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Afgørelse om ændring af vilkår KVV 7.1. og vilkår Luft 8.1 samt vilkår 
Luft 9.1 
 
Ansøgning 
Miljøstyrelsen har modtaget flg. materiale fra Cheminova: 
 
  01.02.2012 Årsrapport for Kraftvarmeværk 2011 
  09.10.2012 Emissionsmålinger på Kraftvarmeværket på Cheminova, sta-

tus og fremtidige vilkår 
 
Årsrapporten fra 01.02.2012 rummer udover måledata for 2011 også an-
søgning om ændring af vilkår KVV 7.1 og Luft 8.1 i virksomhedens miljø-
godkendelse således, at kravet til præstationsmåling på Kraftvarmeværket 
bortfalder. Desuden ansøges om at aftale Luft A2 justeres i overensstem-
melse hermed. Det ansøgte indebærer også revision af vilkår Luft 9.1. 
 
I brevet af 09.10.2012, ansøger Cheminova om, at kravet om præstations-
målinger for de 3 turbiner bortfalder (men opretholdes for kedel 5) samt til-
retning af vilkår KVV 7.1 i overensstemmelse hermed.  

 
Afgørelse 
Afgørelsen om ændrede vilkår meddeles i henhold til § 72 i miljøbeskyttel-
sesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med 
mindre afgørelsen påklages. 
 
Med afgørelsen ændres nedenstående vilkår: 
 
Vilkår KVV7.1 
Fra: 
”Såfremt emissionsovervågningssystemet, dk-PEMS tages ud af drift, skal 
emissionen af NOx dokumenteres ved en årlig præstationsmåling af hver 
turbine. Målingen skal udføres og afrapporteres af et akkrediteret målelabo-
ratorium.”  
 
Til: 
”Såfremt gasturbiner, der ikke er forsynet med kontinuerligt overvågnings-
udstyr, anvendes mere end 500 timer årligt, skal der foretages præstati-
onsmålinger. Krav hertil er præciseret i aftale Luft A2. Målingerne skal udfø-
res og afrapporteres af et akkrediteret firma.” 
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Vilkår Luft 8.1. 
Afsnit om ”Emissionskrav for øvrige parametre”, som ændres til følgende, 
idet tilføjelser er markeret med rød skrift, og overstreget tekst ud-
går/ophæves (den øvrige del af vilkåret er uændret): 

Emissionskrav til øvrige parametre: 

  

1 

NOx 
SO2 CO Støv 

kontrolperiode 
 

døgn måned døgn døgn halvtime år døgn Halvtime 

Centrale luft-
forbrænding 

mg/Nm
3
 
  

400 
     

kontrol 
  

P 
     

SPVf, ovn 1 
mg/Nm

3
 400 

 
 50 100 10 

  
kontrol A 

 
 A A P 

  

SPVf, ovn 2 
mg/Nm

3
 400 

 
 50 100 10 

  
kontrol A 

 
 A A P 

  

SPVf, ovn 3 
mg/Nm

3
 400 

 
 50 100 

 
10 30 

kontrol A 
 

 A A 
 

A A 

KVV, turbine 2-
3 
(naturgas og 
gasolie) 
 

mg/Nm
3
 200 

 
 150 

    
Kontrol 

 
 
 

A 
 
 
 

 

 A 
 

    

KVV, turbine 1 
Ved drift over 
500 timer årligt 
 
(naturgas og 
(gasolie) 
 

mg/Nm
3
 200   150     

Kontrol 
 

P 
 

  P 
 

    

KVV, kedel 5 
(naturgas) 
ved drift > 500 
h 

mg/Nm
3
 125  

 
 75 

    

kontrol P 
 

 
P 

    

KVV, kedel 5 
(fyringsgasolie 
eller dieselolie) 
ved drift > 500 
h 

mg/Nm
3
 250 

 
 100 

  
30 

 

kontrol P 
 

 

P 
  

P 
 

KVV, kedel 5 
(Fuelolie) 

mg/Nm
3
 300 

 
 100   100  

ved drift > 500 
h 

kontrol P 
 

 P   P  

Claus 
mg/Nm

3
 
 

2
400  

     
kontrol 

 
A  

     

1) NOx regnes vægtmæssigt som NO2 
2) Kravværdien for SO2 er gældende fra 1. januar 2007. 
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Vilkår Luft 9.1. 
I vilkåret tilføjes ændringer markeret med rød skrift (den øvrige del af vilkå-
ret er uændret):  

Kontrolmålinger af luftemissioner skal udføres i overensstemmelse med 
nedenstående.  

