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Virksomheder 

J.nr. 2020-435 

Ref. KABJE/CARRE 

Den 29. januar 2020 

Afgørelse om  ingen godkendelsespligt for en dam pkedelunit 

 

Miljøsty relsen har den 6. januar 2020 v ia By g og Miljø modtaget jeres ansøgning 

om midlertidig opstilling af en dampkedelunit på Nordjyllandsværket.   

 

Afgørelse efter m iljøbeskyttelsesloven 

Miljøsty relsen vurderer, at projektet ikke giver anledning til øget forurening eller 

til ændrede v ilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 1  § 33, stk. 1  er derfor 

ikke nødvendig. 

 

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven 

Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøsty-

relsen tager dette til efterretning. 

 

Oply sninger i sagen 

I forbindelse med skrotning af Nordjyllandsværkets blok 2 er det nødvendigt for 

v irksomheden at etablere en dampkedel for at opretholde dampforsyningen til op-

varmning af lagertankene til heavy fuelolie. 

Dampkedlen v il være udformet som en pakkeløsning bygget op i en containerunit, 

indeholdende et oliefyret dampkedelanlæg.  

Hertil kommer en 35.000 l containertank til forsyning af kedelanlægget med die-

selolie. Containertanken placeres på et 37 .000 l opsamlingskar. Anlægget skal 

være i drift ca. 3 døgn pr. uge og ventes at forbruge ca. 25.000 l diesel pr. uge. Så-

ledes forventes det, at containertanken fy ldes 1  gang pr. uge. Containertanken til-

sluttes kedelanlægget med en slangeforbindelse. Fyldning af tanken v il foregå i  

samarbejde med en medarbejder fra Aalborg Forsyning, Nordjyllandsværket.  

De 2 containere placeres på en plads nord for bygningen mærket BBR 23 på ne-

denstående tegning. 

                                                                 
1 Lov bekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019 
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Eneste færdsel i området vil være for at fy lde containertanken. Kedelanlægget til-

sluttes eksisterende damp- og kondensatinstallation, der løber umiddelbart ved si-

den af containerne samt el og vand (deionat) i by gning BBR 23.  

Virksomheden vurderer, at den midlertidige opstilling ikke har indfly delse på de 

nuværende risikoforhold på v irksomheden. 

Anlægget forventes at være i drift i 1  – 1½ år. 

Den indfy rede effekt v il være 3.630 kW, og emissionen af NOx  forventes at være 

cirka 110 mg/Nm3 ved 10 % O2.  Afkasthøjde v il være cirka 5 meter. 

Aalborg Kom munes bemærkninger 

Aalborg Kommune har oplyst, at man ikke har bemærkninger ud over bemærknin-

ger fra Nordjy llands Bredskab, der oplyser, at man 15. november 2019 meddelte en 

brandteknisk tilladelse til en dieseltank på 35 m3 i forbindelse forsyning af 6 kedel-

units.  Dette anlæg er nu ikke længere i drift.  

Dieseltanken skal nu fly ttes til en anden position i forbindelse med, at den skal for-

sy ne dampkedelunitten. Nordjyllands Beredskab har derfor meddelt en ny  brand-

teknisk tilladelse til dieseltanken. 

 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

 

Nordjy llandsværkets drift er omfattet af Nordjyllands Amts afgørelse af 6. januar 

2006. Godkendelsen omfatter blandt andet værkets Blok 2 på 285 MW. Blok 2 har 

en godkendt emissionsgrænse for NOx  på 400 mg/Nm3 ved en luftmængde på op 

til 1 .150.000 Nm3/h. Blok 2 tages ud af drift. 
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Miljøsty relsen vurderer på ovenstående baggrund, at de luftformige emissioner fra 

den midlertidigt opsatte kedelunit v il kunne rummes inden for de v ilkår, der er 

fastsat for luftforurening fra Nordjyllandsværkets drift. 

 

Ligeledes vurderer Miljøstyrelsen, at støjbidraget fra den midlertidige aktivitet kan 

rummes inden for de gældende støjgrænser.  

 

Miljøsty relsen noterer sig endvidere, at der i forbindelse med opstilling af olietan-

ken til kedlen iværksættes foranstaltninger med henblik på at forebygge spild til 

omgivelserne ved at placere tanken i et opsamlingskar, samt at der er særligt fokus 

på at undgå spild ved påfy ldning. Opsamlingskarret v il samtidigt virke som påkør-

selssikring. 

 

Det er således Miljøstyrelsens samlede vurdering, at projektet ikke medfører for-

øget forurening fra Nordjyllandsværket, og at det – idet anlægget har en indfy ret 

effekt på mindre end 5 MW og således ikke selvstændigt er omfattet af et godken-

delsespligtigt listepunkt - derfor ikke kræver en miljøgodkendelse at opstille og 

drive dampkedelanlægget med tilhørende olietank.  

 

Miljøsty relsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræ-

ver tilladelse efter en anden lovgivning.  

 

Klagevejledning og offentliggørelse 

 

Meddelelsen om at projektet ikke skal screenes efter Miljøvurderingsloven annon-

ceres ikke og kan ikke påklages. 

Miljøsty relsens afgørelse om ikke godkendelsespligt 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 kan klage over afgørelsen til Miljø - og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en indiv iduel, væsentlig interesse i sagens udfald  

 kommunalbestyrelsen 

 Sty relsen for Patientsikkerhed 

 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 un-

derretning om afgørelsen  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø - og Fødevare-

klagenævnet. Du klager v ia Klageportalen, som du finder et link til på forsiden a f 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
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Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, ty pisk med 

NEM-ID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et geby r på kr. 900 for private og kr. 1800 for v irksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

 

Du kan læse mere om geby rordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-

naevnet/). 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer 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 my ndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen v ideresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

 

Klagen skal være modtaget senest den 26. februar 2020.  

 

 

Virksomheden v il kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø - og 

Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-

mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 

om miljøgodkendelse. 

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøsty relsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen v irksomheden herom.  

Miljøsty relsen orienterer ligeledes v irksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet er blevet fritaget for at klage v ia Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke v irksomheden. 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 29. juli 2020. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Karsten Borg Jensen 

+45 7 2 54 44 49 

 

 

 

 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Kopi til:  

Aalborg Kommune, miljoe@aalborg.dk, lone.pedersen@aalborg.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, cvr 60804214 

Friluftsrådet, cvr 5623071 

Sty relsen for Patientsikkerhed trnord@stps.dk 

Arbejdstilsynet, lni@at.dk 

Nordjy llands Beredskab pao@nobr.dk 

Beredskabsstyrelsen brs-afr@brs.dk 

Nordjy llands Politi pre002@politi.dk 
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