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Påbud om ændring af vilkår  
Miljøstyrelsen giver hermed Biofac A/S, Esbjerg påbud om ændring af vilkår i miljøgodken-
delsen af 1. april 2009. 
 
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 411. 
  
 
Baggrund for varsel om påbud 
Biofac A/S har i mail af 29.11.2010, den 17.12 2010 og den 28.01.2011 til Miljøstyrelsen Odense 
meddelt ændring af virksomhedens fyringsanlæg fra to ældre oliefyr til et nyt energivenligt natur-
gasfyr.  
 
I henhold til Luftvejledningens2 grænseværdier for fyring med naturgasfyr med en samlet indfyret 
effekt på 120 kW og derover men mindre end 5 MW ligger grænseværdierne betydeligt under 
grænseværdierne for oliefyr med en tilsvarende indfyret effekt. 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer derfor, at det er rimeligt at ændre vilkårene i Miljøgodkendelsen for 
fyringsanlægget til at være tidssvarende for den valgte teknologi. 
 
Virksomheden har på eget initiativ fået foretaget en OML beregning af skorstenshøjde og NO2 

emission fra naturgasfyret samt en støjberegning på naturgasfyret. Begge beregninger viser, at 
gældende grænseværdier NO2 og CO samt grænseværdier for støj er overholdt. 
 
Eksisterende vilkår C1 og C3 i Miljøgodkendelse af 1. april 2009 udgår og erstattes derfor af nye 
vilkår som følger: 
 
C1 (16.03.2011): 
 
Emissionen af de nedenfor nævnte stoffer fra afkast nr. 7 og 11 (se også Bilag A) målt som time-
middelværdi, må ikke overskride i nedenstående tabel anførte værdier. 
 
Emissionsgrænserne fra naturgasfyret (afkast V8) skal overholde nedenstående værdier.  
Endvidere må det samlede immissionskoncentrationsbidrag (B-værdi)3 af de nævnte stoffer fra 
afkast 7 ikke overskride de i tabellen anførte værdier, beregnet ud fra time-emission og efter Miljø-
styrelsens gældende Luftvejledning Nr. 2. 2001.  

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
2 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2001, Luftvejledningen 
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Stoffer Emissionskoncentrationsgrænse B-værdiAfkast 

Nr. Enhed mg/Nm3 mg/m3  

HCl 100 0,057 
Scrubber/ 

tanke NH3 500 0,3

NOx 
(NO2 ) 

65 (ved 10% 02 ) 0,125
 

V8 
Gasfyr CO 75 (ved 10% 02 ) 1

Massestrøm 
Kg total støv/h 

Bestående anlæg 
mg tot. støv/Nm3 

11 
 

Udsug 
mølle Støv 

< 10μm 
≤ 0,5 

> 0,5 og ≤ 5 
> 5 

 
300 
75 

20-40 
 

0,08

 
De maksimale luftmængder fra afkastene må ikke overstige følgende værdier ved gældende af-
kasthøjder: 
 
Luftafkast 

nr. 
Luftmængde 

Nm3/time 
Afkast højde

m 
V8 5000 8 
7 6000 13 
11 1200 6 

 
 
C3 (16.03.2011) 
Skorstenen fra virksomhedens fyringsanlæg skal være mindst 8 meter over terræn. 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen Odense varslede den 25. februar 2011 påbud om vilkårsændring. 
 
Miljøstyrelsen Odense har fra Biofac A/S modtaget faktuelle bemærkninger der er imødekommet. 
 
Klagevejledning 
 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 virksomheden 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkre-

te afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative in-

teresser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om af-
gørelsen 

 
                                                                                                                                                                
3 B-værdien (bidragsværdien) er den enkelte  virksomheds samlede maksimalt tilladte bidrag til tilstedeværelsen af et 
forurenet stof i omgivelserne uden for virksomheden, dvs. immisionen. 
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En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 
40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 13. april 2011 in-
den 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. 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 gebyrordnin-
gen 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.  
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 klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
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 
Påbuddet vil blive annonceret den 16. marts 2011 i Ugeavisen Esbjerg og vil endvidere kunne ses 
på www.mst.dk/annoncering. 
  
 
Med venlig hilsen 
 

 
Henrik Bechmann Nielsen 
Cand. Scient 
 
Miljøstyrelsen Odense 
           
 
Kopi til: 
 

- Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, miljo@esbjergkommune.dk  
- Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, at@at.dk 
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- 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  
- NOAH, Nørrebrogade 39 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk  
- Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, RIB@nst.dk  
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