 
Kontroltype Kontrolperiode Målinger/år 

Antal en-
keltmålinger  

Måletid 

A AMS, automatisk målende system 1 måned / 1 døgn kontinuert kontinuert ½ -1 h 

S Stikprøve 1 år 4-6-9-12 2 1 h 

P 
Præstation (kun for fyringsanlæg) 
Præstation (øvrige) 

1 døgn 
1 døgn 

2 
1-2 

2 
3 

45 min 
1 h 

D 
2-årige dokumentationsmålinger, 
jf. vilkår bas.7.1 

- ½ 3 1 h 

L Stikprøve, lugtmåling 1 år, rullende 6-12-24 1 5 min 

En enkeltmåling er en bestemmelse af emissionen over måletiden. For hver 
måling ved stikprøvekontrol skal der foretages 2 enkeltmålinger. For hver 
måling ved præstationskontrol skal der foretages 3 enkeltmålinger (for fy-
ringsanlæg dog kun 2 enkeltmålinger). 

Oplysninger i sagen 
Gasturbinerne er godkendt første gang den 24. april 1997, og afgørelsen er 
revurderet 13. januar 2006. Den samlede indfyrede effekt er ca. 82 MW. 
Der er 3 gasturbiner (kaldet turbine 1, 2 og 3) hver med en indfyret effekt på 
17,6 MW. Der er endvidere en dampkedel (kedel 5) med en indfyret effekt 
på 29-30 MW afhængig af brændselstype, samt et el-reserveforsynings-
anlæg (dieselmotor) på ca. 750 kW. 
 
Ansøgning af 01.02.2012 
Cheminova har med brev af 01.02.2012 ansøgt om ændring af vilkår KVV 
7.1 og Luft 8.1., således at krav til præstationsmålinger bortfalder. Samtidig 
ønskes aftale Luft A2, som bl.a. præciserer kravet til præstationsmålinger-
nes udførelse, justeret i overensstemmelse hermed. 
 
I ansøgningen oplyser Cheminova desuden, at målefirmaet har oplyst, at 
det korrekte er, at der kun foretages 2 enkeltprøver á 45 minutter. 
 
Ansøgning af 09.10.2012 
I brevet af 09.10.2012 oplyser Cheminova, at der er installeret AMS-
måleudstyr til måling for NOx og CO for turbine 2 og 3. Cheminova søger 
om, at kravet til præstationskontrol bortfalder, idet overvågningen af emissi-
onen fra turbinerne fremover varetages ved brug af AMS-udstyret. 
 
Turbine 1 anvendes i mindre end 500 timer årligt, og Cheminova mener 
derfor, at der ikke er krav om præstationsmålinger. Hvis antallet af driftsti-
mer overstiger 500 timer, vil der blive installeret AMS-udstyr. 
 
For kedel 5 vil emissionen blive kontrolleret ved årlige præstationsmålinger. 
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Udkast til afgørelse er fremsendt til Cheminova den 30. oktober 2013. 
Cheminova har fremsendt bemærkninger den 5. december 2013, hvori det 
oplyses at 

- Der ikke er bemærkninger til vilkårsændring for vilkår 7.1 og 8.1 

- Ændringen af vilkår 9.1 vil betyde, at antallet af årlige præstations-
målinger vil blive øget til 2 årligt, hvilket betyder øgede udgifter til 
målinger 

 
Miljøstyrelsens vurdering 
Kraftvarmeværket blev ved revurderingen i 2006 reguleret jf. bekendtgørel-
se 6211, som er ophævet og erstattet af bkg. nr. 1450 af 20/12/2012. Be-
kendtgørelse nr. 1450, omfatter ikke motorer og turbiner med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på over 50 MW. 
 
