
 

 
 

Miljøstyrelsen • Lyseng Alé 1 • 8270 Højbjerg  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
 

 

Kronospan APS 
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Pindstrup 

8550 Ryomgård 

 

Att: Jette Wulff ( j.wulff@kronospan-dk.dk ) 

 

  

 

Virksomheder 

J.nr. 2020-1156 

Ref. MARIP/ULSEE/MARBA 

Den 31. januar 2020 

 

Påbud om supplerende målinger på Kronospan APS, Fabriksvej 2, 

8550 Ryomgård 

 

Hermed gives påbud til Kronospan ApS, Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård. 

 

Vilkår 1 

Præstationskontrol for partikler, Cl og SO2  

På Kronospan skal der fra februar 2020 og fremefter foretages præstationskontrol 

for Cl- og SO2 fra kraft5 samt for partikler i afkastet fra vådelektrofilteret samtidigt 

med målinger af dioxin og furan inkl. dioxin-lignende PCB’er samt 

∑(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) jf. påbud af 29. august 2019. 

 

Præstationskontrollen skal foretages i overensstemmelse med bekendtgørelse om 

anlæg, der forbrænder affald (BEK nr. 1271 af 21/11/2017), bilag 3, 4 og 5.  

 

Første præstationskontrol skal foretages senest den 28. februar 2020 og herefter 

hver måned, indtil der er etableret effektiv røgrensning på kraft5(kraftcentralen).  

 

Prøverne for partikler skal udtages efter rensning i vådelektrofilteret, og resultatet 

skal beregnes for den røggasstrøm, der kommer fra kraft5. Prøven for Cl- og SO2 

skal tages i afkast fra kraft 5 inden rensning i vådelektrofilteret. Med rapporten 

over præstationskontrollen skal der udarbejdes en beskrivelse af driften af kraft 5 

under prøvetagning.  

 

Vilkår 2 

Der skal udtages samtidige prøver af det brændsel, der indfyres under 

præstationsmålingerne. Prøverne skal analyseres for Cl- efter en akkrediteret 

metode eller efter aftale med tilsynsmyndigheden.  

 

Vilkår 3 

Kronospan skal fra og med den 1. februar 2020 hver måned fremsende 

dokumentation for de bestilte præstationskontroller, og hvornår rapporterne over 

præstationskontroller vil foreligge.  

 

Rapporterne for månedlig præstationskontrol skal suppleres med redegørelse for 

sammenhængen mellem emissioner af dioxin, Cl, SO2, partikler, EBK-temperatur, 

CO mv og Cl i brændsel.  
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Rapporterne over præstationskontrol skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, så 

snart de foreligger, og senest 1. hverdag efter Kronospan har modtaget rapporten. 

 

Påbuddet skal være efterkommet senest den 28. februar 2020. 

 

Påbuddet gives efter §72, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. 

  

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 

Miljøstyrelsen varslede den 15. januar 2020 påbud om supplerende målinger af 

røggasemissioner efter vådelektrofilter. 

 

Vi har ikke modtaget bemærkninger til påbuddet fra Kronospan: 

 

Baggrund for påbuddet 
Miljøstyrelsen meddelte den 29. august 2020 påbud til Kronospan om månedlige 
målinger af dioxin og tungmetaller i afkastet efter vådelektrofilteret. Kronospan 
har fremsendt målinger, som viser, at det fortsat er vanskeligt at overholde 
affaldsforbrændingsbekendtgørelsens grænseværdier for dioxin og furan. 
Kronospan har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af 
medforbrænding af affaldstræ, klassificeret som affald, fremsendt en 
handlingsplan for etablering af røggasrensning for partikler, sure røggasser og 
dioxin og furan på afkastet efter kraft5. Virksomheden oplyser, at posefilteret vil 
være i drift inden 1. august 2020. Miljøstyrelsen har i revurdering af 20. december 
2019 stillet vilkår om, at der ikke må medforbrændes affaldstræ, klassificeret som 
affald, før end posefilteret er i drift.  
 
Da de seneste målinger af dioxin og furan fortsat viser forhøjede emissioner ift. 
affaldsforbrændingsbekendtgørelsens grænseværdier ved forbrænding af 
affaldstræ, der ikke er klassificeret som affald, har Miljøstyrelsen anmodet 
Kronospan om fremsendelse af en handlingsplan for reduktion af emissionen af 
dioxin og furan, indtil posefilteret er etableret.  
 
