anlægget 

sammenblandet og i anlægget opdeles i forskellige spånstørrelser 
 A4, der opstår i forbindelse med sortering og neddeling af genbrugstræ i virksomhedens genbrugsan-

læg 
Syddjurs Kommune har afgjort, at fraktionen R2, ikke er affald, mens fraktionerne S2 og A4 udgør affalds-
produkter, som klassificeres med en af de tre affaldskoder i vilkår B49.  
 
Kronospan har ansøgt om medforbrænding af 60% affaldstræ(affald). På denne baggrund har Miljøstyrelsen 
vurderet, at der maksimalt må medforbrændes 35.700 tons affald (fraktionerne S2 og A4). Den resterende 
andel skal være rent træ (fraktionen R2), afskæring fra nyproduceret spånplade eller andet træ, der ikke er 
klassificeret som affald. 
 
Det fremgår af Kronospans ansøgning om medforbrænding, at posefilter med surgasrensning (f.eks. 
SO2, HCl og Hf) og dioxinrensning (fx organiske forbindelser som PAH og dioxin) på afkast fra kraft5 
først vil være i drift i 3. kvartal 2020. Miljøstyrelsen har vurderet, at  der kun må forbrændes træ, der 
ikke er klassificeret som affald, ind til der er etableret  effektiv rensning af røggassen fra kraft5 jf. vilkår 
B47 og B49, således at affaldsforbrændingsbekendtgørelsens grænseværdier kan overholdes. Driftsvil-
kår til kraft5 gældende for medforbrænding af affaldstræ er fastsat i overensstemmelse med affaldsfor-
brændingsbekendtgørelsen. 
 
I vilkår B46 er  perioder med opstart og nedlukning defineret. Det sikrer, at affaldsforbrændingsbekendtgø-
relsens krav vedr. indfyring af affald mv. kan vurderes, når røggasrensning er i drift, og der medforbrændes 
affaldstræ klassificeret som affald på kraft5.  
 
I henhold til affaldsforbrændingsbekendtgørelsens §18 må der ikke medforbrændes affald under opstart og 
nedlukning. Der er stillet krav om dette i vilkår B48.  
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Kraft5 er etableret i 1980. Kedlen er på 27 MW og blev bygget til kombineret fyring med flis og heavy fuelolie. 
Anlægget er efterfølgende ombygget til kun at fyre med flis og træstøv, men er ikke designet som affaldsmed-
forbrændingsanlæg. Det vurderes, at hvis affaldsforbrændingsbekendtgørelsens emissionsgrænseværdierne 
skal overholdes, skal der etableres posefilter med surgasrensning og dioxinrensning. Det er væsentligt, at 
brændslet er så homogent som muligt både fysisk og kemisk og har en stabil brændværdi. Miljøstyrelsen vur-
derer, at neddelt, tørt affaldstræ/støv kan betragtes som homogent.  

Syddjurs Kommune meddelte i forbindelse med revurdering 2015 tilladelse til medforbrænding af affaldstræ 
med affaldskoderne:  

 03 01 05 
 20 01 38 

 
Kronospan har med ansøgningen om medforbrænding også ønsket medforbrænding af affaldstræ med EAK-
koden 19 12 07. Miljøstyrelsen har imødekommet dette, da det vurderes, at denne fraktion kan medforbræn-
des miljømæssigt forsvarligt sammen med de øvrige fraktioner, når de er neddelte til en homogen fraktion. 
Det fremgår af vilkår B49. Vilkåret er i overensstemmelse med affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, §9, stk. 
1.  
 
I vilkår B50 er der stillet vilkår om medforbrænding af en maksimal mængde affald på 35.700 tons af-
fald pr. kalenderår svarende til 98 ton pr. døgn. Ifølge forbrændingsbekendtgørelsen § 9, 2) skal der 
desuden sættes vilkår om medforbrændingsanlæggets nominelle kapacitet, og jf. definitionen i § 2, 13) 
er det udtrykt ved mængden af affald pr. time. Der er derfor stillet vilkår om medforbrænding af maksi-
malt 6 tons affaldstræ pr. time. Kronospan har oplyst følgende nedre brændværdier (MJ/kg):  
Støvbrændsel  16,9 
Spånpladerester 16,095 
Affaldstræ   15,665 
 
Det svarer til en vægtet brændværdi på 16, 32 MJ/kg for det indfyrede brændselsmix bestående af 60% 
affald og 40 % træ (ikke klassificeret som affald).  
 
Kronospan har ansøgt om medforbrænding af 60% affaldstræ. Da grænseværdierne for kraft5 er baseret 
på denne andel af medforbrænding, er der stillet vilkår til den maksimale andel affald i det indfyrede 
brændsel i vilkår B51. Jf. vilkår  B52 skal Kronospan fremsende dokumentation for, hvorledes det sik-
res, at andelen af indfyret affaldstræ og rent træ ikke overstiger 60%.  
 
Der må ikke medforbrændes farligt affald på kraft5. Det er sikret med vilkår B53 . 
 
Vilkår B54 er overført stort set uændret fra revurdering 2015. Dog er det tilføjet, at afbrændingen af af-
sugningsluften skal ophøre, når det nye rensningsudstyr på afkast fra pressen er installeret.  
 
Vilkår B55 skal sikre, at der ikke medforbrændes affaldstræ, som kan give anledning til en forringet for-
brændingsproces og dermed overskridelse af emissionsgrænseværdierne.  
 
Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen sigter blandt andet på, at affaldet på forbrændingsanlæg skal for-
brændes ved temperaturer, der er så høje, at dannelsen af blandt andet dioxin formindskes mest muligt. 
I bekendtgørelsens § 16, stk. 1 stilles krav om, at:  
” Affaldsmedforbrændingsanlæg skal udformes, udstyres, opføres og drives således, at de gasser, der 
opstår ved forbrænding af affald, opvarmes på kontrolleret og ensartet vis, selv under de mest ugunstige 
forhold, til en temperatur, der i mindst 2 sekunder holdes på mindst 850 °C.” 
 
Kronospan har med ansøgning af 15.oktober.2019 med opdatering 3. december 2019 ansøgt om fravi-
gelse fra dette krav jf. affaldsforbrændingsbekendtgørelsen §19, stk. 2.  Kronospan har ansøgt om en 
tilladelse til medforbrænding af affald, når vilkårene i kraftcentralen tilsiger det, dvs., i praksis når tem-
peraturen i kedlen har nået 850 °C, hvilket jf. EBK-notat af 15.10.2019 er muligt i 1,9 – 1,3 sec. afhængig 
af belastningen (bilag B).  Når posefilter med surgas- og dioxin rensning er etableret, vurderer Miljøsty-
relsen, at affaldsforbrændingsbekendtgørelsens grænseværdier bl.a. for dioxin er overholdt. Kronospan 
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har fremsendt en handlingsplan for udskiftning af kraft5 i 2023. Derfor har Miljøstyrelsen i vilkår B56 
accepteret, at opholdstiden i den nuværende kedel kun er 1,9-1,3 sek. Ved normal last forventes op-
holdstiden at være 1,7 sek. Dispensationen for §16 i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen er gældende 
for de affaldstyper, der er defineret i vilkår B49. Dispensationen er meddelt i denne afgørelse med bag-
grund i §19, stk. 2, hvoraf det fremgår, at godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår, som afviger 
§16 på betingelse af, at:  

1. emissionsgrænseværdierne for TOC og CO overholdes, og 
2. bekendtgørelsens øvrige krav i øvrigt overholdes.  

 
Kronospan har fremsendt målinger, hvoraf det fremgår, at grænseværdien for TOC overholdes med god 
margin efter kraft5. Der er endvidere gennemført en handlingsplan for overholdelse af CO-grænsevær-
dien. Det fremgår ligeledes af målingerne, at grænseværdien for CO nu også kan overholdes. Når der 
ansøges om etablering af en ny kedel til erstatning for kraft5, vil der blive stillet krav om, at den kan op-
fylde affaldsforbrændingsbekendtgørelsens krav til EBK-temperatur og opholdstid. Dette er tydeliggjort 
ved, at dispensationen kun gælder til 12. november 2023. 
 
EBK-temperaturen  skal ved medforbrænding af affald dokumenteres ved kontinuert måling jf. vilkår 
B58. Vilkåret er fastsat i overensstemmelse med §9, stk. 8 i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen.  
 
Vilkår B61 omhandler krav til placering af EBK-måler. Vilkåret er stillet i overensstemmelse med affaldsfor-
brændingsbekendtgørelsen, §9, stk. 8. Kronospan har fremsendt en handlingsplan, hvoraf det fremgår, at 
kraft5 vil blive udskiftet med en ny kedel i 2023. Miljøstyrelsen har derfor accepteret, at der midlertidigt kun 
er 1 temperaturmåler. Der skal installeres endnu en temperaturmåler inden den 1. januar 2021.   
 
I vilkår B62 er der i overensstemmelse med affaldsforbrændingsbekendtgørelsens direkte bestemmelse i §42, 
stillet krav om, at driften skal stoppes eller indskrænkes i tilfælde af havari på renseforanstaltninger, strøm-
forsyning og lign.. Drift under havari må maksimalt fortsætte i 4 timer, med mindre det vurderes, at emissio-
nen i det efterfølgende døgn kan bringes under døgngrænseværdien. Dette vurderes at være i overensstem-
melse med affaldsforbrændingsbekendtgørelsens § 9, stk. 5, 6 samt §44.  
 
Miljøstyrelsen har i vilkår B63 stillet vilkår om, at Kronospan skal have en til stadighed opdateret instruks, 
som omhandler medforbrænding. Det vurderes, at den er med til at sikre overholdelse af vilkår B47, B50, 
B51, B62 og C11.Vilkåret er i overensstemmelse med §9, stk. 9 i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen.  
 
Øvrige energianlæg 
Kronospan har ansøgt om ændring af brændsel fra fuelolie til F-gas(LPG) på kraft6 og kraft4. Årsagen 
til ansøgningen er, at målinger udført i 2017 og 2018 viser, at grænseværdien for NOx ikke kan overhol-
des på de to kedler. Endvidere var der overskridelse af grænseværdien for støv fra kraft6 i 2018. Kro-
nospan har derfor udarbejdet en handlingsplan, hvor af det fremgår, at brændslet på begge kedler blive 
ændret fra fuelolie til LPG senest i 3. kvartal 2020. Anvendelse af LPG er lagt til grund for OML-bereg-
ningerne. Derfor har Miljøstyrelsen stillet vilkår om tidspunkt for brændselsskift. På 0,6 MW kedlen 
skal der fortsat anvendes letolie. Miljøstyrelsen har stillet vilkår til brændselstyperne i vilkår B64 og 
B65. 
 
3.2.3 Luftforurening 
 
Oversigt med de afkast, som virksomheden anser for de væsentligste,  fremgår af bilag M. Det fremgår, at de 
væsentligste afkast er: 

- Kraft5 
- Vådelektrofilter  
- Contipressen 
- Kølevender 
- Kraft6 og kraft4 

 
Desuden er der emissioner af bl.a. træstøv, olietåge, formaldehyd m.m. fra: 

- Posefilteranlæg (Nordfab) på strømaskine, MS og DS spånfremstilling, maiermøller, cykloner, save 
- Udsugning fra oparbejdningshal (hal D) og rumudsug fra Hal A 
- Øvrig rumudsugning fra presse 
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- Knivsliberi og drejebænke 
- Maskinværksted 

 
Miljøstyrelsen har ved fastsættelsen af grænseværdierne for kraft5 anvendt bekendtgørelse om træforarbej-
dende virksomheder, affaldsforbrændingsbekendtgørelsens grænseværdier, Luftvejledningen, BAT-konklusi-
onerne for store fyringsanlæg og fra 2023 også BAT-AEL for WI. For kraft6 og kraft4 kedlen er standardvil-
kår og bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg anvendt. For øvrige anlæg på virksomheden er BAT-
konklusionerne for WBP lagt til grund.  
 
Røggassen fra kraft5 og afkastluften fra tørrerne renses i dag i vådelektrofilteret for partikler, sure gasser, 
formaldehyd mv. Røggassen fra kraft5 renses endvidere for NOx ved SNCR-rensning ved anvendelse af urea. 
Det mest belastede afkast fra Contipressen afbrændes i kraft5.  
 
Kronospan har fremsendt en handlingsplan, som omfatter ændring af røggasrensningen på kraft5, således at 
røggassen fra 3. kvartal 2020 ikke mere ledes til vådelektrofilteret, men vil blive renset i et posefilter med 
surgasrensning og dioxinrensning (inkl. øvrige organiske forbindelser). Den eksisterende rensning af røggas-
sen fra kraft5 for NOx med SNCR fastholdes. Procesluften fra Contipressen vil senest fra 23. august 2020 
blive renset for støv, formaldehyd, TOC/TVOC samt olietåge i en skrubber og derefter blive renset yderligere 
i det våde elektrofilter sammen med afkastluften fra tørrerne. Procesluften fra kølevender vil senest fra 23. 
august 2020 blive renset i en skrubber. Kronospan vil desuden lave forsøg med forbedret rensning for for-
maldehyd med tilsætning af H2O2 til vådelektrofilteret. Afkast fra vådelektrofilter, kraft 5 og kølevender vil 
blive udledt via en ny fælles skorsten.  
 
I BAT-konklusionerne er BAT-AEL ofte fastlagt som et interval. Da der er tale om en eksisterende virksom-
hed, har Miljøstyrelsen generelt valgt at fastsætte grænseværdier på baggrund af de høje værdier i intervallet. 
Undtaget er dog afkast med tør procesluft, hvor partikel elemissionen udgøres af træstøv. Her har Miljøsty-
relsen vurderet, at da træstøv er et hovedgruppe II, klasse 1 stof med en massestrøm på mere end 100 g træ-
støv/h, bør grænseværdien for træstøv fastsættes til 5 mg/Nm3 i henhold til Luftvejledningen.  Kronospan 
har i redegørelse af 29.11.2019 med tilhørende bilag redegjort for, at det ikke er teknisk muligt at reducere 
emissionen af træstøv fra afkast med våd procesluft til mindre end 10 mg/Nm3. De våde afkast omfatter tør-
rerne, pressen og kølevenderen.  
 
Force Technologies(Force) har redegjort for følgende udfordringer ift. overholdelse af en grænseværdi på 5 
mg træstøv/Nm3 fra de 3 våde afkast: 
 Afkastet fra tørreanlægget er varmt og har et højt indhold af vand.  
 Ud over træstøv, skal der renses for formaldehyd. 
 Afkast fra pressen og pladevender indeholder olietåge og træpartikler med lim, som giver store belægnin-

ger i udsugningerne, som derfor hyppigt skal renses manuelt.  
 
Force har vurderet, at det ikke er muligt at anvende et almindeligt elektrofilter eller posefilter, fordi der er 
tale om våde og fedtede partikler i procesluften fra de 3 afkast. Disse renseteknikker kan desuden ikke fjerne 
formaldehyd eller olietåge. Det konkluderes i notatet, at rensning af tørreluften fra tørrerne samt størstede-
len af procesluften fra contipressen i vådelektrofilter er den bedste løsning til reduktion af emissionen af træ-
støv, formaldehyd og olietåger. Procesluften fra contipressen vil, inden rensning i vådelektrofilteret, blive for-
renset i en skrubber.  
 
I den tidligere udgave af Luftvejledningen fra 1990 var det beskrevet, at hvis der var tale om vådt træstøv, 
kunne der fastsættes en emissionsgrænseværdi for vådt træstøv fra tørreprocesser på op til 100 mg/Nm3.  I 
den nuværende version af Luftvejledningen er der imidlertid ikke skelnet mellem vådt og tørt træstøv.  
 
