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Emission fra kedel 1 – vilkårsændring 

CP Kelco Aps påbydes hermed tilføjelsen af følgende vilkår til virksomhe-
dens miljøgodkendelse: 

I afsnit 2.1.3 Luftforurening tilføjes: 

Vilkår 3a Automatisk kontrol og AMS-kontrol 

Kedel 1 skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af 
forbrændingsprocessen og med AMS- måleudstyr til måling af NOx -
koncentrationen. 

Alle AMS-målere skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn af 
et sagkyndigt firma. AMS-måleudstyr til NOx skal efter installering af måleren 
gennemgå en grundlæggende kalibrering med parallelmålinger til fastlæggelse 
af kalibreringskurven efter principperne i EN 13284-1 med mindst 5 målinger. 
AMS-målere til O2 og NOx skal efterses og kalibreres med kalibreringsgasser 
efter leverandørens anvisninger. Dato og resultatet skal føres i journal. Alle 
AMS-målere skal kontrolleres ved en parallelmåling hvert 3. år. 

De emissionsgrænseværdier, der måles for ved AMS-kontrol, anses for over-
holdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-timesmålinger i løbet af 
kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden 
er en kalendermåned, dog regnes perioder uden emission af det pågældende 
stof ikke med til kontrolperioden. Overskrider en enkelt 1-timesmåling emissi-
onsgrænseværdien med en faktor 3, skal tilsynsmyndigheden underrettes her-
om. Der skal gøres rede for årsagen til overskridelsen og for hvilke foranstalt-
ninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige overskridelser. 

Vilkår 4a 

Der skal udføres en årlig præstationskontrol, med 2 enkeltmålinger hver af en 
varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænse-
værdien for CO er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative 
driftsforhold (normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er ak-
krediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et til-
svarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale 
aftale om gensidig anerkendelse.  

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 må-
neder efter, at disse er foretaget.  

Hvis resultatet af præstationskontrollen for CO er under 85 % af emissions-
grænseværdien, skal der først udføres kontrol 2 år senere. 

Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennem-
snit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller 
lig med emissionsgrænseværdien. 
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Prøvetagning og analyse skal ske efter Metodeblad ”Bestemmelse af carbon-
monooxid (CO) i strømmende gas”, nr. MEL-06 (Se hjemmesiden for Miljøsty-
relsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-

lab.dk.) eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcisi-
on og usikkerhedsniveau: 

Påbuddet skal være efterkommet straks, idet målingerne udført i 2010 an-
ses for at have opfyldt vilkår 13a’s krav om parallelmålinger. Næste paral-
lelmåling skal foretages i 2013. Årlige målinger skal udføres i år. 

Påbuddet gives efter § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven1. 

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 

Miljøstyrelsen varslede vilkårsændringen den 26. januar 2011. 

CP Kelco ApS påpegede at udkastet fejlagtigt henvist til AMS-måleudstyr 
for støv i stedet for NOX. 

Baggrund for påbuddet 

Kravet om AMS—målinger i afkastet fra kedel 1 fremgår kun indirekte af CP 
Kelco ApS’ miljøgodkendelse, der blev revideret d. 18. juli 2008. I afsnit 3.3 
er der taget stilling til at emissionen er omfattet af godkendelsesbekendtgø-
relsens standardvilkår for listevirksomheder af typen G 201. Miljøstyrelsen 
Roskilde finder det formålstjenstligt at klargøre hvilke af de standardvilkår, 
der gælder for CP Kelco ApS. Miljøstyrelsen Roskilde giver hermed CP Kel-
co ApS påbud om tilføjelser af de angivne vilkår til virksomhedens miljøgod-
kendelse.  

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 
kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 

Afgørelsen vil blive annonceret i Lørdagsavisen Køge den 9. april 2011 og 
på www.mst.dk. 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være modta-
get senest den 9. maj 2011 inden kl. 09.00. Miljøcenteret videresender kla-
gen 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 

                                                
1
 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1879 af 26. juni 2010. 

http://www.ref-lab.dk/
http://www.ref-lab.dk/
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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 opsæt-
tende virkning, da formålet med påbuddet er alene en afklaring af eksiste-
rende forhold. 

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 

Offentliggørelse og annoncering 

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljø-
styrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72544351 eller 
joafa@mst.dk. 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 
John Farr  
72544351  
joafa@mst.dk 

http://www.mst.dk/

