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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for nyt afstøvningsfilter for kulmølle 7
Miljøcenter Århus modtog den 2. juni 2008 ansøgning om udskiftning af
afstøvningsfiltret for kulmølle 7. Vi har siden drøftet projektet – senest på
vores møde hos Aalborg Portland den 23. januar 2009.
Afgørelse
Miljøcenter Århus vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig.
Vi skal samtidig orientere om, at vi vil tage vilkårene vedrørende afstøvningsfiltret, herunder forhold omkring emissionsgrænseværdier, op til revurdering i forbindelse med den igangværende IPPC revurdering.
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse
efter anden lovgivning.
Oplysninger i sagen
Den 29. januar modtog Miljøcenter Århus en orientering fra Aalborg Portland (AP) om, at det eksisterende posefilter med tilhørende røggaskanaler
og skorsten ved kulmølle 7 skal udskiftes. I det fremsendte materiale oplyste AP, at det nye posefilter dimensioneres til en garanteret maksimal
støvemission på 30 mg/Nm3.
På et fælles møde mellem Miljøcenter Århus og AP den 31. januar 2008
diskuterede vi grænseværdier i henhold til BAT, og det var Miljøcenter Århus vurdering, at BAT emissionsniveauet for det pågældende filter ville være <10 mg støv/Nm3. Det var Miljøcenter Århus’ vurdering, at der skulle
fremsendes en ansøgning af projektet i henhold til miljøbeskyttelsesloven.
Miljøcenter Århus modtog ansøgningen den 2. juni 2008.
I ansøgningen oplyser AP blandt andet følgende:

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.
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Projektet
Det nuværende afstøvningsfilter udskiftes med et nyt filter med samme filterareal. Det nye posefilter dimensioneres for en garanteret maksimal
støvemission på 10 mg/Nm3. Hjælpefyret renoveres og bibeholder sin nuværende placering. Snegletransporten genanvendes med en mindre ombygning.
Der etableres ny stålkonstruktion til filter, ventilator og snegletransport, som
placeres ved siden af nuværende bygning. En ny skorsten med samme
højde som den nuværende placeres modsat det eksisterende trappetårn op
mod den ny stålkonstruktion. Der etableres en måleplatform til manuelle
præstationsmålinger helt tilsvarende det nuværende målested. Den nuværende kontinuert registrerende støvmåler for kulmølle 7 (KM7) overflyttes til
den nye skorsten.
På grund af nødvendigheden af at opretholde produktionen under montagen, og hermed minimering af stoptiden på det eksisterende anlæg, er det
besluttet at opføre anlægget ved siden af det eksisterende. Ligeledes er
placering af den nye skorsten med tilhørende tilslutninger valgt ud fra samme kriterier.
Forureningsforhold
Ved udskiftning af filteret forbedres filterkapaciteten markant, desuden opnås en væsentligt forbedret drift af filtrene, da vi i de senere år har haft
mange problemer med kondens i filtrene som følge af tæring på filterhuset.
Kondensen har medført et stærkt forøget slid på filterposerne med deraf
følgende problemer med overholdelse af grænseværdien for KM7 og efterfølgende store ekstra udgifter til udskiftning af filterposer.
Øvrige miljømæssige forhold vedr. drift af KM7 er uændrede.
Det nye kulmøllefilter er dimensioneret for overholdelse af 10 mg støv/Nm3.
Miljøcenterets vurdering
Det er Miljøcentrets vurdering, at projektet består af et nyt anlæg, der i hovedtræk kan sidestilles med det nuværende, dog med den forskel, at det
kan overholde en skærpet emissionsgrænseværdi for støv.
På baggrund af sagens oplysninger er det Miljøcentrets vurdering, at projektet ikke medfører en forøget forurening, og at projektet derfor ikke skal godkendes. Eventuelt skærpede forhold vedrørende den gældende støvemissionsgrænse vil blive taget op i forbindelse med den igangværende revurdering af den gældende miljøgodkendelse.
Klagevejledning og offentliggørelse
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til
Miljøklagenævnet af:
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
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 kommunalbestyrelsen
 embedslægeinstitutionen
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99
og 100
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen
Afgørelsen vil blive annonceret i de tre nordjyske ugeaviser Vejgaard Avis,
Midt-Vest Avis og Nørresundby Sundby Avis den 17. juni 2009 og på
www.blst.dk.
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Århus, Lyseng
Allé 1, 8270 Højbjerg eller post@aar.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 15. juli kl. 16.00.
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes
afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6
måneder efter, at afgørelsen er annonceret.

Med venlig hilsen

Claus Lübeck Christensen
72 54 82 41

Bente Eisenmann Jørgensen
Civilingeniør
72 54 82 58

Kopi til:
• Aalborg Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen,
teknik.miljoe@aalborg.dk
• Embedslægeinstitutionen Nordjylland, nord@sst.dk
• Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4, at@at.dk
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•
•
•

Friluftsrådets kredsbestyrelse, Region Nordjylland (himmerlandaalborg@friluftsraadet.dk, jf@danskoplysning.dk,
vendsyssel@friluftsraadet.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
NOAH (noah@noah.dk)
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