BAT-AEL værdier for træstøv er 3-10 mg/Nm3 (for kombineret behandling af procesluft fra tørrer og presse, 
inkl. kølevender), 3-15 mg/Nm3 (for pressen alene) og 3-5 mg/Nm3 (for øvrige afkast).  
 
På baggrund af redegørelsen fra Kronospan og Force vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke er tekniske løsnin-
ger, der kan rense ned til 5 mg træstøv/Nm3 på de våde afkast. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at det er nød-
vendigt at fravige Luftvejledningens grænseværdi og i stedet fastsætte en grænseværdi på 10 mg/Nm3 for de 
3 afkast, hvilket er inden for BAT-AEL intervallet (3-10 mg/Nm3). Forudsætningen for dette er, at B-værdien 
for træstøv overholdes. Kronospan har fremsendt OML-beregninger, som dokumenterer dette (bilag N) 
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Kronospan vurderer, at det ikke er muligt at overholde grænseværdier fastsat på baggrund af BAT-AEL vær-
dierne for TVOC og formaldehyd for afkast fra tørrere og Contipresse, inden fristen for implementering af 
BAT-konklusionerne for WBP udløb den 24. november 2019. Virksomheden har derfor jf. IE-direktivet arti-
kel 15, stk. 5 ansøgt om dispensation for overholdelse af BAT-AEL værdierne for tørrer og presse med henvis-
ning til, at der skal gennemføres forsøg med tilsætning af brintperoxid (H2O2) til skrubbervandet for at for-
bedre rensningen for TVOC og formaldehyd. I henhold til artikel 15, stk. 5 kan der maksimalt dispenseres i et 
samlet tidsrum på 9 måneder. Forudsætningen for dispensationen er, at brugen af den nye teknik fører til 
emissionsniveauer, der mindst svarer til dem, der opnås med den bedste tilgængelige teknik. Miljøstyrelsen 
vurderer på baggrund af forsøgsbeskrivelsen, at det er sandsynligt, at rensningseffektiviteten af skrubber og 
vådelektrofilter vil forbedres væsentligt. Derfor har Miljøstyrelsen med denne afgørelse valgt at imøde-
komme Kronospans ansøgning om udsættelse af tidsfristen til 23. august 2020 for overholdelse af BAT-AEL 
værdierne for Contipressen og tørrerne.  
 
Endvidere har Kronospan fremsendt en handlingsplan for udskiftning af kedel5 med en ny, moderne kedel, 
som vil have en mere effektiv forbrænding og dermed væsentligt lavere emissioner. Kedlen forventes at 
kunne idriftsættes i 2023, således at BAT-konklusionerne for affaldsforbrænding samt affaldsforbrændings-
bekendtgørelsens krav til drift og indretning kan overholdes.  
 
Vilkår indeholdende emissionsgrænser for vådelektrofilter, kraft5, tørrere og presse og kølevender er således 
udarbejdet i overensstemmelse med de tidsfrister, som Kronspan har oplyst.  
 
Øvrige vilkår for emissioner til luft er generelt opdaterede i forhold til miljøgodkendelsen fra 2000 med Mil-
jøstyrelsens stadfæstelse af 2004 og den påklagede revurdering fra 2015, således at de er i overensstemmelse 
med de faktuelt anvendte brændselstyper og gældende lovgivning.  
 
Vilkår: 
Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen, at der skal fastsættes emissionsgrænseværdier, maksimal luft-
mængde og afkasthøjde for hvert afkast, hvor der udledes forurenede stoffer til luften. Virksomhedens vilkår 
til luft-og røggasmængder mv. bygger på Luftvejledningen og udformes som en kombination af afkasthøjde, 
luftmængde og emissionsgrænser samt B-værdi (maksimale grænseværdier i omgivelserne). Virksomheden 
skal ved hjælp af OML-beregninger i forbindelse med afgørelsen kunne dokumentere, at B-værdierne i omgi-
velserne er overholdt i alle relevante receptorhøjder med den godkendte skorstenshøjde. I Luftvejledningen 
er anført, at der som inddata til OML-beregninger skal anvendes den maksimale tilladte timemiddelværdi, 
som kan optræde under drift.  I forbindelse med Kronospans projekt med omlægningen af røggasrensningen 
vil der blive udarbejdet en revideret oversigt over afkast mv.   
 
Endeligt er der stillet vilkår (C4) om, at alle øvrige afkast skal være ført minimum 1 m over tag. Øvrige afkast 
omfatter afkast, hvorfra der emitteres støv, formaldehyd m.v. eksempelvis procesafkast og rumudsugninger 
fra spånfremstilling, spånpladetilberedning, spånpladeproduktion, save, fræser, melaminanlæg, folieanlæg, 
huggere, laboratorium og savanlæg. Vilkårene er overført fra revurdering 2015. Der er tale om afkast med 
uvæsentligt emission, hvor det ifølge Luftvejledningen er tilstrækkeligt med afkast 1 m over tag. 
 
I vilkår C5 er der stillet vilkår om, at nødafkast ved cyklon fra spåntørrer kun må benyttes i begrænsede til-
fælde og max. 15 min. I vilkår B14 i den påklagede revurdering fra 2015 står der ca. 15 min. Miljøstyrelsen har 
valgt at skærpe dette til max. 15 min for at begrænse urenset udledning af træstøv mest muligt.  
Vilkår C6 er overført  uændret fra revurdering 2015. Afsugningsluft fra pressen skal afbrændes i kraft5, indtil 
der etableret en skrubber til rensning af afsugningsluften og øvrige rumudsug fra pressen, som efterfølgende 
skal renses i vådelektrofilteret. Når Kronospan har idriftsat skrubberen efter pressen og rensning i vådelek-
trofilteret, bortfalder vilkåret. Kronospan har vurderet, at ca. 80% af emissionen fra pressen bliver opfanget 
af procesudsuget, som er den luftstrøm, der forbrændes i kraft5. Der anvendes en syntetisk thermoolie i pres-
sen, som delvist fordamper pga. varmen. Derfor er der fastsat en emissionsgrænseværdi for olietåge i rumud-
sugninger ved pressen. (vilkår C28).   Grænseværdien gælder også efter, at luftrensning i skrubber og 
vådelektrofilter er etableret. 
 
I vilkår C7 er der fastsat vilkår om, at nødudledninger skal registreres i logbog, som skal forevises til tilsyns-
myndigheden på forlangende, således at tilsynsmyndigheden kan kontrollere omfanget af nødudledning. 
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I vilkår C8 er der stillet krav om, at der skal være etableret separat røggasrensning på kraft5, når der medfor-
brændes affald. Røggassen fra kraft5 renses i dag i vådelektrofilteret, men for at overholde affaldsforbræn-
dingsbekendtgørelsens emissionskrav til medforbrænding og senere BAT for WI har Kronospan vurderet, at 
det er nødvendigt at etablere et posefilter med surgasrensning og dioxinrensning. Virksomheden har oplyst, 
at det først er muligt at have posefilteret i drift fra 3. kvartal 2020. Vilkåret er i overensstemmelse med BAT3 
i WBP. Miljøstyrelsen vurderer, at Kronospans handlingsplan med etablering af posefilteret vil sikre, at 
grænseværdier fastsat i overensstemmelse med affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, og at BAT for WI ikke 
overskrides, når der medforbrændes affaldstræ, klassificeret som affald på kraft5. 
 
Affaldsforbrændingsbekendtgørelsens grænseværdier for medforbrænding og øvrige bekendtgørelses krav 
skal overholdes under alle driftsforhold. Kronospan har i ansøgningen om medforbrænding oplyst, at der 
ikke er mulighed for by-pass af posefilteret. Der er derfor stillet vilkår (C9) om, at røggas fra kraft5 ikke må 
ledes uden om posefilteret.  
 
Det fremgår af ansøgningen om medforbrænding, at når posefilteret til rensning af røggassen fra kraft5 er 
etableret, vil rensningen af afsugningsluften fra Contipressen samtidigt ændres og blive forrenset i skrubber 
og derefter i vådelektrofilter. Afsugningsluften fra pressen vil således ikke mere blive medforbrændt i kraft5 
mere. Kronospan har vurderet, at det er nødvendigt at etablere en skrubber til rensning af udsugningsluft fra 
Contipressen og kølevenderen for at kunne overholde BAT-AEL værdierne jf. BAT-konklusionerne for WBP. 
Endvidere oplyser Kronospan, at den rensede procesluft skal udledes via en ny skorsten af hensyn til overhol-
delse af B-værdierne. I vilkår C10 er der stillet krav om, at rensningsløsningerne for Contipressen og køleven-
der skal være i drift senest 23. august 2020, således at det sikres, at afsugningsluften fra pressen og køleven-
der ikke udledes urenset, og at B-værdien for formaldehyd og træstøv overholdes. Når  afkast fra contipresse 
er ændret og ført sammen med afkastet fra tørrerne, skal det samlede afkast fra tørrerne og Contipressen se-
nest fra 23. august 2020 jf. vilkår C19 overholde emissionsgrænseværdier for formaldehyd og TVOC fastsat 
på baggrund af BAT-AEL.  Afkastet fra kølevender udledes i dag uden rensning, og skrubber kan således 
etableres uafhængigt af de øvrige rensningsløsninger. Jf. vilkår C20 skal afkastet fra kølevender overholde 
emissionsgrænseværdier for formaldehyd og TVOC fastsat på baggrund af BAT-AEL fra senest fra 23. august 
2020. Afkast fra kølevender skal jf. vilkår C10 overholde de samme grænseværdier som for Contipressen. Vil-
kårene er i overensstemmelse med BAT3 i WBP. 
 
I vilkår C11 er der fastsat grænseværdier for afkastet fra kraft5 baseret på hhv. forbrænding af 0% affald, 60% 
affaldstræ(affald) med grænseværdier jf. affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og 60% affaldstræ(affald) med 
grænseværdier fastsat på baggrund af BAT WI.  Røggassen fra kraft5 renses i vådelektrofilteret indtil 3. kvar-
tal 2020, hvorefter den vil blive renset i posefilter med surgasrensning og dioxinrensning. Indtil der er etab-
leret den nødvendige røggasrensning ift. affaldsforbrændingsbekendtgørelsens krav, må der kun anvendes 
træ og affaldstræ, der ikke er klassificeret som affald, som brændsel på kraft5. Miljøstyrelsen har vurderet, at 
kraft5 er omfattet af Standardvilkårs bekendtgørelsens punkt G201, indtil posefilteret sættes i drift. Da det 
affaldstræ, der anvendes som brændsel, ikke kan sidestilles med biomasse affald, er grænseværdierne for 
emissioner til luften fastsat i overensstemmelse med bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaf-
fald på trævareforarbejdende virksomheder (bek. Nr. 1471 af 12. december 217). Når der er etableret posefil-
ter med surgasrensning og dioxin/furan rensning, vurderes det, at grænseværdierne for affaldsmedforbræn-
ding kan overholdes. Derfor må der med rensning i posefilter medforbrændes affaldstræ, klassificeret som 
affald, på kraft5 med grænseværdier for de stoffer, der er omfattet af bekendtgørelsen om anlæg, der for-
brænder affald. Desuden er der fastsat grænseværdier for kraft5 på basis af BAT-konklusionerne for affalds-
forbrænding (i det følgende anvendes betegnelsen BAT-WI, som skal være overholdt senest den 12. novem-
ber 2023.  
 
BAT-konklusionerne for affaldsforbrænding og affaldsmedforbrændingsanlæg er gældende for kraft5, når 
der medforbrændes affaldstræ, klassificeret som affald. BAT-konklusionerne blev offentliggjort den 12. no-
vember 2019.  For at give virksomheden mulighed for at vælge og implementere en tilstrækkelig rensnings-
teknologi, er der fastsat vilkår om, at  grænseværdierne, fastsat på baggrund af affaldsforbrændingsbekendt-
gørelsen, er gældende ind til den 12. november 2023, hvorefter virksomheden skal overholde vægtede græn-
seværdier fastsat ud fra bl.a. BAT-AEL jf. WI for alle parametre i vilkår C11. 
 
Emissionsgrænserne beregnes med udgangspunkt i affaldsforbrændingsbekendtgørelsens blandingsregel for 
relevante stoffer: 
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Der er i beregningen taget udgangspunkt i medforbrænding af op til 60 % affaldstræ. 
Vwaste fastsættes til 0,60 
Cwaste er grænseværdien af det aktuelle stof jf. affaldsforbrændingsbekendtgørelsen. 
Vproc fastsættes til 0,40 
Cproc er grænseværdien af det aktuelle stof, som er fastsat på baggrund af relevante regler jf. affaldsforbræn-
dingsbekendtgørelsens bilag 4, pkt. 1.: 
De emissionsgrænseværdier, som i dette bilags tabeller er fastsat for bestemte industrielle aktiviteter, eller, 
hvis sådanne værdier ikke findes, emissionsgrænseværdierne for anlæg, der overholder nationale love og 
administrative forskrifter for sådanne anlæg ved forbrænding af normalt, godkendt brændsel (ikke affald). 
Hvis der ikke findes sådanne bestemmelser, anvendes de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i godken-
delsen. Indeholder tilladelsen ikke sådanne værdier, anvendes de faktiske massekoncentrationer. 
 
I affaldsforbrændingsbekendtgørelsen er der fastsat en Cproc for støv på 50 mg/Nm3 ved 6% O2 for anlæg 
mindre end 50 MW. Der er ikke fastsat Cproc for de øvrige parametre. For øvrige stoffer, som der skal fast-
sættes grænseværdier for i henhold til affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, er bekendtgørelsen om forbræn-
ding af visse typer af affaldstræ på trævareforarbejdende virksomheder(”Træ”), BAT-konklusionerne for 
fremstilling af spånplader mv. (”WBP”) samt BAT-konklusionerne for store fyringsanlæg(”LCP”) anvendt. 
Der er ikke fastsat BAT-AEL værdier i WBP for TVOC for forbrændingsanlæg. Derfor er grænseværdien på 
20 mg/Nm3 fra revurdering 2015 anvendt som Cproc.  
 
Miljøstyrelsen har anvendt emissionsgrænseværdierne for NOx og CO fra bekendtgørelse om forbrænding af 
visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder, nr. 1471 af 12. december 2017 som Cproc ved 
beregning af grænseværdierne.  
 
Jf. §2, stk. 3.2, i bekendtgørelsen er kraft5 ikke omfattet fra 2025: 
 
Fra den 1. januar 2025 finder bekendtgørelsen ikke anvendelse på bestående fyringsanlæg med en nominel 
indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som på trævareforarbejdende virksom-
hed forbrænder eget træaffald, og som er omfattet af bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fy-
ringsanlæg. 
 
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at kraft5 efter 1. januar 2025 vil være omfattet af bekendtgørelsen om miljø-
kvalitetskrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 751 af 28/05/2018, hvis det træaffald, der i dag ikke er klassi-
ficeret som affald, og som forbrændes på kraft5 falder ind under nedenstående definition: 
 
Træaffald: Rester af træ fra den trævareforarbejdende virksomheds egen produktion eller forarbejdning af 
trævarer, for eksempel savsmuld, høvlspåner, flis, pudsestøv, træstykker og pladerester, som indeholder 
lim, lak, maling, folie eller lamineringsmateriale, men som ikke indeholder halogenerede organiske forbin-
delser eller tungmetaller som følge af behandling med træbeskyttelsesmidler eller fra overfladebehand-
lingsmidler. Træaffaldet skal være opstået ved virksomhedens egen produktion. Har en virksomhed pro-
duktionsanlæg flere steder, anses træaffald fra ethvert af disse produktionsanlæg for at være affald fra 
virksomhedens egen produktion, således at dette affald kan forbrændes ved ethvert andet produktionsan-
læg inden for virksomheden. 
 
