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1.  INDLEDNING 
 
Novozymes A/S’ kedelcentral i Bygning 3D i Bagsværd blev miljøgodkendt i 
1995 i forbindelse med etablering af et decentralt kraftvarmeværk (gastur-
bine).  Miljøstyrelsen har besluttet at revurdere godkendelsen, fordi den 
ikke længere er tidssvarende. 
 
Novozymes A/S i Bagsværd er godkendelsespligtig, fordi hovedaktiviteten 
(enzymgranulering) er omfattet af listepunkt D210a i godkendelsesbekendt-
gørelsens1 bilag 2. Kedelcentralen er desuden omfattet af listepunkt G201, 
fordi den samlede indfyrede effekt er 40 MW. 
 
Kedelcentralen omfatter en gasturbine og 3 dampkedler. Kedlerne fyres nor-
malt med naturgas, men kan fyres med olie, hvis gasforsyningen svigter. 
Kedelcentralen er i drift 24 timer i døgnet året rundt. 
 
Kedelcentralen producerer el samt damp og demineraliseret vand til Novo-
zymes og Novo Nordisk i Bagsværd. Kedelcentralen kan desuden levere 
varme til Vestforbrændingens fjernvarmenet.  
 
Revurderingen er en opdatering i forhold til at der foreligger standardvilkår 
for kedelcentralen. Desuden er vilkår for indretning og drift, som Novozy-
mes A/S allerede har opfyldt, og vilkår som er fastsat i den overordnede mil-
jøgodkendelse for Novozymes A/S i Bagsværd, taget ud med denne revurde-
ring.  
 
 
 
                                                 
1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bek. nr. 1454 af 20. december 2012 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget en 
revurdering af miljøgodkendelsen af Novozymes A/S kedelcentral i Bag-
sværd. Godkendelsen er mere end 8 år gammel: 
 

 Miljøgodkendelse. Godkendelse af nyt decentralt kraftvarmeværk ved 
bygning 3D og 3E på Novo Nordisk A/S. Februar 1995. 

 
Vilkår fra 1995-godkendelsen er overført til denne afgørelse eller sløjfet, 
fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, 
eller ændret ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41. Endvidere er der 
ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. 
§ 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven2. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen, med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår eller 
at afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

 Luftforurening 

○1. Novozymes A/S’ kedelcentral i Bagsværd skal udenfor matrikler hvor Novo-gruppen driver 
virksomhed overholde følgende B-værdier: 

 NOx: 0,125 mg/m3 
 CO: 1 mg/m3 

Tilsynsmyndigheden kan forlange, at Novozymes A/S udfører immissionsberegninger til 
dokumentation for overholdelse af B-værdierne, når der foreligger nye emissionsmålinger. 
Immissionsberegninger skal udføres med OML-modellen. 

○2. De enkelte kedler skal overholde følgende emissionsgrænseværdier: 

Brændsel 
Emissionsgrænseværdier 

mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas 

 CO NO x* 

Naturgas 75 65 

* NOx regnet vægtmæssigt som NO2 

 Egenkontrol af kedelanlæg 

○3. Senest 12 måneder efter at revurderingen er meddelt, skal der ved præstationskontrol fore-
tages 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at 

                                                 
2 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 
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emissionsgrænseværdierne for kedlerne er overholdt, dog kun 2 enkeltmålinger hver af en 
varighed på 45 minutter for gasfyrede kedler. Målingerne skal foretages under repræsenta-
tive driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er 
akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig an-
erkendelse.  

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at 
disse er foretaget. Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol efter samme ret-
ningslinjer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af 
emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stof-
fer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof for gas- og oliefyrede an-
læg er under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for 
dette eller disse stoffer. 

○4. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle en-
keltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgræn-
seværdien. 

○5. Prøvetagning og analyse skal ske efter de nedenfor nævnte metoder eller efter internationa-
le standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 

Navn  Parameter Metodeblad nr.* 

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider 
(NOx) i strømmende gas 

NOx MEL-03 

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strøm-
mende gas 

O2 MEL-05 

Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende 
gas 

CO MEL-06 

* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-
lab.dk.   

○6. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: 

 Justering af brændere. 
 Dato for vask af kompressor på gasturbineanlæg. 
 Antal driftstimer på kedel 3. 

