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Påbud om akkrediteret måling af dioxin en gang pr. måned i 2 måneder 
og efterfølgende to målinger hver 2. måned på ovnlinie 1. 
 
Haderslev Kraftvarmeværk påbydes hermed  
 

 At gennemføre en akkrediteret prøvetagning og analyse for dio-
xin 1 gang pr. måned fra ovnlinie 1, som dokumentation for, at 
grænseværdien overholdes.  

 
Hvis analyseresultaterne viser, at dioxinkravet overholdes de 
kommende 2 måneder, kan frekvensen nedsættes til en prøve 
hver anden måned i 2 på hinanden følgende målinger.  

 
Hvis dioxinkravet fortsat overholdes kan frekvensen herefter 
nedsættes til 2 gange årligt, som vilkåret er for ovnlinie 2.  

 
Analyseresultaterne skal fremsendes løbende til Miljøstyrelsen 
Odense, umiddelbart efter Haderslev Kraftvarmeværk har mod-
taget dem, Første prøve skal udtages senest 2 uger efter påbud-
det er meddelt. Oplysninger om driftsmæssige forhold af betyd-
ning for dioxinemissionen på prøvetagningstidspunktet skal oply-
ses i forbindelse med fremsendelse af resultaterne. 

 
 At der skal doseres mindst 560 gram aktiv kul pr. ton affald før 

posefilteret på linie 1. Doseringen skal fremgå af journal, som til 
enhver tid skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

 
 At antal og tid for by-pass af posefilteret skal reduceres mest mu-

ligt. By-pass skal noteres i journal. Opgørelsen skal sendes til til-
synsmyndigheden sammen med månedsrapporten.  

 
 Der skal fremsendes en redegørelse for konkrete tiltag, og til for-

ventningen til effekten for antallet af bypass inden 21. juni 2011.  
 

 I scrubberen på linie 1 skal fyldlegemet udskiftes til fyldlegmer 
med indbygget aktivt kul  
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Påbuddet skal være efterkommet senest 21. juni hvor 1. prøvetagning skal 
være gennemført.  
 
Påbuddet gives efter § 72, stk. 3] i miljøbeskyttelsesloven1. 
  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 18. marts 2011 påbud om supplerende måling 
af dioxin på ovnlinje 1. 
 
Vi har modtaget bemærkninger fra Dong Energy den 15. marts 2011. Dong 
Energy ønsker at reducere prøvetagningen og i stedet foretage tiltag til re-
duktion af dioxin. DONG Energy har udarbejdet en handlingsplan, hvor de 
vil  

 Fortsat vil dosere 560 gram aktivt kul pr. ton affald før posefilteret på 
linie 1.  

 Nedsætte tiden for by-pass af posefilteret. 
 Udskifte scrubberens fyldlegmer  til fyldlegmer med indbygget aktivt 

kul i forbindelse med revisionen den 7. til 22. maj 2011. 
 Indblæserrøret til aktivt kul vil blive kontrolleret i forbindelse med re-

visionen. 
 Opgøre filter by-pass på månedsdata i miljøloggen. 
 Gennemføre en ekstra dioxin måling umiddelbart efter revisionen 

 
Baggrund for påbuddet 
Påbuddet varsles fordi dioxinkravet har været overskredet i flere omgange 
siden 2008. Nedenfor ses en oversigt over de målte koncentrationer på 
henholdsvis ovnlinie 1 og ovnlinie 2: 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1879 af 26. juni 2010. 
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Dato Ovnlinie 1 Ovnlinie 2 Grænseværdi2 
Maj 2008 0,3 0,5 0,1 
November 2008 0,5 0,1 0,1 
Januar 2009 0,2 0,04 0,1 
Marts 2009 0,1  0,1 
December 2009 0,3 0,04 0,1 
Marts 2010 0,1  0,1 
Maj 2010 0,1 0,1 0,1 
September 2010 0,2 0,04 0,1 
December 2010 Prøve misset  0,1 
Februar 2011 0,1  0,1 
Enhed ng/Nm3 ng/Nm3 ng/Nm3 
 
 
Det fremgår af ”Bekendtgørelse om forbrænding af affald”, at der skal gen-
nemføres præstationskontrol for dioxiner/furaner mindst 2 gange årligt. Og 
det fremgår, at en præstationskontrol sker ved periodevis udtagning af 3 
prøver af hver parameter, hvis aritmetriske middelværdi er den rapporterede 
værdi. 
 