Hvis den fraktion af træaffald (som ikke er klassificeret som affald), der forbrændes på kraft5, er i overens-
stemmelse med definitionen herover, så skal virksomheden seneste 1. september 2023 anmelde kraft5 jf. §61 
i bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg. Kronospan skal forinden fremsende en redegørelse og doku-
mentation for sammensætningen af træaffaldet. Under forudsætning af at træaffaldet er i overensstemmelse 
med ovenstående definition, vil de grænseværdier, som fra 2025 skal anvendes i vægtstangsreglen for affald-
smedforbrænding (Cproc), være (bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, bilag 3, tabel 1):  
 

SO2: 400  mg/Nm3, 6% O2 
NOx: 275  mg/Nm3, 6% O2 



 

  65 

Støv: 30  mg/Nm3, 6% O2 
CO: 135 mg/Nm3, 6% O2 

 
 
Hvis træaffald, der indfyres på kraft5, derimod ikke er i overensstemmelse med definitionen om træaffald i 
bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, skal kommunen som affaldsmyndighed tage stilling til, om 
træaffaldet evt. skal klassificeres som affald. Såfremt det er tilfældet, skal det vurderes, om alt brændsel til 
kraft5 er affald, og om anlægget vil være at betragte som et affaldsforbrændingsanlæg. Grænseværdierne vil 
således skulle fastsættes på baggrund af affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og fra 2023 jf. BAT for WI uden 
anvendelse af vægtstangsreglen.  Miljøstyrelsen vil senere på baggrund af en vurdering af brændslet og udta-
lelse fra affaldsmyndigheden tage stilling til, hvordan fremtidige grænseværdier kan fastsættes.  
 
Der må kun medforbrændes affaldstræ, klassificeret som affald, når posefilter med surgasrensning og dioxin-
rensning er i drift  jf vilkår B47. Ind til posefilter er i drift, er grænseværdierne for kraft 5 fastsat i overens-
stemmelse med bekendtgørelse om træforarbejdende virksomheder. Derefter er grænseværdierne fastsat i 
overensstemmelse med affaldsforbrændingsbekendtgørelsen. Disse grænseværdier indgår som Cwaste i 
ovenstående formel. BAT-AEL værdierne for affaldsforbrænding/medforbrænding er bindende for medfor-
brændingsanlæg og skal overholdes fra 12. november 2023. Efter denne dato er det BAT-AEL værdierne for 
BAT for WI, der skal indgå som Cwaste ved beregningen af de vægtede grænseværdier.  
 
Den reference iltprocent, der anvendes ved fastsættelse af grænseværdier i de forskellige bekendtgørelser, 
varierer. I affaldsforbrændings bekendtgørelsen og BAT for WI er reference iltprocenten 11%, og derfor er 
alle grænseværdier for kraft5 omregnet til denne iltprocent ved medforbrænding.  
 
Grænseværdierne for tungmetaller, dioxin og furan samt PAH skal ikke vægtes, men er fastsat i overensstem-
melse med affaldsforbrændingsbekendtgørelsens bilag 4 samt fra 2023 jf. BAT-konklusion 25 og 30 i BAT-
konklusionerne for WI. 
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Ved anvendelse af ovenstående formel og en affaldsandel på 60% er følgende resulterende grænseværdier 
beregnet.  
 

Parameter Cproc Ref. 
O2% 

Kilde Cproc, 
11% O2 

Cwaste, , 
11% O2 

Resulte-
rende 
grænse-
værdi, 
11% O2 

Enhed mg/Nm3   mg/Nm3  mg/Nm3  mg/Nm3  
Partikler 50 6 Affaldsfor-

brændings 
bekendtgø-
relse. 

33 10 19 

SO2 215 6 BAT-LCP 143 50 87 
NOx 450 10 Træ 409 400 404 
TOC/TVOC 20 10 Revurdering 

2015 
18 10 13 

HCl 35 6 LCP 23 10 15 
HF 1,5 6 LCP 1 1 1 
NH3 10 11 Praksis   10 
Cd +Tl   Afbkg. (0,05 

mg/Nm3,6% 
O2) 

 0,03 0,03 

Hg   Afbkg. (0,05 
mg/Nm3,6% 
O2) 

 0,03 0,03 
 

As   OML-bereg-
ning bilag N 

  0,11 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn
+Ni+V 

  Afbkg. (0,5 
mg/Nm3,6% 
O2) 

 0,33 0,33 

PAH   Luftvejlednin
gen 

 0,005 0,005 

Enhed     ng I-
TEQ/ 
Nm3 

ng I-TEQ/ 
Nm3 

Dioxin og furan   Afbkg. (0,1 
mg/Nm3, 6% 
O2) 

 0,07 0,07 

 
 
Fra 12. november 2023 skal BAT-AEL værdierne for affaldsforbrænding lægges til grund for beregningen af 
de vægtede grænseværdier. Ved anvendelse af en affaldsandel på 60% kan følgende resulterende grænsevær-
dier beregnes.  
 

Parameter Cproc Ref 
O2% 

Kilde Cproc, 
11% O2 

Cwaste, 
(BAT-
AEL) 
11% O2 

Resulte-
rende 
grænse-
værdi, 
11% O2 

Enhed mg/Nm3   mg/Nm3  mg/Nm3  mg/Nm3  
Partikler 50 6 Afbkg. 33 5 16 
SO2 215 6 LCP 143 40 81 
NOx 450 10 Træ 409 150 254 
TOC/TVOC 20 10 Revurdering 

2015 
18 10 13 

HCl 35 6 LCP 23 8 14 
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HF 1,5 6 LCP 1 1 1 
NH3  11 Praksis  10 10 
Cd +Tl  11 Afbkg. (0,05 

mg/Nm3,6% 
O2) 

 0,02 0,02 

Hg  11 Afbkg. (0,05 
mg/Nm3,6% 
O2) 

 0,02 0,02 
 

As  11 OML-bereg-
ning bilag N 

  0,111 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn
+Ni+V 

 11 Afbkg. (0,5 
mg/Nm3,6% 
O2) 

 0,3 0,3 

PAH  10 Luftvejlednin
gen 

 0,005 0,005 

Enhed     ng I-
TEQ/ 
Nm3 

ng I-TEQ/ 
Nm3 

Dioxin og furan  11   0,06 0,06 
 
 
Dioxiner og furaner 
Der er i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, bilag 4 bl.a. fastsat en grænseværdi for emission af dioxiner og 
furaner (PCDD/F) til udeluften fra affaldsmedforbrændingsanlæg. Grænseværdien er udtrykt i toksicitets-
ækvivalenter (TEQ) som 0,1 ng I-TEQPCDD/F/Nm3 (tør røggas, O2-indhold 6%), og den skal beregnes som en 
middelværdi i en prøvetagningsperiode på mindst seks timer og højst otte timer. Miljøstyrelsen har fastsat 
grænseværdien for dioxin og furan i overensstemmelse med affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, dog om-
regnet til 11% O2.  
 
Jf. BAT 4 i BAT-konklusionerne for WI skal der måles for enten PCDD/f eller PCDD/f og dioxin lignende 
PCB. Det er PCB-congenere, hvor molekylerne har den samme flade struktur som polychlorerede dibenzo-p-
dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF), og de kan have samme skadelige effekter. Så-
danne PCB’er kaldes derfor for dioxinlignende PCB (dl-PCB). De øvrige PCB congenere er ikke-dioxinlig-
nende (ndl-PCB). Disse forekommer som oftest i højere koncentrationer end dl-PCB, men er mindre giftige 
og virker samtidigt ved andre toksikologiske mekanismer.  
 
Måling for dioxin lignende PCB’er kan jf. BAT4 undlades, hvis emissionen af dioxin-lignende PCB kan doku-
menteres at være lavere end 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3. Endvidere er der mulighed for at få fastsat en højere 
grænseværdi, hvis der anvendes langtidsprøvetagning. BAT-konklusionerne for WI skal først være imple-
menteret i 2023. 
 
Miljøstyrelsen har den 29. august 2019 meddelt påbud til virksomheden om månedlige emissionsmålinger af 
dioxin, furan inkl. dioxinlignende PCB og tungmetaller. På baggrund af resultaterne af målingerne vil Miljø-
styrelsen inden 2023 tage stilling til, om der - ud over grænseværdier for dioxin og furan- skal fastsættes 
grænseværdier for dioxinlignende PCB’er, samt hvilken målemetode, der skal anvendes og meddele dette ved 
påbud.  
 
Det fremgår af Luftvejledningen, at udsendelse af dioxiner (polychlorerede dibenzodioxiner og polychlore-
rede dibenzofuraner) bør begrænses mest muligt, samt at emissionsgrænseværdien bør fastsættes til o,1 ng I-
TEQ/ Nm3. Denne grænseværdi er i overensstemmelse med affaldsforbrændingsbekendtgørelsens krav. Mil-
jøstyrelsen har valgt at fastsætte en grænseværdi for dioxin ved forbrænding af ”rent” affaldstræ i overens-
stemmelse hermed, ind til posefilteret er i drift, selv om der ikke er krav herom i bekendtgørelse om træforar-
bejdende virksomheder. Herefter er grænseværdien for dioxin fastsat i overensstemmelse med affaldsfor-
brændingsbekendtgørelsen og fra 12. november 2023 i overensstemmelse med BAT-WI.  
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Tungmetaller 
Når der medforbrændes affaldstræ, klassificeret som affald, er der fastsat grænseværdierne for tungmetaller i 
overensstemmelse med affaldsforbrændingsbekendtgørelsens, bilag 4. Der er ikke nogen grænseværdi for As 
i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, men da As har en lav B-værdi, har Miljøstyrelsen fastsat en grænse-
værdi for As baseret på en OML-beregning af den højest mulige emission, hvor B-værdien kan overholdes. 
(bilag N) 
 
PAH 
Kronospan har desuden fremsendt målinger af emissionen til luft fra kraft5, hvoraf det fremgår, at der emit-
teres PAH. Miljøstyrelsen har derfor fastsat en grænseværdi på 0,005 mg/Nm3 (10% O2) ved forbrænding af 
både ”rent” træ og medforbrænding af træaffald, klassificeret som affald, i overensstemmelse med Luftvejled-
ningen. Grænseværdien kan beregnes til 0,00455 mg/Nm3 ved 11% O2. Miljøstyrelsen har derfor valgt at 
fastsætte den uændret til 0,005 mg/Nm3 ved 11% O2.  
 
CO 
Ved forbrænding af ”rent” træ anvendes CO-grænseværdien i bekendtgørelsen om træforarbejdende virk-
somheder. Når kraft5 medforbrænder affaldstræ, klassificeret som affald, bliver den beregnede CO grænse-
værdi væsentligt lavere. Kronospan har redegjort for, at det som følge af variationer i driften over døgnet, kan 
være vanskeligt at overholde grænseværdien for CO beregnet ud fra et årsgennemsnit eller døgngennemsnit 
for fordeling af træ og affald. Miljøstyrelsen har derfor accepteret, at der anvendes en dynamisk grænseværdi 
for CO baseret på døgngennemsnittet af de vægtede CO grænseværdier på timebasis. Det fremgår af vilkår 
C12, hvordan grænseværdien på timebasis og på døgnbasis beregnes. 
 
Ved anvendelse af grænseværdien for CO i bekendtgørelse om træforarbejdende virksomheder er Cproc for 
CO 500 mg/Nm3 (ref, tør, 10% O2). Ved omregning til 11% O2 bliver Cproc 455 mg/Nm3. 
 
Cwaste fastsættes ud fra affaldsforbrændingsbekendtgørelse til 50 mg/Nm3 (ref, tør, 11% O2). Denne grænse-
værdi er uændret i BAT WI.  
 
Formlen for beregning af grænseværdien på timebasis er derefter:  
 

Grænseværdien = % indfyret træ*455 mg/Nm3 (ref, 11% O2) %indfyret træaffald*50 
mg/Nm3 (ref, 11% O2) 

 
Den resulterende døgngrænseværdi beregnes derefter som et gennemsnit.  
 
Kraft5 vil ikke være omfattet af bekendtgørelsen om træforarbejdende virksomheder efter år 2025. Miljøsty-
relsen vil forinden på baggrund af en vurdering af, om kraft5 skal omfattes af bekendtgørelse om mellem-
store fyringsanlæg eller affaldsforbrændingsbekendtgørelsen tage stilling til hvilken grænseværdi, der skal 
anvendes som Cproc for CO efter 2025.  
 
NH3 
Der er fastsat en generel grænseværdi på 10 mg/Nm3 for NH3 uanset om der medforbrændes affald eller ej.  
Der er installeret et SNCR-anlæg til reduktion af NOx med anvendelse af urea på kraft5, og derfor emitteres 
NH3. Der har ikke tidligere været fastsat en grænseværdi for NH3. Miljøstyrelsen vurderer, at der med fast-
sættelse af en grænseværdi, sikres at depositionen af NH3 ikke øges i de nærliggende Natura2000 områder. 
Grænseværdien er fastsat i overensstemmelse med BAT for LCP og WI. Det er endvidere Miljøstyrelsens 
praksis at anvende denne værdi på affaldsforbrændingsanlæg.  
 
Øvrige energianlæg 
I vilkår C13 og C15 er der fastsat vilkår til kraft6(14 MW kedlen) og kraft4(4 MW kedlen) i overensstemmelse 
med standardvilkårene for fueloliefyring. Vilkårene er overført fra revurdering 2015. Dog er revurderingens 
grænseværdi for TOC ikke medtaget, da der ikke er standardvilkår for den parameter. Grænseværdierne for 
fuelolie er fastsat ved en reference ilt% på 10 i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Fra 1. januar 2025 
bliver kraft6 og kraft4 omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg. Grænseværdierne for 
kraft6 ved anvendelse af fuelolie er således fastsat i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Grænseværdien 
for NOx skærpes fra 1. januar 2030.  
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Kronospan har bl.a. i 2018 haft problemer med overholdelse af grænseværdierne for kraft6 og kraft4 og har 
derfor ansøgt om ændring af brændslet fra fuelolie til F-gas(LPG). I henhold til handlingsplanen vil der ske 
skift af brændsel i 2. kvartal 2020. I vilkår C14 og C16 er der sat grænseværdier for emissionen fra hhv. kraft6 
og kraft4 i overensstemmelse med standardvilkårene for anvendelse af LPG. Fra 1. januar 2025 skal grænse-
værdierne i bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg for anvendelse af LPG anvendes. Grænseværdierne 
er fastsat ved 3% O2 i henhold til bekendtgørelsen.  
 
I vilkår C17 er der fastsat emissionsgrænseværdier for centralvarmekedlen (0,6 MW). Grænseværdierne er 
fastsat i overensstemmelse med standardvilkår for anlæg mellem 120 kWh-5 MW.  Grænseværdierne er i 
overensstemmelse med vilkår B29 og B30 i revurdering 2015.  
 
I vilkår C18 og C19 er der fastsat en grænseværdier for emissionen fra vådelektrofilteret. Under de nuvæ-
rende forhold renses røggassen fra kraft5 og afsugningsluften fra tørrerne i vådelektrofilteret. Senest fra 23. 
august 2020 vil røggasrensningen for kraft5 ændre sig, således at røggassen herfra fremover renses i et pose-
filter, mens afkast fra contipressen vil blive renset i vådelektrofilteret sammen med afsugningsluften fra tør-
rerne. Da det ikke er teknisk muligt at overholde Luftvejledningens grænseværdi for træstøv, når der er tale 
om våde afkast, er der fastsat en grænseværdi på 10 mg/Nm3 for vådelektrofilteret. Det fremgår af måling fra 
29. marts 2019, at støvemissionen er 6,1 mg/Nm3 i afkast fra vådelektrofilteret. Miljøstyrelsen har derfor vur-
deret, at en grænseværdien 10 mg støv/Nm3 kan overholdes. Dette er en skærpelse af grænseværdien i revur-
dering 2015, hvor grænseværdien var fastsat til 24 mg/Nm3. BAT-AEL for støv fra tørrerne og kombinerede 
behandlede emissioner fra tørreren og pressen er 3-10 mg/Nm3 ved anvendelse af en indirekte opvarmet tør-
rer. De fastsatte grænseværdier i vilkår C18 og C19 er således inden for BAT-AEL intervallet.  
 