Kraftvarmeværket derfor er i dag omfattet af bekendtgørelse om begræns-
ning af visse luftforurenende stoffer fra store fyringsanlæg (bkg. nr. 14532).  
 
Krav til kontinuerlige målinger 
Af bekendtgørelsens bilag 3, punkt 1, fremgår det, at der er krav om konti-
nuert måling (AMS) af SO2, NOx og støv, hvis den samlede indfyring er over 
100 MW. Den samlede indfyrede effekt på kraftcentralen er under 100 MW. 
 
Imidlertid fremgår det af punkt 1.b, at særskilte fyringsanlæg over 30 MW og 
gasturbiner over 10 MW skal forsynes med AMS senest 7. januar 2021, hvis 
det årlige antal driftstimer er under 500 timer. Miljøstyrelsen Miljøteknologi 
har oplyst, at det er en fejl i bekendtgørelsen, at der står under 500 timer, 
og ikke over 500 timer. Denne vil blive rettet i forbindelse med en snarlig 
ajourføring af bekendtgørelsen.  
 
Der kommer således krav om installering af AMS på turbine 2 og 3 (over 10 
MW og 500 driftstimer pr. år), men der er ikke krav til installering af AMS-
udstyr for kedel 5 (mindre end eller lig 30 MW) eller for turbine 1 (driftstid 
mindre end 500 timer pr. år). 
 
Cheminova har allerede krav om AMS for NOx på Turbine 2 og 3. Udstyret 
er etableret, og der er endvidere installeret AMS for CO. Krav til AMS for 
NOx og CO fastholdes derfor i vilkår Luft 8.1  
 
Krav til præstationsmålinger 
Hvor der er installeret AMS-udstyr (turbine 2 og 3), er der ifølge bilag 3 ikke 
krav om præstationsmålinger. Kravet for CO ophæves derfor. 
 
Hvor der ikke er krav om AMS-udstyr, skal der udføres præstationsmålinger 
mindst hver 6. måned. 
 
For gasturbineanlæg, der er i drift mindre end 500 timer årligt (turbine 1), 
skal der imidlertid ikke fastsættes emissionsgrænseværdier, jf. bilag 1. I 
dette tilfælde giver det ikke mening at udføre præstationskontrol, og kravet 
                                                
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 om begrænsning af emission af 
nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonoxid mv. fra motorer og turbiner. 
 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1453 af 20.december.2012 om begrænsning af visse 
luftformige emissioner fra store fyringsanlæg 
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ophæves derfor for turbine 1. Hvis turbine 1 anvendes mere end 500 timer 
årligt, er der krav om præstationskontrol, indtil måleudstyr skal være instal-
leret senest i 2021. Emissionsgrænsen fastholdes. 
 
For Kedel 5 er der krav om præstationsmåling mindst hver 6. måned for 
NOx og støv. Ifølge Miljøstyrelsens 1. supplement til Luftvejledningen af 30. 
september 2003, bør præstationskontrollen fastsættes til 2 kontrolmålinger 
med en måletid ved kontrolmålingen på 45 minutter. Vilkår Luft 9.1, der re-
gulerer udførelse af kontrolmålinger, er justeret i overensstemmelse her-
med. 
 
Idet der således i bkg. 1453 (bilag 3) er krav om præstationsmåling mindst 
hver 6. måned, kan Cheminovas ønske om reduktion af omfanget af præ-
stationsmålinger (som beskrevet i bemærkningerne af 5. december 2013) 
ikke imødekommes. 
 
Aftale Luft A2 justeres efterfølgende i overensstemmelse med ovenstående. 
 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 
kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksom-
heder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 13. januar 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videre-
sender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
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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 Miljø-
styrelsen Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på tlf. 72 54 
40 00 eller aar@mst.dk. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
  
Anne-Louise Rønlev 
anjro@mst.dk 
Dir. tlf.: 72 54 43 75 

 

 
 
 
 
 

 

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Cheminova A/S miljo_cheminova@cheminova.dk; 
Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk; 
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