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Påbud om vilkår til fastsættelse af nye emissionskrav – Vilkår C5
kontrol af luftforurening

Miljøstyrelsen fremsender hermed påbud af vilkår om fastsættelse af nye
emissionskrav – Vilkår C5 kontrol af luftforurening.
Ved meddelelse af nærværende påbud bortfalder tidligere meddelte vilkår C5 i
revurdering af miljøgodkendelse meddelt 4. december 2009 af Miljøstyrelsen som
ændret af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 2. september 2013.
Emissionskravene i Vilkår C5 fastsættes hermed til:
Afkast

Nr.

Stof

Emissionsgrænse

Zinkgryde

1

Støv, total

5 mg/Nm3

Zinkgryde

1

Pb

1 mg/Nm3

Zinkgryde

1

NH3

500 mg/Nm3

Procesbade

-

Hydrogenchlorid

20 mg/Nm3

Fra

målt som HCl
Sandblæsningskabine

7

Støv, total

5 mg/Nm3

Malerkabiner(incl. Tørrekabiner) gammel + ny

5 og 9

Støv, total*

10 mg/Nm3

Malerkabiner (incl. Tørrekabiner) gammel + ny

5 og 9

Zinkstøv

5 mg/Nm3

Malerkabiner (incl. Tørrekabiner) gammel + ny

5 og 9

Epoxystøv

5 mg/Nm3

Emissionskravene skal være overholdt senest 1. september 2018.
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Påbuddet gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41 stk. 1 / § 72 stk. 1 og § 72 stk. 3 .
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Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september
2016.
Miljøstyrelsen • Strandgade 29 • 1401 København K / Miljøstyrelsen • Lyseng Allé 1 • 8270 Højbjerg
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • • www.mst.dk

Baggrund for påbudet
Miljøcenter Århus’ afgørelse af 4. december 2009 om revurdering af
virksomhedens miljøgodkendelse blev påklaget til Miljøklagenævnet, nu Miljø- og
Fødevarerklagenævnet, i januar 2010 med henvisning til, at de nye stillede krav til
emissionsgrænser for støv, HCl og NH4Cl var væsentlig skærpet og lavere end de
vejledende grænseværdier i Luftvejledningen.
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Natur – og Miljøklagenævnet har den 2. september 2013 truffet afgørelse i sagen ,
og stadfæstet afgørelsen med ændringer. Afgørelsen vedlægges.
Nordvestjysk Galvanisering A/S har den 30. maj 2014 fremsendt ansøgning til
Miljøstyrelsen om dispensation fra kravet om støv total på 5 mg/Nm3 fra afkast nr.
1 (Zinkgryden) til 20 mg/Nm3. Bilagt ansøgningen fremgår en teknisk / økonomisk
redegørelse ved installation af filteranlæg til sikring af overholdelse af krav nævnt i
Natur- og Miljøankenævnets afgørelse.
Nordvestjysk Galvanisering A/S har den 31. oktober 2016 fremsendt revideret
OML-beregning samt emissionsmåling for afkastet fra zinkgryden, og har i denne
sammenhæng genfremsat ansøgning om dispensation. Den nye emissionsmåling
viste en støvemission fra zinkgryden på 22 mg/Nm³.
Ved samtale med Nordvestjysk Galvanisering A/S den 5. januar 2017 har
virksomheden oplyst, at såfremt Miljøstyrelsen beslutter, at et emissionskrav på 5
mg/Nm³ skal overholdes, vil en frist på 18 måneder være acceptabel.
Miljøstyrelsen har vurderet materialet fremsendt af virksomheden, og har truffet
afgørelse ud fra følgende betragtninger:
 Det af Nordvestjysk Galvanisering A/S anførte filteranlæg er en
almen kendt rensningsteknologi der er omfattet af BREF
dokumentet og BAT-konklusionen for Forarbejdning af
jernmetaller fra 2001,
Her anføres det som BAT at opsamle emissioner fra dypning
ved indeslutning af karret eller ved randudlufting og
støvreduktion ved hjælp af stoffiltre eller våde gasvaskere med
overholdelse af støvemission < 5 mg/Nm³
BREF-dokumentet er under revision og det må forventes at
nuværende BAT ikke lempes, og herefter vil BAT være
bindende.
 Miljøstyrelsen er bekendt med at andre virksomheder, der kan
sammenlignes med Nordvestjysk Galvanisering A/S for
procesanlæg der er identiske med det aktuelle anlæg på
Nordvestjysk Galvanisering A/S, overholder emissionskrav for
støv total på 5 mg/Nm3 for Zink, (som anført i Natur- og
Miljøklagenævnets afgørelse af 2. september 2013).
 Implementering af det nævnte filteranlæg vil betyde en
væsentlig miljøforbedring for de omkringboende naboer og for
nærmiljøet, da teknologien tilbageholder betydelige mængder
tungmetaller, som hermed kan håndteres forsvarligt enten til
genanvendelse eller til deponi.
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2. september 2013. J.nr.: NMK-10-00218 (tidl. MKN – 100-00660 Ref.: DAMOE/GOM
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Klagevejledning
Påbuddet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af
 virksomheden
 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 meddelt
Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen
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. for private
og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.
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 herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 21 marts 2017.
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet.
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6
måneder, fra påbuddet er meddelt.
Offentliggørelse og annoncering
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.
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Kopi til:
Udsendelsesliste
Miljø- og Fødevarerklagenævnet nh@naevneneshus.dk
Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Friluftsrådet kreds@friluftsraadet.dk
Noah noah@noah.dk
Alice og Elo Rasmussen er@netgalleriet.eu

Øvrige oplysninger
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Nordvestjysk Galvanisering A/S har haft påbuddet til udtalelse , og har meddelt
Miljøstyrelsen at varslet er taget til efterretning og arbejdet med at efterleve
påbuddet påbegyndt så nævnte tidsfrist kan overholdes.

Med venlig hilsen

Søren Andersen
Mobil: (+45) 91 33 47 92
soean@mst.dk
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Jf. § 75 i bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27.
september 2016.
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