 
./.BEMÆRK: Emissionsgrænseværdier og egenkontrolkrav for gasturbinen fremgår af be-

kendtgørelse nr. 1450 af 20. december 2012 om begrænsning af emission af nitrogenoxider 
og carbonmonooxid fra motorer og turbiner. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 
Novozymes kedelcentral i Bagsværd har en samlet indfyret effekt på 40 
MW. Kedelcentralen er dermed omfattet af punkt G 201 på bilag 2 til god-
kendelsesbekendtgørelsen3: 
 
”G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbine-
anlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 
mellem 5 og 50 MW.”  
 
Der er standardvilkår for listepunkt G 201. Disse har tidligere fremgået af 
bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen men er taget ud med den senest revi-
dere bekendtgørelse, idet de udkommer i en særskilt bekendtgørelse om 
standardvilkår, som forventes at komme i høring i 1. kvartal 2013. Indtil den 
særskilte bekendtgørelse træder i kraft, gælder standardvilkårene fra den 
tidligere bekendtgørelse. 
 
De relevante standardvilkår skal derfor medtages i revurderingen og erstat-
ter tidligere vilkår.  
 
Novozymes A/S i Bagsværd har en overordnet miljøgodkendelse fra 2007. 
Der er ved revurderingen lagt vægt på at undgå overlap eller konflikt med 
vilkår i den overordnede godkendelse. Denne revurdering omfatter derfor 
kun supplerende vilkår, der alene er relevante for kedelcentralen. 
 
Revurderingen indeholder ikke vilkår om kedelcentralens olietank, fordi 
den reguleres af Olietankbekendtgørelsen4.  

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Novozymes A/S kedelcentral i Bagsværd har en gasturbine, med en indfyret 
effekt på 16 MW og 3 dampkedler med en samlet indfyret effekt på 24 MW. 
Den ældste af dampkedlerne (kedel 3) anvendes som reserve og kører under 
30 timer pr. måned og har en indfyret effekt på max. 8 MW. Dampkedlerne 
fyres normalt med naturgas. 
 
Dampkedlerne kan fyres med olie, hvis gasforsyningen svigter. Der er i gen-
nemsnit brugt mindre end 4.000 l gasolie pr. år siden 2007. Ifølge gasmo-
torbekendtgørelsen5 er turbiner og motorer til nødsituationer med færre 
driftstimer end 500 om året ikke omfattet af bekendtgørelsens krav. 
 
I kedelcentralen findes også følgende anlæg: 

 Ionbytteranlæg til produktion af demineraliseret vand  
                                                 
3 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bek. nr. 1454 af 20. december 2012 
4 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, 
bek. nr. 1321 af 21. december 2011 
5 Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonoxid fra motorer 
og turbiner, bek. Nr. 1450 af 20. december 2012 
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 2 røggasvarmevekslere, der leverer varme til bygningerne 4D og 5A  
 Kompressor, der hæver trykket i naturgasforsyningen til 18,6 bar 
 Fødepumper til kedlerne. 
 Kemikaliedoseringssystemer  
 Anlæg til afbrænding af procesluft fra gæringstanke i bygning 3A/3B  
 System til bundblæsning af kedlerne  

 
I tilknytning til kedelcentralen findes en nedgravet 50 m3 olietank med gas-
olie (svovlindhold < 0,1 % m/m). Der findes også en overdækket tankgrav 
med 2 stk. 6 m3 tanke til henholdsvis syre (HCl) og base (NaOH).  
 
Kedelcentralen producerer el, damp, varme og demineraliseret vand og er i 
drift 24 timer i døgnet året rundt. Kedelcentralen forsyner Novozymes A/S 
og Novo Nordisk A/S anlæg i trekantsområdet med procesvarme og demi-
neraliseret vand. Kedelcentralen leverer desuden varme til 2 bygninger i 
trekantsområdet, men kan forsyne alle bygningerne. De fleste af bygninger-
ne i trekantsområdet opvarmes dog normalt med fjernvarme. Kedelcentra-
len kan desuden levere varme til Vestforbrændingens fjernvarmenet.  
 
Kedelcentralen har tre driftsformer:  

 Normal drift: Produktion af el, levering af procesdamp og varme til 
enkelte bygninger i trekantsområdet.  

 Ø-drift: Produktion af el, levering af procesdamp og varme til alle 
bygninger i trekantsområdet.  

 Nød og spidslast for Vestforbrændingen: Produktion af el, levering af 
op til 20 t damp/h til fjernvarmenettet.  

 
Det demineraliserede vand fra ionbytteranlægget anvendes dels i kedelcen-
tralens egne kedler og turbine dels i trekantsområdets procesanlæg. 
 
