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Virksomheder 

J.nr. MST-1272-01157 

Ref. Hecla/Maljs 

Den 17. december 2012 

 

Danish Crown 
Marsvej 43 
8900 Randers 
Att: Henrik Kruse 
    
   
  

 

 
 
 
 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved overgang til fyring 
med naturgas på kedelanlæg på DC-Blans.  
 
Miljøstyrelsen har fået oplyst, at Danish Crown – Blans ikke længere fyrer 
med animalsk fedt eller gasolie, men er overgået til naturgas. I forbindelse 
med skiftet er der endvidere blevet installeret ny low-NOx-brænder.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er derfor 
ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Kedelanlægget på Blans består af 2 varmvandskedler, der tidligere blev fyret 
med gasolie og en dampkedel, der tidligere blev fyret med animalsk  fedt. 
Hele kedelanlægget har en indfyret effekt på i alt 9,7 MW og fyres nu med 
naturgas. Ved overgangen til naturgas er der blevet etableret en ny low-
NOx-brænder på dampkedlen. 
 
Omstillingen vil ikke betyde øget affaldsmængder. Naturgas er et renere 
produkt at forbrænde end animalsk fedt og gasolie. Der er udarbejdet og 
den 7. december 2012 fremsendt dokumentation for, at overgangen til 
naturgas og installation af ny low-NOx-brænder ikke betyder øget støj.   
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Naturgasfyr er ikke selvstændigt omfattet af et listepunkt. Derfor er det 
afgørende for vurderingen af godkendelsespligt, om driftsændringen 
indebærer forøget forurening. 
 
Efter det af virksomheden oplyste, indebærer ændringen en forbedring for 
alle relevante miljøparametre. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Det er Miljøstyrelsens vurdering, at overgangen til fyring med naturgas 
overordnet er positivt i forhold til det eksterne miljø, og at ændringerne ikke 
vil medføre yderligere forurening og derfor ikke kræver miljøgodkendelse.  
 
Det vurderes endvidere, at overgangen til naturgasfyring ikke er VVM-
pligtigt, da der ikke vil ske en øget forurening, men tværtimod ske en 
mindre belastning af miljøet. Overgangen til naturgasfyring kan derfor ikke 
være til skade for miljøet. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af: 
 ansøgeren 
 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 ønsket 
underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, 
C.F. Tietgens Bouevard 40, 5220 Odense SV eller ode@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 14. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender 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. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Odense. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter.  

 
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for 
den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 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 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  
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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.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler 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 annonceret.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Heidi Clausen  
7254 4207  
hecla@mst.dk  
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Kopi til:  
 
Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, 
post@sonderborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, 
syd@sst.dk. 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø 
dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV kreds@friluftsraadet.dk 
Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe rib@nst.dk 