Grænseværdien for formaldehyd i vilkår C18 er overført uændret fra revurdering 2015. Grænseværdien er i 
overensstemmelse med Luftvejledningens afsnit 3.2.3.7, hvor af det fremgår at:  
 

For stenuldsfabrikker, glasuldsfabrikker og træ- og møbelfabrikker gælder der en emissions-
grænseværdi på 20 mg/normal m3 ved en massestrøm større end 100 g/h. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at den primære kilde til formaldehyd efter vådelektrofilteret er tørrerne, da der ikke 
forventes at være et væsentligt indhold af formaldehyd i afkastet fra kraft5. Massestrømmen af formaldehyd 
fra tørrerne kan på baggrund af præstationsmåler beregnes til at være væsentligt højere end 100 g/h. Virk-
somheden har i 2018 haft problemer med at overholde grænseværdien. Kronospan har imidlertid oplyst, at 
de seneste målinger viser, at TVOC og formaldehydniveauet er faldet væsentligt efter tørrerne i forbindelse 
med optimering af elektrofilteret primo 2019. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at grænseværdien kan overhol-
des, indtil forsøg med tilsætning af H2O2 er færdiggjorte, og BAT-AEL værdien for formaldehyd jf. BAT 17) i 
WBP kan overholdes.  
 
I vilkår C19 og C20 er der fastsat grænseværdier for afkast fra tørrerne og contipresse for TVOC og formalde-
hyd på baggrund af BAT-konklusion 17 og for kølevender jf. BAT-konklusion 19 for WBP. I BAT 17 angives 
BAT-AEL for støv fra tørrerne og kombinerede behandlede emissioner fra tørreren og pressen til 3-10 
mg/Nm3 ved anvendelse af en indirekte opvarmet tørrer. I BAT 19 angives BAT-AEL for støv fra pressen til 3-
15 mg/Nm3. Miljøstyrelsen har på baggrund af oplysninger fra Kronospan vurderet, at en grænseværdi for 
støv på 10 mg/Nm3 kan overholdes i de våde afkast fra vådelektrofilter og kølevender.  Grænseværdien er så-
ledes inden for BAT-intervallet. 
 
Kronospan har ansøgt om udsættelse af fristen for overholdelse af BAT-AEL værdierne for TVOC og formal-
dehyd for tørrerne, pressen og kølevender, og derfor har Miljøstyrelsen vurderet, at grænseværdierne for 
disse 2 stoffer skal overholdes senest fra den 23. august 2020. Det fremgår af vilkår C10, C19 og C20. 
 
BAT-AEL for TVOC er <20-200 mg/Nm3 for kombineret behandling af luft fra tørrerne og pressen jf. BAT17 i 
BAT for WBP. BAT-AEL for formaldehyd er <5-10 mg/Nm3 fra tørrerne jf. BAT17. Ved anvendelse af næsten 
udelukkende genanvendeligt træ kan den øvre ende af intervallet være op til 15 mg formaldehyd/Nm3. Kro-
nospan anvender en stor andel af genbrugstræ/affaldstræ i produktionen. Miljøstyrelsen har derfor valgt at 
fastsætte en emissionsgrænse for formaldehyd på 15 mg/Nm3. Målinger i 2018 og 2019 viser, at Kronospan 
tidligere har haft vanskeligt ved at overholde den højeste BAT-AEL værdi for både TVOC og formaldehyd i 
afkastet fra vådelektrofilteret. Kronospan har imidlertid oplyst, at de seneste målinger viser, at TVOC og for-
maldehyd niveauet er faldet væsentligt efter en optimering af vådelektrofilteret. Derfor forventer virksomhe-
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den, at grænseværdierne fremadrettet kan overholdes, når forsøget med tilsætning af H2O2 til vådelektrofilte-
ret er gennemført og implementeret senest fra 23. august 2020. Der skal indsendes ansøgning om miljøgod-
kendelse af permanent anvendelse af H2O2 i vådelektrofilter.  
 
I vilkår C20 er der fastsat grænseværdier for emissionen fra i overensstemmelse med BAT19 i BAT for WBP. 
BAT-AEL for TVOC er 10-100 mg/Nm3. BAT-AEL for formaldehyd er 2-15 mg/Nm3.  Kronospan har frem-
sendt en handlingsplan for omlægning af rensningen af luftafkastet fra Contipressen og kølevender, således 
at procesluften senest fra 23. august 2020 vil blive renset i skrubbere. Procesluft fra kølevenderen vil derefter 
blive afledt i samme afkast som procesluft fra vådelektrofilter. I den forbindelse vil der blive gennemført for-
søg med tilsætning af H2O2 til vådelektrofilteret. Formålet med dette er at forbedre rensningen af TVOC og 
formaldehyd. Miljøstyrelsen vurderer, at tilsætning af additiv vil sikre, at BAT-AEL værdierne overholdes.  
 
Træstøv er i Luftvejledningen klassificeret som Hovedgruppe 2, klasse I stof med en emissionsgrænseværdi 
på 5 mg/Nm3. Der er stillet emissionsgrænseværdier for træstøv i vilkår C21 i overensstemmelse med dette 
for posefilteret, som renser nogle af de tørre afkast, hvor der kan forekomme træstøv samt øvrige afkast (si-
loer, haller mv.) jf. vilkår C31. Grænseværdien er i overensstemmelse med BAT 19 i BAT-konklusionerne for 
WBP, hvor BAT-AEL værdien er <3-5 mg/Nm3 for rørførte støvemissioner til luft fra forbehandling og efter 
bearbejdning af træbaserede materialer, transport af træmaterialer og udstrøning af spånkage.  
 
I vilkår B26 i revurderingen fra 2015 er grænseværdien for støv og træstøv fastsat til 1 mg/Nm3. I henhold til 
Luftvejledningen er emissionsgrænseværdien for træstøv 5 mg/Nm3. Erfaringer fra andre brancher viser, at 
det er vanskeligt at overholde støvgrænseværdier på 1 mg/Nm3. Derfor har Miljøstyrelsen vurderet, at græn-
seværdien kan fastsættes til 5 mg/Nm3 og har således imødekommet Kronospans påklage af vilkår B26 i re-
vurdering 2015. 
 
Grænseværdien for formaldehyd i øvrige afkast er i vilkår C22 overført uændret fra vilkår B28 i revurdering 
2015. Grænseværdien er i overensstemmelse med Luftvejledningens afsnit 3.2.3.7. Der er ikke fastsat BAT-
AEL værdier for formaldehyd fra øvrige afkast i BAT for WBP.  
 
Der er stillet vilkår (C23) om, at tilsynsmyndigheden kan kræve kontrol af overholdelse af grænseværdien for 
formaldehyd. Jf. vilkår C57 skal støvemission fra øvrige anlæg med posefilter kontrolleres årligt.  
 
I vilkår C24 er grænseværdien for emission af støv fra knivsliberiet skærpet fra 40 til 5 mg/Nm3 i forhold til 
vilkår B27 i revurdering 2015. Dette fremgår af maskinværkstedsbekendtgørelsens §8.  
 
Vilkår C25 om drift, service og vedligehold af partikelfiltre efter slibeprocesser er stillet i overensstemmelse 
med maskinværkstedsbekendtgørelsens §9. Tilsynsmyndigheden kan jf. vilkår C26 kræve, at overholdelse af 
grænseværdien for støv dokumenteres ved en præstationsmåling.  
 
Kronospan skal jf. vilkår C27 føre logbog over kontrol af filter.  
 
Vilkår C28 er overført uændret fra vilkår B33 i revurdering 2015. Vilkåret er fastsat i overensstemmelse med 
maskinværkstedsbekendtgørelsen, §6. Da der er tale om mineralske olier, er grænseværdien fastsat til 1 
mg/Nm3 for alle afkast, hvor der kan forekomme olietåger. Endvidere indeholder vilkåret de forhold, som 
skal være overholdt, for at emissionsgrænseværdien anses for overholdt i overensstemmelse med maskin-
værkstedsbekendtgørelsen, §7.  
 
Fra drejebænke i maskinværkstedet og fra pressen er der ligeledes emission af olietåger.  
Der stilles derfor tilsvarende vilkår for emission af olietåger fra disse anlæg i vilkår C28. Vilkåret er overført 
uændret fra den påklagede revurdering fra 2015. Dog er kravet for emissionen fra pressen ændret fra kun at 
omfatte rumudsugning til at omfatte alle afkast fra pressen. Senest fra 1. august 2020 vil afsugningsluften fra 
pressen og kølevender blive renset i skrubber. Vilkåret er derfor udvidet til også at omfatte dette afkast. 
 
I vilkår C29 er der stillet krav til, hvorledes overholdelse af emissionsgrænseværdien skal vurderes i overens-
stemmelse med maskinværkstedsbekendtgørelsen.      
 
Støv-øvrige afkast  
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Virksomheden har tidligere givet anledning til en del støvgener i lokalområdet, og der er fortsat periodevise 
klager. Miljøstyrelsen har derfor valgt at stille en række vilkår ift. støv, som kan reducere risikoen for støvge-
ner i nabo områderne.  
 
Der er i vilkår C30 mulighed for, at tilsynsmyndigheden kan stille krav til måling af støvnedfald i omgivel-
serne. Det gør virksomheden allerede i dag. I Miljøprojekt nr. 879 fra 2003 om baggrundsdokumentation for 
fastsættelse af en grænseværdi for nedfald af støv og regulering af støvemissioner fra diffuse kilder anbefales 
en grænseværdi på 0,133 g/m2/døgn som maksimal bidragsværdi for uopløseligt støvfald, målt over en må-
ned. Grænseværdien er i miljøprojektet vurderet at være en repræsentativ ”genetærskel” for, hvornår der op-
leves gener på grund af ophobning af synligt støv på overflader. Til kontrol af størrelsen af det faktiske ned-
fald af støv i omgivelserne kan der anvendes støvfaldsmålinger. Det anbefales, at der udføres målinger over 
mindst 3 måneder. I miljøprojektet er det anført, at Miljøstyrelsen anbefaler, at en sådan grænseværdi først 
benyttes i sagsbehandlingen, når en vejledende grænseværdi er fastsat.  
 
På baggrund af Miljøstyrelsens anbefaling om, at der ikke benyttes en grænseværdi, før Miljøstyrelsen har 
fastsat en vejledende grænseværdi, er grænseværdien på 0,133 g/m2/døgn fra Miljøprojekt 879 fastsat som 
en vejledende værdi i vilkåret. Støvfaldsmålingerne skal således alene give en indikation af, om støvfald fra 
virksomheden kan være et problem, og om der er behov for yderligere regulering af driften på virksomheden. 
I tilfælde af vedvarende klager eller på anden vis er behov for at kontrollere, om virksomhedens drift og 
driftsvilkår sikrer tilstrækkeligt mod støvgener i omgivelserne, vil der blive krævet målinger af støvnedfald. 
 
I vilkår C31 er emissionsgrænseværdien for afkast, der kan indeholde træstøv, og som ikke er reguleret af an-
dre vilkår, lempet fra 1 mg/Nm3 i revurdering 2015 til 5 mg/Nm3. Dette er i overensstemmelse med Luftvej-
ledningens emissionsgrænse for hovedgruppe 2, klasse I stoffer. Endvidere er det i overensstemmelse med 
BAT 20, som omhandler rørførte støvemissioner til luft fra forbehandling og efterbearbejdning af træbase-
rede materialer, transport af træmaterialer og udstrøning af spånkage. BAT-AEL værdien for støv er <3-5 
mg/Nm3, og den fastsatte grænseværdi er således i overensstemmelse med BAT.  
 
I vilkår C32 er emissionsgrænseværdien for afkast, der ikke kan indeholde træstøv, lempet fra 1 til 10 
mg/Nm3. Det er Miljøstyrelsens erfaring fra andre virksomheder, at det er vanskeligt at overholde grænse-
værdier på mindre end 5 mg/Nm3 efter posefilter. Vilkåret er i overensstemmelse med Luftvejledningens 
emissionsgrænse for støvende aktiviteter samt standardvilkår for bl.a. cementstøberier, mv. (B202, 3.4 pkt. 
9). Miljøstyrelsen har således imødekommet Kronospans påklage af vilkår B26 i revurdering 2015.  
 
I vilkår C33 er der stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan bestemme, at Kronospan skal dokumentere, 
at grænseværdien er overholdt.  
 
 
Immissionskoncentrationsbidrag 
Immissionsgrænseværdierne er fastlagt i Miljøstyrelsens Vejledning om B-værdier. B-værdien angiver det 
maksimalt tilladelige bidrag fra virksomheden til tilstedeværelsen af det forurenende stof i luften som immis-
sion. B-værdierne, som Kronospan  skal overholde i omgivelserne, fremgår af vilkår C34.  
 
Vilkåret er overført fra vilkår B34 i revurdering 2015, dog er der suppleret med B-værdier for følgende stof-
fer: 

 Træstøv: Der er fastsat en emissionsgrænseværdi for træstøv, og der findes en særskilt B-værdi 
for træstøv i Luftvejledningen.  

 NH3: Der er fastsat emissionsgrænseværdi for NH3 fra kraft5, hvor der er installeret et SNCR an-
læg. Derfor er der suppleret med en B-værdi. 

 Methanol: Der er afdampning af methanol fra limen bla. fra pressen.  
 PAH: Der er fastsat en emissionsgrænseværdi for PAH fra kraft5. Emissionsmålinger af PAH i 

afkastet fra vådelektrofilteret viser niveauer på op til 6 ug/Nm3. Derfor er der suppleret med en 
B-værdi.  

 Svejserøg: Kronospan har et maskinværksted, hvor der foregår svejsning. Derfor er der fastsat B-
værdier for hhv. svejserøg ved svejsning i ulegeret stål og legeret stål jf. supplement til B-værdi 
vejledningen. 

 
Der er ikke fastsat en B-værdi for TVOC, som derfor ikke skal vurderes ift. immissionskoncentrationsbidrag.  
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Det fremgår af vilkår C61, hvorledes Kronospan skal kontrollere immissionskoncentrations bidrag. Vilkåret 
er opdateret til den gældende praksis. 
 
 
Kontrol af emissioner 
Kronospan har påklaget vilkår B17 i revurdering 2015 om, at emissionen i henhold til vilkåret skal kontrolle-
res i alle afkast, hvor der skal foretages emissionsmålinger. Virksomheden ønsker, at der kun skal etableres 
prøveudtagningssteder i udvalgte afkast.  
 
Miljøstyrelsen har i vilkårene fastsat krav om, i hvilke afkast emissionen skal kontrolleres samt, hvilken kon-
trolmetode, der skal anvendes. Vilkårene er fastsat i overensstemmelse med affaldsforbrændingsbekendtgø-
relsen, BAT for WBP og Luftvejledningen. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at der er grundlag for ovenstående 
klage mere.  
 
For at kunne vurdere om emissionsgrænseværdierne for kraft5 er overholdt, når røggassen udledes via 
vådelektrofilter, har Miljøstyrelsen stillet krav om, at røggasmængden fra kraft5 samt den samlede luft-
mængde fra vådelektrofilteret skal måles ved hver prøveudtagning. På baggrund af forholdet mellem røggas-
mængden og den samlede luftmængde skal Kronospan ved beregning dokumentere, at emissionsgrænsevær-
dierne i vilkår C11 er overholdt. I det omfang emissionsmålingerne foretages direkte efter kraft5 (fx for NOx, 
CO, TOC) skal der ikke beregnes en vægtet emission. Vilkåret er overført uændret fra revurdering 2015.  
 
