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Koppers Denmark A/S  
 
Påbud om projektbeskrivelse af rensningsforanstaltninger for emissi-
on af SO2 
 
Koppers Denmark påbydes hermed at udarbejde projektbeskrivelse for 
rensning af SO2 emission fra virksomhedens incinerator, således at en 
emissionsgrænse på 400 mg/Nm3 for 10% O2 tør røggas kan overholdes. 
 
Påbuddet skal være efterkommet senest 1. december 2011. 
 
Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. 
  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 19. juli 2011 påbud om udarbejdelse af projekt-
beskrivelse for rensning af SO2 emission fra virksomhedens incinerator, 
således at en emissionsgrænse på 400 mg/Nm3 for 10% O2 tør røggas kan 
overholdes. 
 
Vi har modtaget følgende bemærkninger fra Koppers Denmark den 1. sep-
tember 2011: 
 
Koppers Denmark vil gerne anmode om en udsættelse af tidsfristen fra den 
1. november 2011 til den 1. dec. 2011 af ressourcemæssige årsager.  
 
Baggrund for påbuddet 
Den 15. marts 2010 gav Miljøstyrelsen Odense, Koppers Denmark A/S 
miljøgodkendelse af incinerator II til afbrænding af virksomhedens quench-
gas samt opvarmning af hedtolie. 
 
I den forbindelse har virksomheden den 8. november 2010, efter vilkår, 
fremsendt en redegørelse ”Redegørelse om renseforanstaltninger til reduk-
tion af SO2-emissionen fra incinerator” udarbejdet af FORCE. Redegørel-
sen omhandler mulighederne for at etablere rensningsforanstaltninger med 
henblik på reduktion af SO2-emissionen således, at en emissionsgrænse 
på 400 mg/Nm3

 kan overholdes. Redegørelse indeholder desuden en over-
sigt over hvorledes Koppers A/S’ opnår rensning ved andre tjæredestillati-
onsanlæg, samt forholder sig til BAT jf. det tværgående BREF-dokumentet 
om spildevands- og luftrensning samt BREF-dokumentet om raffinaderier. 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1879 af 26. juni 2010. 
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I redegørelse fremføres våd røggasrensning med natriumhydroxyd som en 
mulig løsning. Det fremgår dog, at der er flere elementer i metoden der ikke 
er afklaret. 
 
Koppers Denmark kan i den sammenhæng udnytte erfaringer fra Koppers 
koncernen, hvor Koppers Netherland i Uithoorn har været i gang med et 
udredningsarbejde for at reducere emissionen af SO2. Forholdene på an-
lægget i Uithoorn er ikke helt sammenlignelige med forholdene på Koppers 
Denmark. I Uithoorn arbejdes der med at vaske de mest svovlholdige gas-
ser i en 3 trins scrubber. For Koppers Denmark har 3. trin i scrubberen, 
hvor gassen vaskes med NaOH særlig interesse, idet der her fjernes SO2 
og H2S fra gassen. 
 
Koppers Denmark skal jf. luftvejledningen overholde en emissionsgrænse-
værdi på 400 mg/Nm3 for SO2. Det skal dog bemærkes, at virksomheden i 
forbindelse med revision af IED-direktivet kan blive omfattet af listepunkt for 
raffinaderier. Da BAT i det nye IED direktiv bliver mere bindende, er det 
muligt at Koppers Denmark A/S i løbet af en periode på 6 år fra januar 
2011, skal leve op til BAT i det reviderede BREF dokument for raffinaderier, 
der er under udarbejdelse. 
 
På den baggrund er det muligt at virksomheden om 6 år skal opfylde et 
emissionskrav på minimum 250 mg/Nm3 for SO2 ved 10% O2.  
 
I forbindelse med varsling af påbuddet har Koppers Denmark anført, at de 
af ressourcemæssige årsager ønsker tidsfristen udskudt fra den 1. novem-
ber 2011 til den 1. dec. 2011. Da det er vigtigt at Koppers Denmark frem-
sender et gennemarbejdet projekt, kan anmodningen om fristforlængelse 
imødekommes. 
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 virksomheden 
 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 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 Miljøstyrelsen Odense, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 7. oktober 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.  
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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.” 
 
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 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljø-
styrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 4000 eller 
ode@mst.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Jørn H. Jeppesen 
Civilingeniør  
72544247 
johje@mst.dk  
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Kopi til: 
Nyborg Kommune teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk
Fyns Politi jfa004@politi.dk 
Arbejdstilsynet 
Tilsynscenter Syd 

at@at.dk 

Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen pla@nyborg.dk 
Embedslægeinstitutionen 
Syddanmark 

syd@sst.dk  

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  
Friluftsrådet kreds@friluftsraadet.dk  
NOAH noah@noah.dk  
Hjulby Dyrehaves Grundejerforening v/ Kristian Angelo-Nielsen Kristian.angelo@pc.dk 
 
 
 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  


