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Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 
 
Hadeslev Kraftvarmeværk (HSV) har med ansøgning af 3. april 2009 søgt 
om miljøgodkendelse af et DeNOx-anlæg1 af typen SNCR2 og samtidig 
opgradering af Haderslev Kraftvarmeværk til reetablering af den nominell
forbrændingskapacitet. Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen af 
3. april søgt om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder før der 
foreligger miljøgodkendelse. 
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Afgørelse  
Miljøcenter Odense tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens3 § 
33 stk. 2, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der 
foreligger miljøgodkendelse af DeNOx-anlægget samt opgraderingen af 
kraftvarmeværket. 
 
Byggeriet sker på virksomhedens ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de 
vilkår, Miljøcenteret efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. Virk-
somheden gøres opmærksom på, at den ikke må påbegynde driften før 
Miljøcenter Odense har meddelt miljøgodkendelse til DeNOx-anlægget 
samt opgraderingen af kraftvarmeværket. 
 
Virksomheden gøres samtidig opmærksom på at kommunen skal give byg-
getilladelse før virksomheden kan påbegynde bygge- og anlægsarbejderne. 
 
Baggrund for afgørelsen 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der meddeles tilladel-
se til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodken-
delse, hvis arbejdet sker i overensstemmelse med en lokalplan eller byplan-
vedtægt. Det er en forudsætning, at den godkendende myndighed vurderer, 
at virksomheden/anlægget kan opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksom-
heden vil kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for 
omgivelserne. 
 

 
1 DeNOx-anlæg: Anlæg som fjerner kvælstofilter fra røggas 
2 SNCR: “Selective Non Catalytic Reduction” anlæg 
3 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse 

Miljøcenter Odense • Ørbækvej 100 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 45 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872820 • post@ode.mim.dk • www.blst.dk 



Miljøcenter Odense vurderer, at Haderslev Kraftvarmeværk vil kunne opnå 
en miljøgodkendelse for DeNOx-anlægget og opgraderingen baseret på 
følgende oplysninger: 
 

— DeNOx-anlægget er i sig selv en forureningsreducerende foranstalt-
ning. Miljølovgivningen pålægger at luftemissioner for nitrogenoxider 
(NOx) for forbrændingsanlæg fra 1. januar 2010 sænker emissions-
grænseværdierne for døgnmiddelværdierne fra de nuværende 400 
mg/Nm3 til 200 mg/Nm3. Foranstaltninger til efterlevelse af dette 
krav, såsom etablering af et DeNOx-anlæg af typen SNCR, vil gøre 
Haderslev Kraftvarmeværk i stand til at overholde kravværdierne og 
er således i tråd med miljømyndighedernes forlangende om ned-
bringelse af forurening generelt. 

 
— Miljøcenter Odense vurderer at den ansøgte opgradering af kraft-

værket til at modtage mere affald, er at betragte som en reetablering 
af den oprindelige nominelle forbrændingskapacitet. Af Miljøgodken-
delsen fra 21. december 2005 fremgår det, at værket har tilladelse til 
at forbrænde 2 x 4,5 ton affald/time. På grund af affaldets forhøjet 
brændværdi har mængden de senere år ligget på ca. 2 x 3,8 
tons/time og således 1,4 tons under den tilladte grænse. 

 
— Haderslev Kraftværk har oplyst, at opgraderingen af anlægget søger 

at reducere iltoverskuddet i røggassen således, at den totale røg-
gasmængde bliver uændret selvom forbrændingsgassen øges. På 
den baggrund vurderes det, at den eksisterende røggasrensning 
samt posefiltre og røggasvaskere vil have samme rensningseffekt. 

 
— Samlet set vurderes det, at opgraderingen af anlægget ikke vil med-

føre væsentlig forurening. Det forventes yderligere at nuværende 
emissionsgrænseværdier vil kunne overholdes og reguleres i til-
lægsmiljøgodkendelsen for DeNOx-anlægget og samt opgraderin-
gen af værket. 

 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Denne tilladelse vil blive annonceret i Haderslev Ugeavis den 10. juni 2009. 
 
Tilladelsen kan 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 meddelt amts-
rådet, at de ønsker underretning om afgørelsen 
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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 den 8. juli 2009 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 tilladelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forud-
sætningen er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i tilladelsen. 
Udnyttes tilladelsen indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljøklage-
nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
    
 
Med venlig hilsen 
 

 
Henrik Bechmann Nielsen   
Cand. Scient 
Miljøcenter Odense 
 
 
 
 
Kopi til: 
 

— DONG Energy, Environment & Licensing – Thermal v/ Niels Germod 
(e-post: niege@dongenergy.dk) 

— Haderslev Kommune (e-post: post@haderslev.dk) 
— Embedslægeinstitutionen (e-post: syd@sst.dk)  
— Friluftsrådet v/ Casper Lindemann (e-post: cli@friluftsraadet.dk) 
— NOAH (e-post: noah@noah.dk ) 
— Danmarks Naturfredningsforening (e-post: dn@dn.dk)  
— Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen, v/Jan Nøjsen (e-

post: jannoejs@hotmail.com)  
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