Kronospan har oplyst, at idriftsættelse af AMS-målere i henhold til affaldsforbrændingsbekendtgørelse først 
kan ske i 3. kvartal 2020 pga. lang leveringstid. Derfor er der stillet krav i vilkår C36 om, at de eksisterende 
AMS-målere for NOx og CO skal være i drift ind til  senest 23. august 2020. Herefter skal de nye AMS-målere 
tages i drift. Jf. vilkår C53 skal der foretages mindst 1 præstationsmåling i 1. halvår 2020 til dokumentation 
af, at grænseværdierne for kraft5 i vilkår C11 er overholdt, indtil det nye AMS-udstyr er i drift. 
 
Kronospan har i ansøgningen om medforbrænding tillige ansøgt om fritagelse for kontinuert emissionsmå-
ling af HF i afkast fra kraft5 med henvisning til affaldsforbrændingsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 4.2, hvor 
af det fremgår, at AMS for HF kan udelades, hvis behandlingen af HCl omfatter behandlingstrin, som sikrer, 
at emissionsgrænseværdien for HCl ikke overskrides. Kronospan oplyser, at udførte præstationsmålinger i 
afkast fra vådelektrofilteret viser, at emissionsgrænseværdien for HCl kan overholdes med god margin. Med 
drift af posefilter på kraft5 og inddysning af surgas absorbent foran posefilteret senest fra 1. august 2020, for-
ventes HCl emissionsgrænseværdien også at kunne overholdes med god margin. Miljøstyrelsen er enig i 
dette. Da dette er i overensstemmelse med fodnote 4 i BAT4 i BAT for WI, vurderer Miljøstyrelsen, at der er 
grundlag for at imødekomme ansøgningen om dispensation for AMS for HF og i stedet erstatte AMS med 
præstationsmålinger.  
 
BAT-konklusionerne for affaldsforbrænding skal være implementeret senest den 12. november 2023. I hen-
hold til BAT 4 skal der installeres en AMS-måler for NH3. Dette er endvidere i overensstemmelse med nor-
mal praksis for anlæg, der har etableret SNCR til rensning for NOx.  Desuden er der krav i BAT for WI om 
AMS-måling for Hg inden 12. november 2023, med mindre det kan dokumenteres, at brændslet indeholder 
et lavt og stabilt indhold af Hg. Der er ikke mulighed for at undlade øvrige AMS-målere. Kronospan har i an-
søgningen om medforbrænding redegjort for, at tidligere præstationsmålinger for Hg viser et indhold på 
mindre end 50% af emissionsgrænseværdien. Det fremgår af brændselsanalyser fremsendt til Miljøstyrelsen, 
at indholdet af Hg i det medforbrændte træ er lavt. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at fodnote 5 i BAT for WI 
er opfyldt og har således ikke stillet krav om AMS for Hg. I stedet skal der gennemføres præstationsmålinger 
jf. vilkår C54.   

I vilkår C38 er der fastsat krav til kontinuert måling af en række driftsparametre i overensstemmelse med 
affaldsforbrændingsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2, pkt. 2. Kontinuert overvågning af driftsparametrene er 
afgørende for at sikre en stabil drift af kedlen. Desuden indgår de i beregningen af emissionerne fra kraft5. 
Driftsmålerne forventes først installeret samtidigt med øvrigt AMS-udstyr, og derfor skal vilkåret senest være 
overholdt fra 23. august 2020.   

Vilkår C39 fastsætter krav til indretning og placering af målesteder i overensstemmelse med MEL-22, hvilket 
også er i overensstemmelse med Luftvejledningens krav.  
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I vilkår C40 er det anført, hvorledes målingerne af emissioner skal foretages. Kravene er fastsat i overens-
stemmelse med BAT14 i BAT -WBP, affaldsforbrændingsbekendtgørelsens bilag 1 og BAT 4 i BAT WI. Endvi-
dere er det angivet, at PAH skal måles som præstationsmåling og beregnes jf. Luftvejledningens afsnit 
3.2.3.8.  
 
I vilkår C41 er kvalitetskravene til AMS målerne for de enkelte parametre oplistet. Vilkåret er gældende fra 
senest 23. august 2020, hvor de nye AMS målere skal være i drift. Kvalitetskravene er stillet i overensstem-
melse med affaldsforbrændingsbekendtgørelsens bilag 1. For NH3 er kvalitetskravet til måleren fastsat til en 
godhedsprocent på 40 % som anbefalet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til 
luften. Hvis myndigheden ikke fastsætter kvalitetskrav til målerne, så må usikkerheden på måleresultaterne 
ikke fratrækkes.  
 
Vilkår C42, C43 og C44 er i overensstemmelse med affaldsforbrændingsbekendtgørelsens bilag 2, pkt. 1 og 3. 
Vilkår C42 og C44 gælder også for NOx og CO-måleren, som er i drift frem til senest 23. august 2020.  
 
Vilkår C45 om kontrol med AMS er fastsat i overensstemmelse med MEL16.  
 
Afskæring jf. vilkår C46 kan, hvis virksomheden ønsker at benyttes sig af det, anvendes for parametre, som 
har kortvarige høje peaks. Miljøstyrelsen vurderer, at det alene er relevant at afskære måleværdier for para-
metrene CO. Hvis der benyttes afskæring af værdier for CO, skal det dokumenteres, at der kun afskæres i 2 % 
af tiden opgjort pr. måned. Hvis der afskæres i mere end 2 %, så skal afskæringsværdien hæves. Kriterierne 
for afskæring fremgår af MEL-16, afsnit 4.1.3: 
 
Både for AMS med digital henholdsvis analog dataoverførsel gælder følgende:  

 afskæringsniveauet bør som udgangspunkt være identisk med det relevante måleinterval.  

 afskæringsniveauet kan ikke sættes lavere end 3 gange døgngrænseværdien i vilkår C11.   
 
Vilkår C47 - C52 er fastsat i overensstemmelse med MEL-16.  
 
I vilkår C53 er der stillet vilkår om, at Kronospan skal fortage præstationsmålinger på kraft5 for alle relevante 
parametre jf. affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, indtil AMS-målerne er idriftsat, og der er etableret pose-
filter efter kraft5. Vilkåret omfatter også de krav, der er stillet i påbud af 29. august 2019. Emissionen efter 
kraft5 beregnes i overensstemmelse med vilkår C35.  
 
Vilkår C54 om præstationsmålinger på kraft5 er fastsat i overensstemmelse med BAT 14 i BAT WBP, affalds-
forbrændingsbekendtgørelsen og BAT4 i BAT for WI. Frekvensen for måling af dioxin og furan er dog skær-
pet til mindst en måling hver anden måned. Begrundelsen for dette er, at Miljøstyrelsen har meddelt dispen-
sation for opholdstiden i kedlen jf. vilkår B56. Den øgede frekvens er med til at sikre, at grænseværdien over-
holdes også ved høj last, hvor opholdstiden i kedlen er lavest. Der er fastsat en grænseværdi for PAH i over-
ensstemmelse med Luftvejledningen, og derfor skal emissionen måles fra meddelelsen af denne afgørelse. 
Miljøstyrelsen har stillet krav om årlige målinger, når denne afgørelse er meddelt, selvom BAT4 vedr. PAH 
først skal implementeres i 2023. Målefrekvensen på 1 år er fastsat i overensstemmelse med BAT4 for WI. 
Krav om måling af N2O på kraft5 er fastsat i overensstemmelse med BAT4 i BAT-konklusionerne for affalds-
forbrænding. Det fremgår af BAT4, at der skal måles for N2O, når der anvendes urea i SNCR-anlægget, hvil-
ket er tilfældet på Kronospan. Da BAT-konklusionerne for WI først skal være implementeret den 12. novem-
ber 2023, skal vilkåret først overholdes fra denne dato ift. N2O. Der er ikke fastsat BAT-AEL værdier for 
emissionen af N2O, og derfor er der heller ikke fastsat grænseværdier for emissionen. Miljøstyrelsen vil på 
baggrund af resultatet af målingerne vurdere, om der er behov for at fastsætte en grænseværdi.  
 
Hyppigheden for præstationskontrol for tungmetaller, er sat til 4 gange om året efter, at posefilter og dioxin-
rensning er installeret på kraft5 jf. vilkår C54.  Der skal jf. affaldsforbrændingsbekendtgørelsen laves 4 præ-
stationskontroller det første år. Tilsynsmyndigheden kan herefter nedsætte antallet til 2 gang pr. år, hvilket 
er det laveste antal, der kan accepteres, jf. affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og BAT 4 i WI. 
 
Indtil posefilter og dioxinrensning er installeret, er kontrol med emissioner af dioxin, furan og tungmetaller 
reguleret af påbud af 29. august 2019. 
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Vilkår C55 vedr. kontrol af grænseværdier for kraft6 og kraft4 er fastsat i overensstemmelse med standardvil-
kårsbekendtgørelse G201, pkt. 19.  
 
Vilkår C56 vedr. 0,6 MW kedlen er fastsat i overensstemmelse med tillæg til Luftvejledningen, afsnit 6.3.3  
 
Vilkår C57 og C58 er fastsat i overensstemmelse med BAT 14 i BAT-konklusionerne for WBP.  
 
Det fremgår af BAT5 i BAT-konklusionerne for WI, at der skal foretages emissionsmålinger for alle relevante 
parametre uden affaldsmedforbrænding under planlagt opstart og nedlukning hvert 3 år. Der er stillet krav 
om dette i vilkår C59. Da BAT-konklusionerne for WI først er gældende fra 2023, skal 1. måling først gen-
nemføres fra det tidspunkt.  
 
I vilkår C60 er der stillet vilkår, om hvordan det vurderes, om præstationsmålingerne er overholdt i overens-
stemmelse med Luftvejledningen og affaldsforbrændingsbekendtgørelsen. I henhold til affaldsforbrændings-
bekendtgørelsen § 9, stk. 1, nr. 3 og 4 skal der fastsætte vilkår for krav til målinger. Jf. bekendtgørelsens § 27, 
stk. 3 skal præstationsmålinger af luftforurenende stoffer udføres i overensstemmelse med bilag 1. 
Grænseværdierne for emission til luft af tungmetaller, dioxiner og furaner fra kraft5 betragtes som overholdt, 
hvis ingen præstationskontroller i prøvetagningsperioden overskrider de emissionsgrænseværdier, der er an-
ført i vilkår C11.  
Kravet til omfanget af enkeltmålinger for præstationsmålinger er i affaldsforbrændingsbekendtgørelsens bi-
lag 1 fastsat til 1 enkeltmåling for dioxiner og 3 for øvrige parametre.   
Kravet til omfanget af målinger for PAH, træstøv og formaldehyd er fastsat i overensstemmelse med luftvej-
ledningens afsnit 5.2.4.5.  
 
Vilkår C61 vedr. kontrol af immissionskoncentrationsbidrag er fastsat i overensstemmelse med Luftvejled-
ningen. 
 
3.2.4 Lugt 
Der er ikke observeret lugtgener fra virksomheden. Virksomhedens lugtgrænse bygger på retningslinjerne i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. I revurdering 2015 er 
der fastsat en lugtgrænse på 10 LE uden differentiering ift. arealanvendelse. Kronospan ligger tæt på boliger, 
og derfor har Miljøstyrelsen valgt at fastsætte vilkårene i overensstemmelse med de gældende grænseværdier 
på 5 LE/m3 i boligområder og 10 LE/m3 i erhvervs- og industriområder. I overensstemmelse med gældende 
praksis er det tilføjet, at resultaterne skal korrigeres for følsomhedsfaktor. 
 
3.2.5 Spildevand  
Syddjurs Kommune har den 7. juni 2019 meddelt godkendelse til et spildevandsrensningsanlæg på Kro-
nospan. Formålet med anlægget er at rense spildevandet fra Kronospan til et niveau, hvor det kan afledes til 
kommunal rensning eller anvendes i produktionen på virksomheden. Spildevandsrensningsanlægget forven-
tes idriftsat ved årsskiftet 2019/2020.  
 
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke længere er baggrund for Kronospans klage over spildevandsvilkår 
E5-E12 i revurdering 2015.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at vand fra overfladearealer typisk vil være af en karaktér der gør, at vandet skal ren-
ses inden udledning. Der må kun udledes vand til vandløbet i forbindelse med regnhændelser. Der er ikke 
fastsat udleder krav til sådanne sjældne tilfælde.  
 
Det er en forudsætning, at regnvandsbassinet er dimensioneret således, at der kun i meget sjældne tilfælde 
(ikke oftere end hvert 5 år) kan ske overløb i forbindelse med regn. Ved ekstrem regnvejrshændelse forstås 
hændelser, som ligger ude over 5-års hændelser (jf. vilkår E1). 
 
Der er fastsat vilkår med henblik på karakterisering af vandet inden udledning, således at det kan vurderes, 
hvorvidt udledning i forbindelse med regnhændelser skal gennem rensning, inden den kan accepteres.  
 
Virksomheden skal jf. vilkår E4 fremsende oplysninger om mængder og koncentrationer i nødoverløb til til-
synsmyndigheden.  
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Vilkår E5: Væsentlige dele af virksomhedens kloaksystem er af ældre dato og etableret i forbindelse med op-
bygningen af virksomheden. Tilstanden af kloaksystemet er generelt ikke veldokumenteret. 
 
På grund af kloaksystemets alder er der for første gennemgang fastsat en inspektionsfrekvens på 10 år.  In-
spektionsfrekvensen vil på baggrund af resultaterne af den første gennemførte inspektion blive taget op til 
revurdering 
 
For definition af tag- og overfladevand henvises til spildevandsbekendtgørelsens definition. Ved sanitært 
spildevand forstås alene spildevand fra toilet, baderum og håndvaske hidrørende fra personlig hygiejne.  
 
TV-inspektion skal gennemføres af uvildigt firma under Danske TV-inspektørers Kontrolordning (DKTV) 
eller tilsvarende kvalificeret firma. 
 
TV-inspektion skal gennemføres iht. Danvas klassificeringssystem eller tilsvarende, jf. Danva Vejledning nr. 
57 (Fotomanual), januar 2010 med tilhørende vejledning nr. 92 af januar 2014 (Acceptkriterier) eller nyere. 
 
Virksomheden skal have en plan, som kan styre, at kloaksystemet inspiceres hvert 10. år. Miljøstyrelsen øn-
sker, at kloakrørene med det mest forurenede vand inspiceres først. Dette skal indarbejdes i planen. Planen 
skal, når den er udarbejdet sendes til Miljøstyrelsen til orientering med henblik på vurdering af prioriterin-
gen. 
 
Miljøstyrelsen ønsker at blive orienteret, hvis der findes fejl i kloaksystemet, som gør at rørene ikke er tætte 
for vand og forurenende stoffer. I sådanne tilfælde skal rørene repareres, og Miljøstyrelsen skal orienteres 
om, hvorledes dette er udført eller tænkes udført. Såfremt fristen på 3 mdr. for udbedring ikke kan overhol-
des, skal virksomheden redegøre for årsag hertil og foreslå tidsplan for udbedringen. Udbedringer skal doku-
menteres med fornyet TV-inspektion inden 2 måneder efter udbedringen. Miljøstyrelsen vil kun kunne ac-
ceptere observationsklasser for hver observationskategori, der i ovennævnte vejledning 92, jf. tabeller side 
73-81 er anført som ”betinget acceptabel” eller ”uacceptabel”, såfremt det begrundes, at fejlen ikke har betyd-
ning for tætheden af afløbssystemet.  
 
Da utætte kloakledninger kan føre til forurening af jord og grundvand, skal virksomheden også orientere Mil-
jøstyrelsen som tilsynsmyndighed om forureningens omfang og udbredelse. Oprydning efter konstateret olie-
forurening håndteres som andre jordforureninger, jf. gældende lovgivning.  
 
