
 

Plan- og virksomhedsområdet 
J.nr. ODE-430-261-10 
Ref. OLMOE /OLKRI 

 Dalum Papir A/S 
 Miljøchef Dorte Riis Sørensen  
 Dalumvej 116   
 5250 Odense SV  Den 28. juni 2010 
 
 
 
Dalum Papir A/S, Dalumvej 116, Odense. CVR-nr.: 2028 4196. 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for etablering af varmegenvin-
dingsanlæg 
 
Miljøcenter Odense har den 27. maj 2010 modtaget ansøgning fra Dalum 
Papir A/S, om etablering af varmegenvindingsanlæg på en af virksomhe-
dens papirmaskiner.  
 
Afgørelse 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening under de forudsætninger, der fremgår af det nedenstående. God-
kendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er derfor ikke nødven-
dig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
 
Virksomhedens projektbeskrivelse er vedlagt som bilag til denne afgørelse. 
 
Ved papirproduktion opløses fibrene i store mængder vand, hvorefter van-
det afdampes i en tørringsproces på opvarmede metalcylindre. Tørrean-
læggene er forsynet med omfattende ventilationssystemer, der transporte-
rer det fordampede vand væk. 
 
En del af energien i dampen udvindes ved varmeveksling. Udvindingen øn-
skes i det ansøgte projekt optimeret ved en ombygning af ventilationssy-
stemet. En del af den indvundne energi (ca. 10.000 MWh årligt) anvendes 
internt i virksomheden, medens resten leveres til Odenses fjernvarmenet. 
Leverancen til fjernvarmenettet vil udgøre ca. 200.000 GJ årligt, svarende til 
opvarmning af ca. 3000 husstande. 
 
 
Miljømæssig påvirkning 
 
Luftforurening. 
Der sker ingen forøgelse af luftforurening. Der udledes en mindre mængde 
damp via afkastene end i dag. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Spildevand 
Den damp, der tidligere blev udledt via afkastene, kondenseres og skal der-
for udledes som vand. Der vil opstå en øget mængde spildevand på ca. 
90.000 m3 pr. år. Oprindeligt er spildevandet søgt udledt direkte i Odense Å. 
Virksomheden har efterfølgende ændret ansøgningen, således at vandet 
ledes til rensning i Odense kommunes spildevandssystem.  
 
Støj 
Virksomheden har igangsat en støjhandlingsplan, der gradvist sænker virk-
somhedens støjbelastning af omgivelserne. Et krav til det ansøgte projekt 
har været, at varmegenvindingen ikke må have negativ effekt på støjhand-
lingsplanens gennemførelse. Et afkast lukkes i forbindelse med projektet og 
udgår derfor som støjkilde. Ventilatorer, rørsystemer og øvrige afkast støj-
isoleres således, at lydeffektniveauet ikke øges. 
 
Fredningszone ved Odense Å 
Der vil være behov for at føre tre fjernvarmerør over åen. Dette vil ske, så-
ledes at rørene integreres i en af de nuværende broer som en ændring af 
en eksisterende bro jf. § 13 i fredningsnævnets afgørelse om fredning af 
Odense Ådal (frs. 43/1999). 
 
 
Miljøcenterets vurdering 
 
Miljøcenter Odense finder det miljømæssigt fordelagtigt at udnytte energien 
i den damp, der i dag emitteres fra virksomheden. Med hensyn til støj, vil 
ændringen af ventilationssystemet ikke medføre øget støj fra virksomheden 
i forhold til det nuværende niveau og det kommende, lavere niveau.  
 
Under de forudsætninger, der er givet ovenfor, er det miljøcenterets vurde-
ring, at projektet samlet ikke vil medføre øget miljøbelastning.  
 