Ionbytteranlægget regenereres med syre (HCl) og base (NaOH). Til korrosi-
onsbeskyttelse af turbine og kedler anvendes følgende kemikalier: 

 Base (NaOH) til pH-regulering  
 Amersite (natriumsulfit) - iltscavenger  
 Advantage 456 – for at forhindre kedelsten 

 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Grundvand/drikkevand 

De vigtigste grundvandsressourcer for drikkevandsforsyningen er udpeget 
som ”områder med særlige drikkevandsinteresser”, også kaldet OSD-
områder. I disse områder skal der gøres en ekstra indsats for at beskytte 
grundvandet6.  

Novozymes ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der bør 
derfor være særlig fokus på forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. 
                                                 
6 Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten - 2010-2012, Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, december 2010 
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Områder med særligt udpegede naturtyper 

Kedelcentralen ligger tæt på Smør- og Fedtmosen, som er et område med 
særligt beskyttede naturtyper, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Smør- og Fedtmosen er et fredet område med moser, søer, enge og krat med 
et rigt og afvekslende dyre- og planteliv.  

Overfladevand fra Novozymes ledes i normale regnvandssituationer til 
Lundtofte Rensningsanlæg, hvorfra det udledes til Øresund. Ved store ned-
børsmængder ledes overfladevand via det kommunale regnvandssystem til 
Smør- og Fedtmosen. Der bør derfor være særlig fokus på at undgå udslip til 
regnvandssystemet.  

Natura 2000 

Før der træffes afgørelse i medfør af bl.a. miljøbeskyttelseslovens bestem-
melser, skal miljømyndigheden ifølge habitatbekendtgørelsen7 § 7 foretage 
en vurdering af, om virksomheden kan påvirke et Natura 2000-område væ-
sentlig. 

Da der i forbindelse med denne revurdering ikke er behov for en retlig lov-
liggørelse af gennemførte udvidelser eller ændringer, ligesom der ikke er 
behov for en lempelse af vilkår efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der 
ikke foretages en vurdering efter habitatsbestemmelserne. 

Kommune- og lokalplan 

Der er kommet nye kommuneplaner, tillæg til kommuneplaner og lokalpla-
ner siden godkendelsen af kedelcentralen blev meddelt. Følgende planer 
gælder nu for det område, hvor kedelcentralen ligger og/eller for de om-
kringliggende områder: 

 Kommuneplan 2009  
 Tillæg 6 til kommuneplan 2009  
 Tillæg 9 til kommuneplan 2009 
 Lokalplan 135  
 Lokalplan 189  
 Lokalplan 217 

Kedelcentralen ligger fortsat i Bagsværd erhvervskvarter, men nu i område 
6E3, idet det tidligere område 6E2 er blevet underopdelt siden miljøgod-
kendelsen i 1995. Det overordnede mål for område 6E3 er at fastholde det til 
erhverv og sikre mulighed for en fortsat fornyelse og omdannelse til højtek-
nologisk fremstillingsvirksomhed samt kontor- og servicevirksomheder. 
Områderne nærmest område 6E3 er udlagt til kontor- og serviceerhverv mv. 
(6E2, 6E5), åben-lav boliger (4B1, 4B2) og grønne områder (G9, G11).  

Kedelcentralen ligger i et område omfattet af lokalplan 135, som bl.a. har til 
formål at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål under hensyn-
tagen til omkringliggende områder. Lokalplanens område må anvendes til 
erhvervsformål i form af arbejdspladsintensive virksomheder indenfor pro-
duktion med tilknyttede kontorer og laboratorier. I en randzone må der dog 
                                                 
7 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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kun udøves og etableres funktioner der medfører ubetydelige miljøgener i 
de tilstødende boligområder. Kedelcentralen ligger ikke i denne randzone.  

Lokalplan 135 har afløst lokalplan 90 og Gladsaxe Kommune har udtalt, at 
den nye lokalplan ikke fastlægger væsentlige ændringer i forhold til områ-
dets anvendelse. Det er Gladsaxe Kommunes opfattelse, at den ændrede 
formulering af områdets anvendelsesmuligheder i højere grad er udtryk for 
en modernisering af sproget, end at der er tale om en reel anvendelsesæn-
dring. Der er dog ikke længere mulighed for lagervirksomhed.  

Miljøstyrelsen vurderer, at ændringerne af kommuneplanen og de nye lo-
kalplaner er uden betydning for de krav, der fastsættes ved denne revurde-
ring. 