Miljøstyrelsen ønsker ikke at gennemgå alle TV inspektioner, men kun at blive orienteret om fejl på kloaksy-
stemet. Materiale omkring TV inspektionerne skal dog opbevares på virksomheden i 10 år, således at de i 
nødvendigt omfang kan indgå i miljøtilsyn på virksomheden. 
 
Olieudskillere 
Mineralske olier består af utallige forskellige enkeltstoffer. En meget stor del af disse vil være tungt nedbry-
delige, og mange vil derudover have en række negative miljø- og sundhedsmæssige egenskaber. Afledningen 
af mineralsk olie skal således undgås og/eller opsamles med bedste, tilgængelige teknik og bortskaffes som 
farligt affald. 
 
I vilkår E6 er der fastsat vilkår til hvilke olieudskillere, der skal opretholdes på Kronospan inkl. de aktiviteter, 
der er tilladt det område, der afledes fra til kommunalt renseanlæg.  
 
Miljøstyrelsen har fastsat vilkår (E7-E  10) for fastsættelse af specifikationer for olieudskillerne, der sikrer, at 
udskillere har tilstrækkelig størrelse og kapacitet mv.. Endvidere er der stillet vilkår til tømning jf. vilkår E11 
og E12. Vilkårene er i overensstemmelse med vilkår E4 og H1 i revurdering 2015.  
 
Der er indført obligatorisk tæthedsprøvning af olieudskiller med tilhørende rørsystemer med fast kadence i 
tråd med den pt. Gældende standard DS/EN 858-2:2003.  Tæthedsprøvningen skal gennemføres for alle 
olieudskillere på virksomheden, uanset om de er koblet på direkte udledning til recipient eller til det kommu-
nale kloaksystem. Såfremt der i forbindelse med tæthedsprøvningen er foretaget udbedring af olieudskiller 
med tilhørende rørsystem, skal dette tydeligt fremgå af rapporteringen med beskrivelse af fejl inkl. fotodoku-
mentation før og efter udbedring. Der er samtidig indført test af installerede alarmer og automatisk lukning 
iht. samme norm. (vilkår E9). 
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I vilkår E10 er der stillet krav om fremsendelse af dokumentation for tæthedsprøvningen.  
 
Slukningsvand (E13 og E14) 
Miljøstyrelsen har stillet vilkår om, at det skal sikres at slukningsvand fra en eventuel brand ikke kan foru-
rene recipienten. Ved ukontrolleret udledning af brandslukningsvand er der risiko for udledning af diverse 
slukningsrester samt spildevand med forurenende stoffer. Virksomheden har i ansøgningen om nyt spilde-
vandsrensningsanlæg oplyst, at sedimentationstanken er etableret således, at vand fra brandslukning kan 
opsamles og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens anvisninger Vilkårene er i tråd med vilkår G8 
og G9 i revurdering 2015. Vilkår til opbevaringskapacitet af brandslukningsvand er fastsat i kommunens af-
gørelse vedr. spildevandsrensningsanlægget i overensstemmelse med affaldsforbrændingsbekendtgørelsens 
§9, stk. 12. 
 
3.2.6 Støj 
Der er med afgørelsen fastsat støjgrænser for områder beliggende i nærheden af virksomheden. 
Støjgrænserne er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virk-
somheder, samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 fra 2003, kapitel 5 om Ekstern støj i byomdannelsesområ-
der, samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 fra 1996 om Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksom-
heder og Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 
Der er fastsat definition på dag /aften og nat- perioder, og der er fastsat maksimal natstøjgrænser for områ-
der som indeholder boliger.  
 
Vilkår F1 indeholdende støjgrænser for Kronospan er overført uændret fra vilkår C6 i revurdering 2015 (støj-
grænser gældende fra 1. januar 2017).  
 
Vilkår F2 omhandler definition af referencetidsrum jf. støjvejledningen.  
 
Vilkåret om lavfrekvent støj og infralyd (vilkår F3) er overført uændret fra vilkår C8 i revurdering 2015. Vil-
kår F4 om vibrationer er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 fra 1996.  
 
Vilkår F6-F8 er overført uændret fra miljøgodkendelse af sorteringsanlægget af 14. marts 2019.  
 
Det fremgår af bilag J, at en forudsætning, for at Kronospan kan overholde støjgrænserne er, at fejemaskinen 
ikke anvendes samtidigt med den stationære flishugger. Miljøstyrelsen vurderer, at der også kan være proble-
mer med samtidig drift af den mobile flis- og spånpladehugger og har derfor fastsat krav til kørsel med feje-
maskine og huggere i vilkår F9. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at de to mobile huggere giver et væsentligt bidrag til støj-emissionen fra Kronospan, 
og har derfor overført vilkår om drift for de to mobile huggere og den stationære hugger.  
 
I afgørelsen er det væsentligt at præcisere vilkårene for virksomhedens egenkontrol med støjgrænserne og 
driftsforholdene under denne kontrol. 
 
I egenkontrollen er der fastsat krav til kontrol- og målemetode, og det er anført, hvorledes måleresultaterne 
skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden, alt sammen for at vilkåret skal kunne kontrolleres entydigt og 
korrekt 
 
Ud over de generelle krav til en ’Miljømåling – ekstern støj’ vurderer Miljøstyrelsen det relevant at få oplys-
ninger om iso-kurver mm. for at kunne kontrollere input til beregningerne samt kontrollere beliggenheden af 
referencepunkter. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at driften af virksomheden medfører et støjbidrag, som ligger tæt på støjgrænserne 
og tæt på boligområder. For at kontrollere, at forudsætningerne fra seneste støjkortlægning fortsat er repræ-
sentativ for virksomheden drift, er der fastsat vilkår om, at virksomheden mindst én gang årligt skal gennem-
føre og fremsende en gennemgang af grundlaget for seneste støjkortlægning. Miljøstyrelsen har således ikke 
imødekommet Kronospans klage over vilkår H1 i revurdering 2015.  
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Gennemgangen af støjmodellen indbefatter efter Miljøstyrelsens opfattelse, at grundlaget for de mobile kil-
der (antal kørsler pr. kørevej pr. time) og de faste kilder (fx driftsforudsætninger for de støjmæssigt mest be-
tydende kilder) gennemgås med det sigte, at den aktuelle drift er i overensstemmelse med seneste støjkort-
lægning. Der er i vilkår F10, F11 og F12 stillet krav til årlig kontrol af overholdelse af støjgrænserne og etable-
ring af et støjkildekatalog over alle støjkilder. Endvidere skal det ved udskiftning af støjkilder dokumenteres, 
at der vælges en støjsvag teknologi.  
 
Der er mange transporter til og fra Kronospan. Derfor er der i vilkår F13 stillet vilkår til begrænsning af støj 
fra disse. 
 
Støjberegningerne findes i bilag J. Beregningerne er foretaget for det samlede fremtidige støjbidrag i forbin-
delse med de anlægsændringer, der bliver foretaget i 2020.  
 
Kronospan har påklaget vilkår C3 i revurdering 2015 vedrørende Syddjurs Kommunes begrænsning på antal-
let af maiermøller, der må være i drift. Virksomheden har over for Miljøstyrelsen godtgjort, at antallet af møl-
ler i drift ikke har betydning for overholdelsen af støjkravene. Miljøstyrelsen har derfor valgt ikke at stille vil-
kår til antallet af møller.  
 
3.2.7 Affald  
Virksomhedens ikke genanvendelige affald bortskaffes til forbrænding eller deponering i henhold til Syddjurs 
Kommunes affaldsregulativ.  
 
I vilkår G2-G4 er der stillet vilkår til opbevaring af affald med henblik på at undgå miljøpåvirkninger.   
 
3.2.8 Olie- og kemikalietanke   
Virksomhedens olietanke fremgår af virksomhedens oversigt over tankanlæg, jf. S. 
 
Jf. olietankbekendtgørelsens § 3 og 4 er bestemmelserne i bekendtgørelsen direkte gældende for overjordiske 
og nedgravede tankanlæg (dvs. tank + rørføringer) etableret på listevirksomheder, såfremt olieanlægget i sig 
selv ikke er en godkendelsespligtig hovedaktivitet. 
Bekendtgørelsen om olietanke er direkte gældende for alle tankanlæg til mineralolieprodukter på Kronospan. 
 
Der fastsættes derfor ikke nye vilkår for etablering, drift og vedligeholdelse af tankanlæg til mineraloliepro-
dukter. Vilkår for oplag af olier og kemikalier generelt er placeret under vilkår om jord og grundvand. 
 
Overholdelse af olietankbekendtgørelsens bestemmelser vil blive kontrolleret ved tilsynsmyndighedens al-
mindelige tilsyn jf. olietankbekendtgørelsens § 51, stk. 3. 
 
Reglerne for etablering, drift (egenkontrol, vedligeholdelse, inspektion og tæthedsprøvning) samt sløjfning 
for de relevante tankanlæg er gengivet i vilkårsafsnit I om jord og grundvand og recipient. 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at de stillede vilkår i afsnit H skal supplere bestemmelserne i olietankbekendtgø-
relsen. 
 
Der stilles krav om, at overjordiske tanke sikres mod påkørsel. Derved imødegås risiko for jord- og grund-
vandsforurening på grund af påkørsel af olietanke. Vilkåret er i overensstemmelse med vilkår F15 i revurde-
ring 2015.  
 
For at sikre mod forurening af jord og grundvand på grund af spild af olie stilles krav om, at påfyldning og 
aftapning af olie kan ske således, at et eventuelt spild opfanges. 
 
3.2.9 Jord, grundvand og recipient 
Basistilstandsrapport 
Efter godkendelsesbekendtgørelsens §§ 15 og 43 skal myndigheden træffe afgørelse om, hvorvidt virksomhe-
den skal udarbejde basistilstandsrapport i forbindelse med revurdering jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 41a el-
ler 41b. Kronospan ApS er omfattet af bilag 1, listepunkt 3.1.a) i godkendelsesbekendtgørelsen. 
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Miljøstyrelsen har vurderet, at Kronospan er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport og 
har meddelt selvstændigt påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport af 5. juli 2018.  
 
Virksomheden har således udarbejdet en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og 
grundvandets tilstand med hensyn til forurening. Rapporten opfylder kravene i godkendelsesbekendtgørel-
sens bilag 6. 
 
Virksomheden har den 17. november 2017, 11. april 2018, 30. maj 2018 og den 27. juni 2018 fremsendt un-
dersøgelsesoplæg med supplerende oplysninger til basistilstandsrapport.  
 
Miljøstyrelsen har på den baggrund påbudt Kronospan at udarbejde en rapport med oplysninger om og do-
kumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport).  Føl-
gende stoffer/blandinger af stoffer skal indgå i basistilstandsrapporten: 
 

 Tungmetaller (Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, As, Cu og Zn) 
 PCB 
 PCP 
 Phenoler 
 PAH 
 Heavy fuel oil 
 Olie 
 Formaldehyd 
 Lindan 

 
Rapporten findes i bilag T. 
 
Øvrige vilkår er stillet med bagrund i godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk.2, der angiver, at tilsynsmyndig-
heden skal opstille vilkår om regelmæssig vedligeholdelse af de foranstaltninger, der træffes for at forhindre 
emissioner til jord og grundvand.  
 
Kronospan har nedlagt limspildevandsbehandlingsanlægget, og vilkår vedr. dette er derfor ikke relevante 
mere. Limspildevandet tilsættes i stedet i tørrerne.  
 
Vilkår I1 og I2 stilles med baggrund i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk.2, der angiver, det der skal fast-
sættes vilkår om monitering på jord og grundvand på virksomhedens område i forhold til relevante farlige 
stoffer. Der har tidligere været opbevaret slagge og flyveaske i overdækket grube med afledning til kloak. Det 
har imidlertid ved tilsyn vist sig, at der er forekommet en del afledning af overfladevand fra gruben. Slagge og 
flyveaske kan indeholde dioxin som følge af medforbrænding af affaldstræ. Derfor er vilkåret suppleret med 
krav om måling af dioxin ved den tidligere slagge/flyveaske plads.  
Moniteringen tager udgangspunkt i den udarbejdede basistilstandsrapport, og skal udføres i de samme punk-
ter som beskrevet heri. Disse punkter fremgår af bilag T. I forbindelse med ændret opbevaring af slagge/fly-
veaske/restprodukt skal der desuden analyseres for de samme stoffer og på samme måde som i basistil-
standsrapporten (vilkår I2) 
 
Virksomheden har tidligere anvendt MUPF lim, men oplyser, at det ikke anvendes mere. Limen indeholder 
phenol, og der skal ansøges om miljøgodkendelse, hvis virksomheden igen ønsker at bruge det.  
 
Miljøstyrelsen vurderer i øvrigt, at belægninger til enhver tid skal være tætte, så der ikke kan ske nedsivning, 
og der må ikke være synlige revner” jf. Orientering nr. 6, 2008(vilkår I6). 
 
Der er stillet en række vilkår (I6-I10) om, hvorledes Kronospan skal kontrollere og vedligeholde belægninger, 
rør, tanke og bassiner, således at det ved forebyggende vedligeholdelse sikres, at der kommer færrest mulige 
utætheder i systemerne. Kronospan skal have skriftlige procedurer, som beskriver, hvorledes kontrollen ud-
føres og at der sker dokumentation af kontrollen. Vilkårene er i overensstemmelse med standardvilkår 18.  
 
Jf. vilkår I11 skal alle oplag opbevares indendørs, i tanke/siloer eller på befæstet areal, således at der ikke er 
risiko for udløb af forurenet overfladevand til jord, grundvand eller recipient. Rundtræ er træstammer, som 
ikke vurderes at kunne give anledning til skadelig påvirkning af jord og grundvand. Derfor er det undtaget fra 
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vilkåret. Vilkåret er overført uændret fra revurdering 2015. Miljøstyrelsen har ved tilsyn konstateret, at der er 
høje koncentrationer af bl.a. tungmetaller, N, P mv i overfladevandet fra virksomheden og vurderer, at dette 
hidrører fra oplagene af genbrugs/affaldstræ. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at alle råvarer – undtaget rund-
træ - skal opbevares på befæstet areal med mulighed for kontrolleret afledning til godkendt modtager. Vilkår 
I12 er overført uændret fra revurdering 2015 og omhandler, at transport og håndtering af flydende stoffer 
kun må foregå på befæstede arealer.  
 
Vilkår I13 begrænser risikoen for, at der ved udslip af flydende råvarer, kemikalier eller affald kan ske forure-
ning af jord eller grundvand eller udløb til recipient. Vilkåret er stort set i overensstemmelse med vilkår F1, 
F2 og F6 i revurdering 2015.  
 
Vilkår I14 sikrer, at der ikke kan ske forurening af jord og grundvand, som følge af vask eller påfyldning/af-
tapning af tanke og køretøjer. Vilkåret er stort set i overensstemmelse med vilkår F20, F21 og F28 i revurde-
ring fra 2015. Ved vask på vaskepladser må der ikke ske afløb til ubefæstede/ukloakerede arealer jf. vilkår 
I15. Vilkåret er i overensstemmelse med standardvilkår 18.4.3.  
 
Vilkår I16 vedrører oplag af genbrugstræ/affaldstræ herunder brændselsstakken. Det er standardvilkår for 
opbevaring af ikke inert affald, da det skal sikres, at der ikke sker udledning af forurenende stoffer til jord, 
grundvand eller overfladevand.  
 
Spildevand samt opsamlet overfladevand skal genbruges i produktionen eller afledes efter kommunens an-
visninger. (vilkår I17) 
 
I vilkår I18-I24 er der stillet generelle vilkår til udendørs tankanlæg, som reducerer risikoen for overløb fra 
tankgården som følge af regnvand. Endvidere er der stillet vilkår til vedligehold og materialer af tanke. En del 
af disse vilkår er overført fra revurdering 2015.  
 