 
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 
• 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 un-
derretning om afgørelsen 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Ugeavisen Odense og på By- og Land-
skabsstyrelsens hjemmeside: www.blst.dk den 7. juli 2010. 
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En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest 
være modtaget i kontorets ekspeditionstid (inden kl. 16.00) den 18. august 
2010. 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 be-
handler 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 meddelt/annonceret.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ole Moeslund 
72548455 
olmoe@ode.mim.dk 
 
 
 
 
Kopi til: 

 
Odense Kommune Miljø, odense@odense.dk
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, at@at.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
 
Beboere i boligområdet Solbakken: 
Morten Hoff [moho@ucl.dk] 
dekoteket [dekoteket@mail.tele.dk] 
Lene & Niels [lene@niboan.dk] 
Kristine Rokkjær [klr@odense.dk] 
Jette og Niels [66152160@galnet.dk] 
Christina Holck Pape [christina@obbc.dk] 
Jette Gandrup [jette.gandrup@hjallesenet.dk] 
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Miljøcenter Odense  Dalum den 21. maj 2010 
C. F. Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense SØ 
Att.: Ole Moeslund 
 
 
Vedr. information om opbygning af varmegenvindingsanlæg på PM7 
 
Dalum Papir A/S fremsender hermed beskrivelse af projektet ”varmegenvindingsanlæg på PM7”. 
I beskrivelsen er der taget stilling til de miljømæssige forhold ved drift af anlægget. 
 
Dalum Papir A/S håber, at Miljøcenter Odense er i stand til at vurdere behovet for en ansøgning om 
miljøgodkendelse. Da første del af byggeriet ønskes opstartet i uge 30 2010, vil Dalum Papir A/S 
sætte pris på et svar snarest. 
 
 
 

 Med venlig hilsen 

  

 Dorte Riis Sørensen 
 Miljø- og Sikkerhedschef 
 Dalum Papir A/S 
 drs@dalumpapir.dk 

 26 28 11 22 
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Projektbeskrivelse – ombygning af ventilationssystem på PM7 til varmegenvinding 
 
Baggrund 
Baggrunden for dette projekt er dels en optimal drift af fortørreren og dels en udnyttelse af 
overskydende energi.  
 
Ved papirproduktion opløses fibrene i store mængder vand, hvorefter der sker en tørringsproces, for 
at opnå den rette struktur og fugtighed i det færdige papir.  
 

 
 

I fortørrerpartiet tørres papirbanen via dampopvarmede tørrecylindre. Opvarmning af 
papirbanen foregår ved fysiks kontakt med cylinderoverfladerne, så at vandet kan fordampe. I 
slutningen af fortørrerpartiet har papirbanen et tørstof på 95-98%, hvilket er nødvendig for at 
papiret kan overfladelimes eller bestryges.  
 
Tørrerpartierne er forsynet med omfattende ventilationssystemer, der primært transporterer det 
fordampede vand væk, men som også sikrer en vis genindvinding af energien. 
Ventilationssystemet fungerer som beskrevet i nedenstående. 
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I stueplan blæses friskluft ind som opvarmes af strålevarme fra kar, motorer, rør, virepartiet samt 
hætten på papirmaskinen. Luften fra maskinsalen veksles med afkastet fra hætten og blæses ind på 
papirbanen som lommeblæst, således at det vand, der fordampes fra papirbanen, kan opsuges.  
 
Den varme fugtige luft i hætten suges ud og veksles med lommeblæsten inden den afgives til 
omgivelserne. Selvom der sker en varmeveksling mellem afkast og lommeblæsten, er der stadig en 
del energi tilbage i afkastluften. Det er denne overskydende energi, der udnyttes i forbindelse med 
ombygning af ventilationssystem på PM7. 
 
 
Gennemførelse 
Projektet er inddelt i tre faser: 
 

1. Ombygning af lommeblæstsystem i fortørrer med genvinding af varme i afkast 
2. Tilkobling til det centrale fjernvarmenet 
3. Tilkobling af rumvarme. 

 
1. Ombygning af luftsystem i fortørrer med genvinding af varme i afkast. For at højne kvalitet af 
papiret (fugtprofil), er det nødvendigt med en bedre ventilation i fortørreren. Ved denne ombygning 
er det naturligt at installere varmeveksler til udnyttelse af den overskydende energi. 
 
2. En del af den overskydende varme ledes til virksomhedens kraftvarmecentral, hvor den kobles på 
det eksisterende vekslersystem til fjernvarmenettet. Dalum Papir leverer på nuværende tidspunkt 
fjernvarme fra veksling med kondensat fra papirmaskinernes tørrecylinder samt overskudvarmen i 
røggassen fra fliskedlen.  
 