Det fremgår af miljøgodkendelsen for Haderslev Kraftvarmeværk3 vilkår 17 
at der skal gennemføres 2 årlige præstationskontroller for hver ovn. Det 
fremgår af vilkår 18 i samme godkendelse, at grænseværdien betragtes 
som overholdt, hvis middelværdien er 0,1 ng/Nm3.  
 
Med henvisning til der gennem de sidste år har været flere overskridelser af 
dioxin, finder Miljøstyrelsen det er nødvendigt at udtage flere prøver til ana-
lyse for dioxin i ovnlinie 1. Dette begrundes med, at der ikke er nogen af de 
tiltag, Haderslev Kraftvarmeværk har gennemført til dato, der har givet an-
ledning til, at Miljøstyrelsen kan have en forventning om at grænseværdier-
ne nu vil være overholdt. For at kunne gribe hurtigt ind, hvis der igen fore-
kommer en overskridelse af dioxinkravet, har Miljøstyrelsen derfor varslet et 
påbud om en forøget målefrekvens. 
 
Dong Energy, har i en handlingsplan foreslået de ændringer og forbedringer 
i driften og i renseforanstaltningerne, som fremgår af nedenstående skema. 

                                                 
2 Bekendtgørelse om anlæg der forbrænder affald, nr. 162 af 11. marts 2003, og vilkår 18 i 
revurdering og godkendelse af anlæg til forbrænding af dagrenovation eller dagrenovations-
lignende affald (Forbrændingsegnet husholdningsaffald) dateret 21. december 2005 
 
3 Revurdering og godkendelse af anlæg til forbrænding af dagrenovation eller dagrenovati-
onslignende affald (Forbrændingsegnet husholdningsaffald) dateret 21. december 2005 
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Forslag til handling fra Dong Energy Bemærkninger fra Miljøstyrelsen 

 Fortsat vil dosere 560 gram 
aktivt kul pr. ton affald før 
posefilteret på linie 1. 

enig 

 Nedsætte tiden for by-pass 
af posefilteret. 

Der bør fremsendes en redegørelse 
for konkrete tiltag, og til forventnin-
gen til effekten i et lavere antal by-
pass inden 28 maj 2011 

 Udskifte scrubberens fyld-
legmer  til fyldlegmer med 
indbygget aktivt kul i forbin-
delse med revisionen den 7. 
til 22. maj. 

Godt løsningsforslag 

 Indblæserrøret til aktivt kul 
vil blive kontrolleret i forbin-
delse med revisionen. 

enig 

 Opgøre filter by-pass på 
månedsdata i miljøloggen. 

Data skal sende til Miljøstyrelsen 
sammen med månedsrapporten 

 Gennemføre en ekstra dioxin 
måling umiddelbart efter re-
visionen 

enig 

 
På baggrund af handlingsplanen har Miljøstyrelsen Odense valgt at ned-
sætte den varslede målefrekvens til 2 målinger med 1 måneds mellemrum, 
og efterfølgende 2 målinger med 2 måneders mellemrum, herefter følges 
samme frekvens for ovnlinie 1 og 2. 
 
Dong Energy har anmodet om, at dioxinmålingerne som skal udtages, ikke 
behøver at være akkrediterede, med henvisning til omkostningerne ved dis-
se målinger. Miljøstyrelsen Odense kan ikke efterkomme dette ønske. Det 
er vigtigt for beslutningsgrundlaget, at målingerne bliver udført som akkredi-
terede. Prøverne skal derfor udtages, analyseres og dokumenteres som det 
fremgår af Miljøgodkendelsens4 vilkår 17. 
 
 
Klagevejledning 
  
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 
kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 
 
  

                                                 
4 Miljøgodkendelsen af 21. december 2005 
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Klagevejledning  
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F.Tietgens Boule-
vard 40, 5220 Odense SØ eller mst@ode.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 5. juli 2011 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. Klagegeby-
ret 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 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.” 
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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. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Eva Lund  
72544191  
evalu@mst.dk  
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
teknikmiljoe@haderslev.dk, Teknik og Miljø, Haderslev Kommune 
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