Den lim, som anvendes på Kronospan, indeholder bl.a. formaldehyd. Vilkår I23 sikrer, at der ikke sker udsiv-
ning af formaldehyd dampe ved tankfyldning. Vilkåret er justeret ift. i vilkår B4 i revurdering 2015, således at 
det omfatter alle tanke med flydende råvarer.  
 
Vilkår I24 er fastsat for at sikre mod overfyldning af tanke.  
 
Vilkår I25- I33 omhandler krav til ammoniumnitrat tanken, som skal sikre mod udløb til kloak eller recipient 
ved uheld.  
 
I vilkår I34 er der fastsat krav til NH3 tanken, som sikrer, at der ikke kan ske uheld med udløb fra slanger og 
rør.  I vilkår I35 er der fastsat tilsvarende vilkår for fuelolie.  
 
Vilkår I36 sikrer, at alt spild opsamles og bortskaffes korrekt. 
 
Da der ikke er mulighed for visuel kontrol af nedgravede rørsystemer, skal der jf. vilkår I37 udføres tætheds-
kontrol af alle nedgravede rørsystemer.  
 
Vilkår I38-I46 er overført stort set uændret fra vilkår H1 i revurderingen fra 2015.  
 
3.2.10 Til og frakørsel 
I vilkår J1 er der stillet vilkår om de tidsrum, hvor der må komme transporter til Kronospan. Vilkåret er stil-
let dels for at sikre, at forudsætningerne i støjberegningen (bilag J) er overholdt, og dels for ikke at give an-
ledning til øget trafik aften, nat og weekender/helligdage.  
 
Virksomheden har i støjberegningerne (bilag J) beregnet det maksimale antal biler, der kan køre til virksom-
heden uden, at støjgrænserne overskrides. Det fremgår af beregningerne, at der kun er regnet med trafik i 
dag- og aftenperioden. Det er fastholdt i vilkåret.  
 
I den påklagede revurdering fra 2015 har Syddjurs Kommune i vurderingsafsnittet redegjort for, at der i for-
bindelse med øget produktion kan forekomme følgende antal transporter ved maksimal fremtidig produk-
tion:  
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 Mandag-fredag: 140-185 transporter pr. døgn, hvoraf 10-15 transporter kommer i løbet af aftenen/natten 
(fra 20-06) 

 Lørdag-søndag: 20-40 transporter pr. døgn. 
 
Det fremgår desuden af beregningen, at antallet af transporter kan øges væsentligt, før støjgrænserne over-
skrides. Det oplyses, at der ikke er tale om en forøgelse af det årlige antal transporter, men udelukkende en 
beregning af støjbidraget med en maksimal driftssituation.  
 
3.2.11 Eftersyn, vedligehold og rapportering   
Indholdet i vilkår H1 i revurdering 2015 vedrørte journalføring af en række forskellige emner. Dette er nu 
beskrevet under de relevante anlæg/emner i denne afgørelse.   
 
For at sikre en effektiv kontrol og dermed begrænse forureningen fra virksomheden, er der endvidere i god-
kedelsen fastsat vilkår om, at der udarbejdes journal m.v. for tilsyn og kontrol med virksomhedes forure-
ningsbegrænsende foranstaltninger.   
 
Vilkår K2 fastsætter krav til registrering af forbrug af råvarer, hjælpestoffer, brændsel samt affald. Vilkåret er 
overført stort set uændret fra revurdering 2015. 
 
Der er stillet krav om eftersyn og funktionsafprøvning af diverse alarmer og detektorer for at sikre at disse til 
stadighed fungerer, jf. vilkår K3. Journal over eftersyn og funktionsafprøvninger skal gemmes med henblik 
på at kunne fremvise kontrollen over for tilsynsmyndigheden. 
 
For kraft5 er der stillet vilkår (K4) om fremsendelse af dokumentation for kontrol af AMS-målerne, for at 
sikre, at emissionsmålingerne med AMS til stadighed afspejler de reelle emissioner og bygger på affaldsfor-
brændingsbekendtgørelsens regler. Vilkåret omfatter kun de nye målere, som idriftsættes sammen med pose-
filter senest 23. august 2020) 
 
I henhold til affaldsforbrændingsbekendtgørelsens § 9pkt. 10 skal der fastsættes vilkår om, at driftslederen 
straks skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis kontrolmålingerne viser, at emissionsgrænseværdierne i 
godkendelsen ikke er overholdt. Miljøstyrelsen har vurderet, at vilkåret også skal gælde ved anvendelse af 
genbrugstræ (ikke affald) som brændsel. Dette fremgår af vilkår K5,. 
 
Der gøres opmærksom på, at godkendelsesbekendtgørelsen også indeholder krav om straksindberetning ved 
overskridelse af emissionsgrænser – og at dette ikke alene gælder for luftemissioner, men alle emissioner. 
 
Virksomheden skal afrapportere emissionsmålinger fra kraft5 månedligt. Dette er fastlagt i vilkår K6 og K7.  
Rapportering af målinger af dioxin, furan og tungmetaller er omfattet af påbud. 
 
Jf. vilkår K8 kan tilsynsmyndigheden kræve dokumentation for, at forbrændingsforholdene i kedlen på 
kraft5 er acceptable ift. affaldsmedforbrænding.  
 
Der skal i henhold til vilkår K9 føres en driftsjournal over driften af kraft5, vådelektrofilter, kraft6 og kraft4. 
Kravene om årlig indberetning af resultatet af driften og overvågningen af kraft5 er videreført fra revurdering 
2015 og er i overensstemmelse med kravene i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, hvor det fremgår, at der 
skal udarbejdes en rapport over årets drift og overvågning af anlægget, og at rapporten som minimum skal 
indeholde oplysninger om processens afvikling og emissioner til luft og vand sammenholdt med de emissi-
onsgrænseværdier, der gælder for anlægget. 
 
Journalerne skal jf. vilkår K10 være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.  
 
Til kontrol af, at virksomheden ikke udvider sin aktivitet på en måde, som indebærer forøget forurening, er 
der stillet vilkår (vilkår K11)  om indberetning af årligt forbrug af råvarer og hjælpestoffer i forbindelse med 
driften af virksomheden, samt mængde af affald generet ved driften af anlægget. Der stilles også vilkår vedrø-
rende det samlede energiforbrug. Årsindberetningen skal indeholde en opgørelse og vurdering af årets drift 
på kraft5, kraft6, kraft4 kedlen, 0,6 MW kedlen og vådelektrofilteret. Endvidere skal der være en opgørelse 
over forbrug og oplag af råvarer, hjælpestoffer, brændsler og affald samt producerede mængder færdig varer. 
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Miljøstyrelsen vurderer, at vilkårene vil give tilsynsmyndigheden et bedre overblik over anvendte og oplag-
rede råvarer, brændsler og affaldsmaterialer.  
 
Bilag 1 virksomheder har krav i Godkendelsesbekendtgørelsen om at indberette egenkontrolresultater til til-
synsmyndigheden mindst hvert år. Der stilles derfor vilkår herom. 
 
Det skal desuden fremgå af vilkår, hvordan og i hvilket omfang virksomheden skal indberette resultaterne til 
tilsynsmyndigheden. 
 
Resultater fra moniteringen relateret til basistilstanden (vilkår I1 og I2) skal fremsendes, når analyseresulta-
terne foreligger og er vurderet jf. vilkår K12. 
 
3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld  
Virksomheden skal jf. vilkår L1 straks orientere tilsynsmyndigheden ved driftsforstyrrelser og uheld. Vilkåret 
erstatter ikke underretningspligten jf. Miljøbeskyttelseslovens § 71. 
 
3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
Kronospan anvender ammoniumnitrat i produktionen. Tærskelværdien for ammoniumnitrat af teknisk kvali-
tet er jf. risikobekendtgørelsen 350 tons. Der oplagres maksimalt 75 m3 ammoniumnitrat med en koncentra-
tion på mindre end 54%.  
 
Vandige opløsninger af ammoniumnitrat er omfattet af risikobekendtgørelsen ved koncentrationer over 80 
vægt%. Syddjurs kommune har derfor vurderet, at oplaget af ammoniumnitrat ikke er omfattet af risikobe-
kendtgørelsen. Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.  
 
Virksomheden har desuden ansøgt om miljøgodkendelse til anvendelse af F-gas(LPG) på kraft6 og kraft4. I 
den forbindelse vil der blive installeret en tank, med et maksimalt oplag på 44.200 kg LPG. Tanken placeres i 
god afstand og afskærmet fra virksomhedens øvrige aktiviteter. F-gas(LPG) har en tærskel værdi for kolonne 
2 på 50 tons.  
 
På den baggrund vurderes det, at Kronospan ikke bliver omfattet af risiko bekendtgørelsen.  
 
Virksomheden har endvidere oplyst, at der på sigt muligvis vil blive anvendt H2O2 som tilsætning til vådelek-
trofilteret. Når der foreligger en konkret ansøgning, vil det blive vurderet, om virksomheden dermed bliver 
omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
Der er ikke oplysninger om andre stoffer på virksomheden, som kan være omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
3.2.14 Ophør  
Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 12 og 13. Fristen på 4 uger følger af 
godkendelsesbekendtgørelsens § 50. Anmeldelsen har til formål at sikre, at processen efter jordforurenings-
lovens kapitel 4b sættes i gang. Efter modtagelse af virksomhedens oplæg til vurdering, meddeler Miljøstyrel-
sen påbud om, hvordan vurderingen skal gennemføres, herunder om udførelse af undersøgelser m.m. Virk-
somheden gøres opmærksom på, at andre aktiviteter der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med 
bilag 1 aktiviteten også omfattes af dette.  
 
Som udgangspunkt er det relevant, at undersøgelsen gennemføres så den svarer til den allerede udførte un-
dersøgelse af basistilstanden. Viser vurderingen, at der er sket en væsentlig forurening af jord og grundvand 
sammenholdt med den tilstand, der er konstateret i basistilstandsrapporten, meddeler Miljøstyrelsen påbud 
om at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at bringe tilstanden tilbage til dette niveau.  
 
 
3.2.15 Sikkerhedsstillelse  
 
Spånplade producerende fabrikker er ikke omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om etablering af sikker-
hedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Der er derfor ikke fastsat vilkår om sikkerhedsstillelse. 
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3.3 Bemærkninger til afgørelsen  

De nye og ændrede vilkår har været varslet over for virksomheden i form af udkast til afgørelse.  
 
Kronospan har ønsket at få frister for etablering af procesluft- og røggasrensningsanlæg samt AMS udskudt 
til 23. august 2020. Miljøstyrelsen har imødekommet dette. Kommentarerne har derudover kun haft karak-
ter af tekniske præciseringer, som Miljøstyrelsen har taget til efterretning.  
 
 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

 
Kommunens bemærkninger. 
Syddjurs Kommune er hørt i forbindelse med opstart af revurderingen samt miljøgodkendelser af ændret 
rensning af procesluft fra contipresse og kølevender, medforbrænding af affaldstræ og etablering af posefilter 
med surgasrensning og dioxin/furan rensning, brændselsskift på kraft6 og kraft4 samt ansøgning om æn-
dring af spildevandsvilkår. Kommunens bemærkninger fremgår af bilag U. 
 
Bemærkningerne er opsummeret her: 
 
Spildevandsforhold  
Syddjurs Kommune har den 7. juni 2019 udarbejdet en godkendelse til Kronospan til etablering af bassiner 
og anlæg til udligning og rensning. Udledningen af overfladevand til Pindstrup Bæk forventes derfor at op-
høre med udgangen af 2019.   Syddjurs Kommune har i forbindelse med, at Miljøstyrelsens revurdering af 
Kronospans miljøgodkendelse revurderet virksomhedens tilslutningstilladelse ift. BAT-konklusionerne for 
WBP.  
 
Syddjurs Kommune bemærker endvidere at i forbindelse med etablering af et scrubberanlæg til fjernelse af 
formaldehyd fra blandt andet pressen, skal der søges om tilladelse til udledning af spildevand fra denne pro-
ces.  
 
Trafikale forhold  
Kommunen bemærker, at de hidtil anvendte transportveje forventes benyttet, og at der på sigt forventes en 
stigning i antallet af transporter på op til 20%. Vejmyndigheden opfordrer til, at transport til og fra virksom-
heden foregår via det rutenummererede vejnet.  
 
Forholdet til kommunes planlægning 
Det fremgår af kommunens udtalelse i bilag U, at ændringerne er vurderet ift. tidligere oplysninger fra Kro-
nospan. Virksomheden har efterfølgende fremsendt korrekte oplysninger, og kommunen har med mail af 19. 
december 2019 oplyst, at de har til hensigt at meddele dispensation for lokalplanens bestemmelser om byg-
ningshøjden ift. en skorsten på 48 m. 
 
Forholdet til Natura 2000 områder samt oplysninger om arter omfattet af bilag IV i habitatdirektivet 
”Syddjurs Kommune vurderer, jf. § 6 og 7 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. 
december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyt-
telse af visse arter, om det søgte kan 1. påvirke et Natura 2000-område væsentligt, 2. beskadige yngle- el-
ler rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller 
3. beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV  
Ad 1. 
Kronospan ApS ligger i en afstand af ca. 5,7 km sydvest for nærmeste Natura 2000 område, nr. 47 Eldrup 
Skov og søer og moser i Løvenholm Skov. Området er udpeget på grund af dets naturtyper, og truslerne 
er næringsstofberigelse, afvanding, forsuring, tilgroning af de lysåbne naturtyper med vedplanter og inva-
sive arter. 
På baggrund af områdets naturtyper, karakter og trusler vurderes de største problemer foruden afvandin-
gen af området at være afsætning af næringsstoffer, herunder kvælstof og svovl, hvoraf særligt sidst-
nævnte kan bidrage til forsuring af naturområderne. 
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I forbindelse med ansøgningen er der beregnet en deposition af kvælstof og svovl på det nærmeste område 
af natura 2000 grænsen, men ikke på de naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget. Beregnin-
gerne er foretaget til Eldrup Skov, som er beliggende nærmest anlægget. Den beregnede totaldeposition for 
kvælstof til grænsen for natura 2000 området er 0,038 kg N/ha/år. 
Baggrundsbelastningen for pågældende område jf. Danmarks Arealinformation er 12,8 kg N/ha/år. Tåle-
grænserne for 7110 (aktive højmoser) og 7120 (nedbrudte højmoser med mulighed for gendannelse) er 5-10 
kg, og er alene med baggrundsbelastningen på 12,8 kg/N/ha/år overskredet. Der er beregnet en totaldepo-
sition til grænsen for natura 2000 området – Eldrup Skov. Beregninger til Eldrup Skov viser, at der her er 
en deposition på 0,038 kg N/ha/år. Der er ikke foretaget beregninger af depositionen af kvælstof på selve 
moserne, men disse vurderes at ligge på niveau eller under den beregnede værdi for Eldrup Skov. Dette 
også holdt oppe imod at den højeste deposition fra anlægget måles i en afstand af 1.140 meter. Dette gælder 
for såvel kvælstof som svovl. 
Det vurderes, at en totaldeposition på 0,038 kg N/ha/år er af en størrelsesorden, hvor den kan sidestilles 
med en nul-deposition. Det er således Syddjurs Kommunes vurdering, at driften som ansøgt i sig selv eller i 
kumulation med andre ikke vil kunne have en negativ påvirkning på natura 2000 området Eldrup skov og 
søer og moser i Løvenholm skov eller de naturtyper og arter som er en del af 
udpegningsgrundlaget. 
Depositionen af svovl er beregnet til nærmeste grænse for natura 2000 området Eldrup Skov. Depositionen 
hertil er beregnet til 0,006 keq/ha/år.  Baggrundsdepositionen i området er 1,04 keq/ha/år. Der findes in-
gen tålegrænser for afsætningen af svovl, men forsuring kan være en væsentlig faktor for højmoserne. En 
beregnet totaldeposition på 0,006 keq/ha/år vurderes at være sidestillet med en nul-deposition og det er 
således Syddjurs kommunes vurdering, at en udledning til den beregnede ikke i sig selv eller i kumulation 
med andre ville kunne påvirke Natura 2000 området med dets naturtyper og arter væsentligt. 
For de øvrige naturtyper på udpegningsgrundlaget gælder, at tålegrænsen er højere og ikke overskredet 
med baggrundsbelastningen. Syddjurs Kommune vurderer derfor, at det er udelukket, at det ansøgte kan 
bidrage til negative påvirkninger herpå.” 
 
