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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for etablering af røggaskonden-
sering hos Dalum Papir A/S 
 
Miljøcenter Roskilde har den 13. november 2009 modtaget ansøgning fra 
Dalum Papir A/S om indførelse af røggaskondensering på virksomhedens 
naturgaskedel. Supplerende oplysninger er modtaget i mail af 23. december 
2009. 
 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
 
Oplysninger i sagen 
Dalum Papir A/S ønsker at indføre røggaskondensering på virksomhedens 
naturgaskedel for at udnytte energien i røggassen til foropvarmning af føde-
vand til dampkedlen.  
 
Der vil blive installeret 2 varmevekslere (røggaskølere) samt pumper og rør 
i forbindelse med det eksisterende kedelanlæg. Pumperne installeres in-
dendørs i kedelbygningen samt i vandfilterbygningens kælder. Dalum Papir 
A/S oplyser, at udstyret ikke vil kunne høres udendørs. Virksomheden oply-
ser desuden, at støj fra skorstenen vil blive dæmpet, idet de 2 varmeveksle-
re i røggasrøret vil virke som lyddæmpere. 
 
Dalum Papir A/S forventer, at installationen af røggaskondensering vil med-
føre en reduktion af naturgasforbruget på ca. 10 % svarende til ca. 300.000 
m3 naturgas. Virksomheden oplyser, at denne naturgasmængde svarer til 
ca. 675 tons CO2. Tilsvarende vil virksomhedens samlede emission via røg-
gassen blive reduceret, da emissionen pr. m3 røggas vil være uændret.  

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Dalum Papir A/S vurderer derfor, at den samlede miljøbelastning fra kedel-
anlægget vil blive reduceret ved indførelse af røggaskondensering.  
 
 
Miljøcenterets vurdering 
Miljøcenter Roskilde er enig i virksomhedens betragtninger om, at en reduk-
tion i naturgasforbruget vil medføre en reduktion i den samlede emission fra 
kedelanlægget. 
 
Da rør og pumper placeres indendørs i kedelbygningen, vurderer Miljøcen-
ter Roskilde, at indførelse af røggaskondenseringen ikke vil medføre væ-
sentligt forøget støj fra virksomheden. Støjbidraget fra kedelanlægget skal 
indgå, når der gennemføres støjmålinger på virksomheden jævnfør vilkår F2 
i revurdering af miljøgodkendelse af 4. december 2009.  
  
 
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 kla-
geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
 Afgørelsen vil blive annonceret i Næstved Bladet den 12. januar 2010 og 
på www.blst.dk under rubrikken ”Annoncer”. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde eller 
post@ros.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 9. februar 2010 
kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen 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.  
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Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Annette S. Kristensen 
akademiingeniør 
72 54 80 86 
anskr@ros.mim.dk 
 
 
Kopi til:  
Næstved Kommune (borger@naestved.dk)   
Embedslægeinstitutionen Sjælland (sjl@sst.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk)   
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk) 
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