Det fremgår af handlingsplanen fremsendt den 6. januar 2020, at følgende forhold 
vil blive undersøgt med henblik på at reducere emissionen af dioxin og furan fra 
kraft 5: 

 Sammensætning af brændsel, herunder fordeling af støv og ristebrændsel  

 Sammenhæng mellem dioxin, EBK-temperatur, CO og øvrige 
driftsparametre. 

 Processtyring i kraft 5 

 Fortsat optimering af WESP 
  
Virksomheden oplyser i handlingsplanen, at den nuværende driftsform, hvor der 
ikke kan medforbrændes affaldstræ, har en meromkostning på 6,6 mio. kr. 
Herudover har virksomheden redegjort for 2 andre alternativer. Det ene omfatter 
anvendelse af 100% jomfruligt råtræ som brændsel i kraft5. Meromkostningen er 
beregnet til 22 mio. kr. ift. tidligere drift. Det andet alternativ indeholder stop af 
kraft5 og udelukkende anvendelse af kraft6 og kraft4 fyret med olie. 
Meromkostningen ved dette alternativ er knap 44 mio. kr. Det er ikke oplyst, om 
der er tale om en årlig omkostning eller meromkostning, indtil der igen kan 
medforbrændes affaldstræ, når posefilteret er etableret.  
 

                                                             
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 121 af 25. november 

2019. 
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Kronospan idriftsætter posefilter på kraft5 i august 2020, hvorefter dioxin og 
furan emissionen forventes at kunne overholde affaldsforbrændings-
bekendtgørelsens grænseværdier. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke er 
proportionalt at pålægge Kronospan en meromkostning på 44 mio. kr. ved stop af 
kraft5. På baggrund af resultaterne af emissionsmålingerne på kraft5 vurderer 
Miljøstyrelsen, at det sandsynligvis i højere grad er driftsparametrene og 
processtyringen på kraft5 end typen af indfyret træ-brændsel, som har betydning 
for emissionen af dioxin og furan. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at det ikke er 
proportionalt at pålægge Kronospan en meromkostning på 22 mio. kr. Den 
nuværende driftsform, hvor der ikke må medforbrændes affaldstræ klassificeret 
som affald, medfører i forvejen en meromkostning på 6,6 mio. kr. ift. den tidligere 
drift. 
 
Miljøstyrelsen accepterer derfor, at Kronospan fortsætter indfyring af træaffald, 
der ikke er klassificeret som affald.  
  
COWI har for Kronospan i 2015 udarbejdet et notat, hvoraf det fremgår, at 
dannelsen af dioxin fremmes af højt indhold af Cl, dårlig udbrænding (lav EBK-
temperatur), overflader med Cu og langsom røggasafkøling i temperatur 
intervallet 400- 200 C. Endvidere fremgår det, at SO2 muligvis kan undertrykke 
dioxin dannelsen. 
  
Miljøstyrelsen har derfor vurderet, at påbuddet 29. august 2019 samt 
handlingsplanen foreslået af Kronospan skal suppleres med følgende 
- undersøgelse af betydningen af medforbrænding af brændsel med højt Cl-
indhold herunder bark, som muligvis indeholder meget Cl. Hvis dette er tilfældet, 
skal anvendelse af bark som brændsel reduceres mest muligt 
- de månedlige dioxin/furan og tungmetal målinger suppleres med analyser for Cl i 
det tilførte brændsel 
- de månedlige emissionsmålinger jf. påbud af 29. august 2019 suppleres med 
målinger af partikler, HCl og SO2 
- vurdering af sammenhængen mellem emissioner af dioxin, Cl, SO2, partikler, 
EBK-temperatur, CO mv og Cl i brændsel. Fremsendelse af redegørelser sammen 
med månedlige emissions rapporter. 
 
Hvis den handlingsplan, som Kronospan har foreslået, ikke har den ønskede effekt 
på emissionen af dioxin og furan inden for 3 måneder, vil Miljøstyrelsen vurdere 
yderligere tiltag. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 

kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald. 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger 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 på kr. 500. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet 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 
herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 28. februar 2020. 
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Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).  

 

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 

bestemmer andet. 

 

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 

måneder, fra påbuddet er meddelt. 

 

Offentliggørelse og annoncering 

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen 

Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller 

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

 
 

 

  

 
Med venlig hilsen 

 
 

 
 

Marianne Ripka 

Kemiingeniør 

marip@mst.dk   

Dir. tlf.: 72 54 44 37 
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