3. En del af den overskydende varme benyttes intern til opvarmning af kontor, administration 
mandskabsrum, værksteder, laboratorium samt en meget stor del af fabrikken dog ikke PM-6 og 
kemikalielagre. I dag benyttes der dels friskdamp og dels el til rumopvarmning af disse rum.  
 
Hele projektet ventes gennemført inden 1. oktober 2010. Største delen af ombygningen af 
lommeblæstsystemet og etablering af varmevekslersystem i PM7 bliver gennemført i uge 30-31. 
 
Miljømæssig påvirkning 
Det samlede projekt vil medføre 

- en reduktion i energiforbrug til rumopvarmning på ca. 10.000 MWh årligt 
- en produktion af fjernvarme på ca. 200.000 GJ årligt (svarende til opvarming af ca. 3.000 

husstande). Fjernvarmen produceres på overskudsvarme frem for fossilbrændsel. 
 
Luftforurening. 
Der sker ingen forøgelse af luftforurening. Der udledes en mindre mængde damp via afkastene end i 
dag. 
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Spildevand 
Den damp, der tidligere blev udledt via afkastene, kondenseres og skal derfor udledes som vand. 
Der vil opstå en øget mængde spildevand på ca. 10 m3 /time i alle driftstimer (max. 24 timer pr. 
døgn i 360 døgn, svarende til ca. 87.600 m3 pr. år).  
 
Der er foretaget analyse af afkastet, som viser, at  
 
Parameter Måleværdi 
pH:  7,2 
Suspenderede stoffer  1,0 mg/l 
Total-N  5,7 mg/l* 
Total-P  <0,005 mg/l 
Chlorid <1,0 mg/l 
BI5, modificeret 33 mg/l 
COD, kemisk iltforbrug  52 mg/l 
* Svarende til en årlig udledning på ca. 0,5 tons pr. år ved fuld drift 
 
Spildevandet ønskes udledt til Odense Å via udløb 60. Udløbet udmunder i kanal, der samler udløb 
57, 58, 60, 62, 63 samt overløb fra Odense Vandselskabs hovedkloakledning (overløbsbygværk). 
Disse udløb modtager overfladevand fra ca. 51.000 m2 tagareal og 14.000 m2 befæstet areal samt 
ca. 325.000 m3 borevandsbaseret kølevand. Desuden tilledes kølevand fra kraftcentralens 
kølesystem i tilfælde af drift på reserveturbine.  
 
Dalum Papir for fire gange årligt udtaget prøver af vand i de enkelte udløb til Odense Å samt af 
selve Odense Å. Resultater 2009 fremgår af nedenstående tabeller. 
 
Overfladevand brønd 60   Måling 1 Måling 2 Måling 3 Måling 4 Gns. 
BI5 mg O2/l 2,8 11 3,0 3,2 5,0 
COD mg O2/l 13 55 16 22 27 
Nitrogen total-N mgN/l 0,96 1,8 1,8 1,1 1,4 
Ammonium-N filtreret mgN/l 0,35 0,27 0,93 0,34 0,47 
Phosphor total-P mg P/l 0,14 0,79 0,13 0,65 0,43 
Suspenderet stof mg /l 7,1 59 12 45 31 
Bundfældelig stof på 2 timer mg /l <0,10 1,5 <0,10 0,25 0,88 
Olie monopolær mg /l <0,10 0,16 <0,10 <0,10 0,16 
pH   8,3 8,2 8,4 8,3 8,3 
Temperatur  °C 12,3 15,3 15,0 9,5 13,0 
 
Odense Å   Måling 1 Måling 2 Måling 3 Måling 4 Gns. 
BI5 mg O2/l 2,3 3,3 1,7 1,5 2,2 
COD mg O2/l 22 35 20 24 25 
Nitrogen total-N mgN/l 5,8 2,6 2,4 4,7 3,9 
Ammonium-N filtreret mgN/l 0,13 0,11 0,51 0,10 0,21 
Phosphor total-P mg P/l 0,12 0,13 0,10 0,13 0,12 
Suspenderet stof mg /l 11 6,1 2,2 10 7,3 
Bundfældelig stof på 2 timer mg /l <0,1 <0,1 <0,10 <0,10 <0,10 
Olie monopolær mg /l <0,1 <0,1 <0,10 <0,10 <0,10 
pH   8,4 8,2 8,4 8,0 8,3 
Temperatur °C 8,1 12,1 13,4 6,7 10,1 
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Det er Dalum Papirs vurdering, at udledning af det kondenserede damp fra papirproduktionen ikke 
vil give en øget påvirkning af vandmiljøet. Dette vurderes dels ud fra overstående analyseværdier 
og dels ud fra det forhold, at vandet tidligere blev udledt som damp til luften. 
 
