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Påbud om ændring af vilkår vedrørende emission fra kedelanlæg 
 
Miljøcenter Odense giver hermed Arla Foods amba, Taulov Mejeri påbud 
om ændring af vilkår 5 i ”Revurdering af miljøgodkendelse”, af 10. juni 2009. 
 
Ændringen betyder, at emissionsvilkårene for kedelanlæg 2 og 3 lempes; 
for kedelanlæg 3 er lempelsen dog midlertidig og gælder frem til 1. marts 
2011. 
 
Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1, og vilkårsæn-
dringen træder i kraft ved meddelelsen af påbuddet. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at vilkårslempelsen ikke vil medføre nævne-
værdig ændring i indvirkningen på mennesker eller miljø, og der er derfor 
ikke sket forudgående offentliggørelse af ansøgningen. 
 
Ændringen i miljøbelastningen vurderes ubetydelig og er derfor ikke omfat-
tet af VVM-bekendtgørelsen.  
 
Vilkår 5 i ”Revurdering af miljøgodkendelse”, af 10. juni 2009 lyder: 
 

Kedelanlægget skal overholde følgende emissionsgrænser: 
 

Afkast fra  Stof Emissionsgrænse (enhed) 
Kedelanlæg NOx 65 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2
 CO 75 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2

 

Emissionsgrænsen for NOx skal vægtmæssigt regnes som NO2. 
 
Vilkår 5 ændres til: 
 

Kedel 1 skal overholde følgende emissionsgrænser: 
 

NOx 65 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2
CO 75 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2

 

 
Reservekedlen, Kedel 2, skal overholde følgende emissionsgrænser: 
 

NOx 75 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2
CO 75 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2

 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1879 af 26. juni 2010. 
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Kedel 3 skal indtil 1. marts 2011 overholde følgende emissionsgræn-
ser: 
 

NOx 75 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2
CO 75 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2

 

 
Kedel 3 skal efter 1. marts 2011 overholde følgende emissionsgræn-
ser: 
 

NOx 65 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2
CO 75 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2

 
Emissionsgrænserne for NOx skal vægtmæssigt regnes som NO2. 

 
  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøcenteret varslede den 8. juli 2010 påbud om ændring af vilkår vedrø-
rende emission fra kedelanlæg. 
 
Vi har ikke modtaget bemærkninger fra Arla Foods til påbudsvarslet: 
 
 
Baggrund for påbuddet 
Kedelanlægget på Taulov Mejeri består af følgende 3 naturgasfyrede ked-
ler, alle fra 1999 
 

Kedel 1:  Varmtvandskedel, maksimal kontinuerlig effekt på 7,7 MW 
 

Kedel 2:  Varmtvandskedel, maksimal kontinuerlig effekt på 5,2 MW. 
(Kedel 2 anvendes udelukkende som reservekedel). 

 

Kedel 3:  Dampkedel på 800 kg/h 
 
Kedelanlægget er omfattet af standardvilkår iht. godkendelsesbekendtgø-
relsens2 bilag 2 (G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende 
anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt 
på mellem 5 MW og 50 MW). Emissionsgrænseværdierne i standardvilkå-
rene er i overensstemmelse med værdierne i luftvejledningen3. I forbindelse 
med revurdering af mejeriets miljøgodkendelse i 2009 blev der fastsat 
emissionsvilkår og vilkår om præstationskontrol for kedelanlægget i henhold 
til standardvilkårene.  
 
Efter gennemførelse af første akkrediterede præstationskontrol meddelte 
Arla Foods til Miljøcenter Odense, at emissionsgrænseværdien for NOx på 
65 mg/Nm3 – på trods af justering af brænderne - ikke kan overholdes for så 
vidt angår kedel 2 og 3. Fra kedel 2 blev målt en NOx-værdi på 71 mg/Nm3  
og fra kedel 3 lå NOx-indholdet på 73 mg/Nm3.  
 

                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
3 Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 2, 2001 
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Arla Foods har efterfølgende, den 3. juni 2010, fremsendt en ansøgning om 
at få lempet emissionsgrænsen for kedelanlæg 2 (reservekedlen) til 71 
mg/Nm3. Samtidig søges om midlertidig lempelse af emissionsgrænsen for 
kedelanlæg 3. Arla Foods har i ansøgningen meddelt, at brænderen på ke-
del 3 udskiftes i næste budgetår, og vil således kunne overholde gældende 
emissionskrav senest 1. marts 2011. Omkostningerne til at ændre kedel 2, 
så den kan overholde NOx–værdien vil ligge på over ½ mill. kr., da det for-
uden udskiftning af brænder kræver forskellige ændringer i styringssyste-
met. Da kedel 2 alene fungerer som reservekedel og kun sjældent er i drift, 
anser Arla Foods ikke denne udgift til at være proportional med den miljø-
forbedring, der ville kunne opnås. 
 
Luftvejledningens NOx-emissionsværdi på 65 mg/Nm3 er fastsat efter de 
værdier, der kan forventes opnået på nyere kedler; dvs. kedler fra efter 
2001, hvor luftvejledningen kom i seneste reviderede udgave. Vejledningen 
giver dog mulighed for, at myndigheden kan fastsætte grænseværdien for 
NOx for eksisterende anlæg (dvs. kedler fra før 2001) på op til 125 mg/Nm3.  
 
Set i lyset af, at kedel 2 kun anvendes som reservekedel og at NOx-
emissionen er målt til kun lidt over kravværdien for nyere kedler, vurderer 
Miljøcenter Odense – i lighed med Arla Foods - at de investeringer, der er 
nødvendige for at kedel 2 kan overholde den i revurderingen fastsatte emis-
sionsgrænse for NOx, ikke står i rimeligt forhold til de miljøforbedringer, der 
eventuelt vil kunne opnås.  
 
Miljøcenter Odense vurderer ligeledes, at overskridelsen af NOx-
emissionen fra dampkedlen, kedel 3, er af en størrelsesorden, så det kan 
accepteres, at udskiftning af brænderen på kedel 3 først vil ske i det kom-
mende budgetår.  
 
På baggrund heraf vælger Miljøcenter Odense at fravige standardvilkåret og 
lempe emissionskravet som ansøgt.   
 
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til 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 konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø el-

ler rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at 
de ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense,  40, 
5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest være modta-
get den 15. september 2010 inden kl. 16.00. Vi videresender herefter kla-
gen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er 
anvendt ved behandlingen af sagen. 
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Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestem-
mer 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 18. august 2010 i Folkebladet Trekanten 
og vil endvidere kunne ses på www.blst.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ida Hansen 
72 54 84 74 
idhan@ode.mim.dk 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Fredericia Kommune, kommunen@fredericiakom.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsrådet.dk
NOAH, noah@noah.dk
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