Syddjurs Kommune vurderer, at det ansøgte ikke kan medføre væsentlig påvirkning af bilag IV arter.  
 
Naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3: 
”Der er flere naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 beliggende i området omkring Kronospan. 
Der er beregnet på naturområder indenfor 1.800 meter fra anlægget, da depositionen herefter falder væ-
sentligt. I en afstand af 1.800 meter fra anlægget er merdepositionen beregnet til maksimalt 0,4 kg /ha/år 
afhængig af hvilken retning, naturområdet er beliggende i forhold til anlægget.  
 
For de fleste af de naturområder, der er bergnet N-deposition til, vil en merdeposition af kvælstof eller am-
moniak ikke medføre en tilstandsændring af området, da områderne i dag er forarmet og forholdsvis kvæl-
stoftolerante. Det er derfor kommunens vurdering, at en merdeposition svarende til de beregnede værdier 
ikke vil påvirke områderne. Samtidig vurderes disse områder ikke begrænset af svovl. 
 
For naturområde 1, 15, 16, 17 og 19 gælder at disse vil kunne påvirkes af ammoniakemission fra anlægget i 
en større eller mindre grad.  
Særligt for område 16 og 19 vil det være væsentligt at få beregnet eller vurderet om depositionen før etable-
ring af rensningsanlæg til procesluft fra contipresse og kølevender var lavere eller højere end efter etable-
ringen. En merudledning af ammoniak og eventuelt svovl for disse områder vil muligvis kunne medføre en 
påvirkning af tilstanden af området og vil kræve en ansøgning om dispensation fra § 3.   
 
For de øvrige tre områder gælder følgende vurdering: 
 
Område 1 - fattigkær beliggende vest for anlægget er nok mere betinget af tilstedeværelsen af sur vand end 
en påvirkning af atmosfærisk kvælstof og svovl og det vurderes derfor at en N-deposition på 0,203 kg 
N/ha/år ikke vil påvirke området væsentligt.  
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Område 15 – overdrev beliggende ca. 1.140 meter nord for anlægget modtager en N-deposition på 0,187 kg 
N/ha/år. Overdrevet har karakter af hede og er delvist med stor artsdiversitet og positive arter for natur-
typen. Dele af området er domineret af store græsser med høj næringsstoftolerance. Med en deposition på 
0,187 kg N/ha/år og en tålegrænse på 10-15 kg N/ha/år o en baggrundsbelastning på 12,7 kg N/ha/år vil 
området ikke blive påvirket i en grad der vil medføre en tilstandsændring af arealet.   
 
Område 17 – et overdrev beliggende ca. 880 meter nord for anlægget er overvejende et surt overdrev med 
lyng og spredt træopvækst. Dele af overdrevet ser ud til at være tilgroet i græsser. Der er ikke foretaget en 
besigtigelse af området. Der er beregnet en totaldeposition på 0,227 kg N/ha/år. Det vurderes ikke, at en 
totaldeposition på 0,227 kg N/ha/år med en baggrundsbelastning på 12,7 kg N/ha/år vil medføre en til-
standsændring af området. Områdets tålegrænse vurderes at være 10-15 kg N/ha/år og er dermed ikke 
overskredet. ” 
 
Forholdet til vandområdeplaner 
Kommunen bemærker, at Kronospan er i gang med at etablere rensning af deres overfladevand, og at det for-
ventes, at udledningen af overfladevand til Pindstrup Bækstopper pr. 31. december 2019. Syddjurs Kommune 
imødeser, at Kronospan ikke længere udleder spildevand til Pindstrup Bæk og forventer, at dette har en posi-
tiv indflydelse på både Pindstrup Bæk og Ryom å.  
 
Miljøstyrelsens bemærkninger 
Spildevandsforhold  
Miljøstyrelsen har i denne afgørelse fastsat vilkår som sikrer, at overfladevand, som udledes til Pindstrup 
Bæk, karakteriseres. Formålet er at vurdere om overløb, skal gennemgå en rensning inden udledning.  
 
Trafikale forhold  
Miljøstyrelsen bemærker, at Syddjurs Kommune i forbindelse med revurdering 2015 tog stilling til mulig 
øget transport som følge af eventuel øget produktion. Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger. 
 
Forholdet til kommunes planlægning 
Miljøstyrelsen har ikke yderligere kommentarer. 
 
Forholdet til Natura 2000 områder samt oplysninger om arter omfattet af bilag IV i habitatdirektivet 
Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkning 
 
Forholdet til vandområdeplaner 
Miljøstyrelsen har stillet vilkår til overløb i denne miljøgodkendelse.  
 
Forholdet til §3 naturtyper 
Kommunen bemærker, at merdeposition af ammoniak og eventuelt svovl som følge af ændret rensning af 
procesluft fra contipresse og kølevender ift.  nogle af naturområderne muligvis kan medføre en påvirkning. 
Miljøstyrelsen skal bemærke, at der kun forekommer NH3 og svovl i afkastet fra kraft5, og ikke fra contip-
resse eller kølevender. Da der etableres posefilter med surgasrensning på afkastet fra kraft5, vil udledningen 
af forsurende gasser reduceres væsentligt ift. de nuværende forhold. Der har ikke i de tidligere afgørelser væ-
ret fastsat en emissionsgrænse for NH3. I denne afgørelse fastsættes en emissionsgrænseværdien for NH3 på 
10 mg/Nm3, hvilket er i overensstemmelse med de netop vedtagende BAT-konklusioner for WI. Miljøstyrel-
sen vurderer på den baggrund, at de ansøgte rensningsanlæg og ændringer på Kronospan vil reducere emis-
sioner af både NH3 og svovl fra virksomheden. 
 
 
Inddragelse af borgere mv. 
Syddjurs Kommune var godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden ind til 1. juli 2017, hvor myn-
dighedskompetencen overgik til Miljøstyrelsen. Kommunen har den 18. oktober 2016 fremsendt åbningsskri-
velse vedrørende indledning af revurdering til virksomheden.  
 
Indledning af revurderingen og modtagelse af miljøansøgninger blev annonceret på Miljøstyrelsens hjemme-
side den 16. september 2019.  
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Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende revurderingen.  
 
I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af rensningsanlæg for procesluft fra Contipresse og køle-
vender har der været en borgerhenvendelse om at se ansøgningen. Der er ikke modtaget yderligere henvendel-
ser.  
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 

 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag V. 

4.1.1 Afgørelsen 

Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelserne gives i henhold til §33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.  
Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelserne, at vilkårene, der er anført i godkendelsen, overholdes 
straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden, med mindre der er anført en anden frist i vilkåret. 
 
Revurderingen  
Ændring af vilkår som følge af revurdering meddeles i henhold til 41b, og § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven.  
 
Den samlede afgørelse omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af miljøbeskyttelsesloven. 
 
Afgørelsen vil blive taget op til revurdering, når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-
tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt. 
 

4.1.2   Listepunkt 

Kronospans spånpladeproduktion er omfattet af listepunkt:  
 6.1.c. Fremstilling i industrianlæg af: En eller flere af følgende træbaserede plader: OSB-plader, spånpla-

der eller fiberplader, hvor produktionskapaciteten er større end 600 m3/dag. 

Desuden har virksomheden følgende biaktiviteter:  
 Bilag 1, listepunkt 5.2.b: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affald-

smedforbrændingsanlæg: For andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende 
affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. (medforbrænding på kraftcentralen (kraft5) (27 MW 
kedel)). 

 Bilag 2, listepunkt G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og mo-
toranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. Kraft6 (14 MW kedel) 
og kraft4 (hedtoliekedel). 

 Bilag 2, listepunkt K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bi-
lag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. (Genbrugs-
træ/altholz). 

 

4.1.3 Basistilstandsrapport  

Miljøstyrelsen meddelte den 5. juli 2019 påbud om, at Kronospan skal udarbejde en basistilstandsrapport.  
 
Virksomheden har således udarbejdet en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og 
grundvandets tilstand med hensyn til forurening. 

4.1.4 BAT  

Kronospan er omfattet af BAT-konklusionerne for, hvad der betragtes som bedst tilgængelig teknik (BAT) for 
industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af træbaserede plader. Endvidere har kommissionen 
den 12. november 2019 offentliggjort BAT-konklusioner for affaldsforbrændingsanlæg. Da kraft5 på Kro-
nospan medforbrænder affaldstræ, der er klassificeret som affald, er dette anlæg således også omfattet af 
BAT-konklusionerne.  
 
Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de 
bedste tilgængelige teknikker. På engelsk ”Best Available Techniques” eller BAT. 
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EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkra-
vene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for ”BAT 
reference documents”. 

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.  

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-doku-
menterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ( ”direktivet for industrielle emissioner” ) (IED), som 
trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i 
deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen 
af BAT. 

4.1.5 Risikobekendtgørelsen  

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 

4.1.6 Miljøvurdering  

Der kan medforbrændes op til 35.750 tons affaldstræ klassificeret som affald pr. kalenderår svarende maksi-
malt 98 tons pr. døgn. Miljøstyrelsen vurderer, at Kronospan ApS’ aktiviteter omkring modtagelse, håndte-
ring og bearbejdning og medforbrænding af affaldstræ er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og af konkrete projekter, bilag 2, pkt. 11b: Anlæg til bortskaffelse af affald (pro-
jekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 
 
Skift af brændsel fra fuelolie til LPG-gas på kraft 4 og 6 er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og af konkrete projekter, bilag 2, punkt 3. ENERGIINDUSTRIEN a) Industri-
anlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 
 
Etablering af det ansøgte projekt om ændret rensning af procesluft fra contipresse og kølevender af bilag 2, 
pkt. 13, a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, 
er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring 
eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1) i bekendtgørelsen om lov om miljøvurdering.   
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af screeninger af det ansøgte i forhold til miljøvurderingsloven vurderet, at 
ingen af de ansøgte projekter medfører, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport efter miljøvurde-
ringsloven.  
 
Ændring af vilkår for spildevand vurderes ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven. 
 
I forbindelse med revurderingsdelen er der ikke foretaget ændringer, som medfører, at der skal udarbejdes 
en miljøkonsekvensrapport efter miljøvurderingsloven.   

4.1.7 Habitatdirektivet  

Kronospan ligger i en afstand af ca. 6 km sydvest for nærmeste Natura 2000 område, nr. 43 Eldrup Skov og 
søer og moser i Løvenholm Skov. Området består af 5 separate delområder, der ligger inde i et større overve-
jende løvskovsområde, Eldrup og Løvenholm-skovene. Ca. 75 % af området er dækket af skov. En af de store 
trusler mod områdets naturtyper er næringsstofberigelse i form af atmosfærisk nedfald af kvælstof. Desuden 
er afvanding af højmosepartierne en trussel mod gendannelsen af aktiv højmose, og der er som følge af af-
vandingen sket en fragmentering af de lysåbne naturtyper. Løvenholm Langsø er truet af forsuring.   
 
Der er udarbejdet en depositionsberegning (bilag O), som konkluderer, at der udledes ikke stoffer i mæng-
der, som kan påvirke Natura 2000 området væsentligt. Det vurderes derfor, at etablering og drift af det an-
søgte ikke i sig selv vil påvirke fredede eller beskyttede områder i nærheden.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, på grund af afstanden, at det er udelukket, at de ansøgte aktiviteter på Kronospan 
kan give anledning til negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget, der består af 9 naturtyper. 
 
I Syddjurs Kommune er der formodet eller konstateret forekomst af følgende bilag IV arter: 
• Odder 
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• Løgfrø 
• Stor vandsalamander 
• Spidssnudet frø 
• Strandtudse 
• Markfirben 
• Arter af flagermus 
• Mygblomst 

 
I en afstand af knap 200 m vest for skel til Kronospan er der i et mindre vandhul fundet spidssnudet frø, og 
søen er potentielt levested for stor vandsalamander, der begge er på listen over bilag IV dyrearter i Danmark. 
Det ansøgte udleder ikke spildevand til sådanne vandhuller eller på anden måde påvirker arealer, der kan 
være landhabitat for arten. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at de ansøgte aktiviteter ikke påvirker disse bilag 
IV arter.  
 
Idet Kronospan ligger på en industrigrund i et tæt bebygget område, vurderer Miljøstyrelsen desuden, at 
ejendommen er uegnet som levested for nogen af ovennævnte bilag IV arter. Det er således Miljøstyrelsens 
samlede vurdering, at Kronospans nye aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning på Natura 2000 områ-
der eller bilag IV arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering. 
 
I forbindelse med revurderingen og miljøgodkendelsen er der ikke ændrede forhold eller lempede vilkår. Der 
skal derfor ikke foretages en vurdering i forhold til habitatbestemmelserne.  

4.2   Øvrige gældende godkendelser og påbud 

Afgørelsen erstatter tidligere afgørelser og påbud, som fremgår af bilag W.  

4.3   Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er godkendelse- og tilsynsmyndighed for virksomheden. Syddjurs Kommune er tilsynsmyn-
dighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet til det kommunale spilde-
vandsrenseanlæg. 
 

4.4   Offentliggørelse og klagevejledning 

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på 
www.mst.dk. 
 
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

 ansøgeren 
 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 ønsket underretning om afgørelsen 
 
Der kan klages over nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○ og ¤. For revurderede vilkår, der ikke 
er ændret (umarkerede vilkår), er det kun beslutningen om ikke at ændre disse, der kan klages over. Endvidere 
kan man klage over, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også 
på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk 
med NEM-ID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. 
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for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
(http://nmkn.dk/klage/). 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender her-
efter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 17. januar 2020. 
 
Orientering om klage 
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer 
Miljøstyrelsen virksomheden herom. 
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en 
klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en even-
tuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder 
de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning 
for Miljø- og Fødevareklagenævnet for at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
En eventuel klage over revurderingen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede/ophævede vil-
kår, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at 
Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 
 

4.5   Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Syddjurs Kommune syddjurs@syddjurs.dk 
Beredskab og Sikkerhed post@bsikr.dk 
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen 
Midtjylland 

midt@sst.dk 

Friluftsrådet,  oestjylland@friluftsraadet.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

chr-bund@djurs.net 
NOAH noah@noah.dk 
Greenpeace info@nordic.greenpeace.org 

 
 



 

 

BILAG – separate dokumenter 

 

A. Miljøteknisk beskrivelse 

B. Miljøansøgning om medforbrænding på kraft5 (Kraftcentralen) 

C. Miljøansøgning om ændret rensning af procesluft fra Contipresse og køle-
vender 

D. Miljøansøgning om ændring af vilkår for spildevand 

E. Miljøansøgning om ændring af brændsel på kraft4 og kraft6 

F. Oversigtskort 

G. Oversigtsplan 

H. Placering af flishugger og spånpladeknuser 

I. Kommuneplan rammer 

J. Støjberegninger 

K. BAT-tjekliste for WBP og WI 

L. Afkastplan 

M. Afkastbeskrivelse 

N. OML-beregninger 

O. Depositionsberegninger 

P. Spildevandssystem 

Q. Oplag af genbrugstræ og træråvarer 

R. Oplag af kemikalier 

S.  Olie- og kemikalie tanke 

T. Basistilstandsrapport  

U. Kommunens bemærkninger  

V. Lovgrundlag  

W. Oversigt over tidligere afgørelser 

 
 