 
Støj 
Dalum Papir er i løbende dialog med støjkonsulenter for at sikre, at installation af dette 
varmegenvindingsystem ikke bidrager yderligere til støjemissionen. 
 
 
Fase 1, Ombygning af lommeblæstsystem i fortørrer med genvinding af varme i afkast 
Denne fase medfører en betydelig ombygning af afkast på PM7-bygningen. Der er i dag 4 afkast. 
De to østligste afkast (afkast 1 og 2) erstattes af to nye afkast koblet sammen med hver en serie af to 
luft/luftveksler og tre vand/luftveksler (kun vand/luftveksler placeres udendørs). 
Almindeligvis bidrager varmevekslere ikke væsentligt til støjemissionen.  
Ventilatorer, rørsystemer og afkast støjisoleres således, at der opnås det ønskede lydeffektniveau. 
Krav til lydeffektniveauer er fastsat af støjkonsulentfirmaet nne Pharmaplan. 
 
Afkast 3 lukkes af, således at det ikke længere er i funktion og derfor udgår som støjkilde. 
 
Afkast 4 bibeholdes men vil iht. støjhandlingsplanen støjdæmpes på et senere tidspunkt. 
 
Installationer i fase 1 vil reducere støjudledningen fra de primære afkast på PM7, som i dag er nogle 
af de væsentlige støjkilder i forholdt til boligområdet 5.B.2. 
 
Fase 2, Tilkobling til det centrale fjernvarmenet 
Denne fase medfører blot yderligere rørføring af fjernvarmerør mellem varmevekslerne og 
kraftcentralen. 
 
Fase 3, Tilkobling af rumvarme 
I denne fase placeres isolerede varmerør på tage over diverse bygninger. Rørene kobles internt til 
rumvarmeinstallationer. Der placeres ikke ventilatorer eller andet støjende udstyr udendørs. 
 
 
Affald 
Under selve projektfasen opstår der løbende fraktioner af affald, primært metaller og brændbart affald. 
Håndtering af disse sker efter samme retningslinier, som Dalum Papir normalt håndterer affald. 
 
Som et led i fase 3 om rumvarme vil der ske en omfattende sanering af virksomhedens eksisterende 
asbestholdige varmerør. Denne sanering varetages af et nedbrydningsfirma med ekspertise inden for 
asbestsanering. Al asbestholdigt affald håndteres af dette firma. 
 
Jord og grundvand 
Der håndteres ikke forurenende stoffer i forbindelse med driften af anlæggene. 
Fjernvarmerørene fra PM7 til kraftcentralen vil på visse dele af strækningen være nedgravet i jorden 
på samme vis som fjernvarmerør i det øvrige fjernvarmesystem i Odense.  
 
Fredningszone ved Odense Å 
Selve anlægget monteres uden for fredningszonen ved Odense Å. Der vil være behov for at føre de 
tre fjernvarmerør over åen. Dette vil ske, således at rørene integreres i en af de nuværende broer 
som en ændring af en eksisterende bro jf. § 13 i fredningsnævnets afgørelse om fredning af Odense 
Ådal (frs. 43/1999). 



  Projektbeskrivelse, varmegenvinding PM7 

  Side 5 af 5 

 
Vurdering 
Det er Dalum Papir vurdering, at dette projekt udelukkende har en positiv indvirkning på miljøet, da 
der udnyttes energi, der tidligere gik til spilde. 
 
Projektet tilrettelægges således, at der ikke sker en negativ påvirkning af støjemissionen. Ligeledes 
benyttes der ikke forurenende stoffer eller genereres affald i forbindelse med driften af anlægget. 
 
Efter Dalum Papirs opfattelse vil denne bygnings- og driftsmæssigt ændring ikke indebære forøget 
forurening.
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