3.1.3 Bedste tilgængelige teknik 

Kedelanlægget er en selvstændig godkendelsespligtig biaktivitet omfattet af 
listepunkt G 201: ” Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, 
gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk 
effekt på mellem 5 og 50 MW” i godkendelsesbekendtgørelsen. 

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurde-
ring af miljøgodkendelser angiver, at der findes følgende retningslinjer for 
BAT: 

 Bilag 5 til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, afsnit 
2  

 Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og 
carbonmonooxid fra gasmotorer og gasturbiner (erstattet af be-
kendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og car-
bonmonooxid fra motorer og turbiner, nr. 1450 af 20. december 
2012). 

 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
Revurderingen er en opdatering i forhold til at der nu foreligger standard-
vilkår for kedelcentralen. Endvidere er vilkår for indretning og drift som 
Novozymes A/S allerede har opfyldt og vilkår som er fastsat i den overord-
nede miljøgodkendelse for Novozymes A/S i Bagsværd, er taget ud med den-
ne revurdering.  

3.2.2 Indretning og drift 
De eksisterende afkast er højere end nødvendigt, når der fyres med natur-
gas. Der fastsættes derfor ikke vilkår om afkasthøjder.  
 
Syre- og basetankenes overflader er synlige og tankene er placeret i en tank-
grav, der er omfattet af den overordnede miljøgodkendelses vilkår om re-
gelmæssig inspektion og udbedring af barrierer. Der fastsættes derfor ikke 
vilkår om indvendig inspektion af syre- og basetankene. 

3.2.3 Luftforurening 
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Novozymes har med OML-beregninger dokumenteret, at B-værdierne for 
NOx og CO overholdes med god margin ved fyring med naturgas, også når 
kedel 3 (reserve) er i drift. Der fastsættes B-værdier for NOx og CO i over-
ensstemmelse med luftvejledningens vejledende værdier. 
  
Gasturbinen 
Der fastsættes ikke emissionsgrænseværdier og krav om egenkontrol for 
gasturbinen i denne afgørelse. Gasturbinen er omfattet af en særskilt be-
kendtgørelse8 om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmo-
nooxid fra motorer og turbiner. Der er krav om egenkontrol og i henhold til 
den pt. gældende bekendtgørelse skal gasturbinen overholde følgende emis-
sionsgrænseværdier:  
 
 NOx  CO 
 mg/normal m3 mg/normal m3 
Indtil 7. januar 2021 75 56 
Fra 7. januar 2021 75 100 
Referencetilstand: tør røggas, 15 % O2, 0 °C og 101,3 kPa 
 
Novozymes A/S har fremsendt målerapporter for emissionen af CO og NOx 
fra 2011 og 2012, der viser en timemiddelemission af NOx på henholdsvis 
178 og 140 mg/Nm3  ved 5 % O2. Omregnet til 15 % O2 svarer det til en emis-
sion på ca. 67 henholdsvis 53 mg/Nm3. Der er målt en emission af CO på 
mindre end henholdsvis 14 og 15 mg/Nm3. Gasturbinen overholder dermed 
grænseværdierne for NOx og CO.  
 
Der er desuden krav om at gasturbinen skal have AMS-måleudstyr for NOx 
senest den 1. april 2013. Gasturbinen har PEMS til kontinuert måling af NOx 
og ifølge gasmotorbekendtgørelsen kan denne metode anvendes. Metoden 
skal kvalitetssikres og kontrolleres efter principperne i EN14181 i det om-
fang det er teknisk muligt. 
 
Dampkedlerne 
I henhold til standardvilkår jf. tidligere bilag 5 i godkendelsesbekendtgørel-
sen skal dampkedlerne overholde følgende emissionsgrænseværdier ved 
fyring med naturgas: 
 

NOx  CO 
mg/normal m3 mg/normal m3 

65 75 
Referencetilstand: tør røggas, 10 % O2, 0 °C og 101,3 kPa 
 
Alle 3 kedler overholder emissionsgrænseværdien for CO. De 2 nyeste ked-
ler (kedel 1 og 2) overholder også emissionsgrænseværdien for NOx, men 
kedel 3 overskrider den. Kedel 3, som er den ældste af dampkedlerne, an-
vendes sjældent og kun som reserve. Kedel 3 kører under 30 timer pr. må-
ned og har en indfyret effekt på max. 8 MW. Kedel 3 kan fyres med både 
naturgas og gasolie. Kedel 3 vil ikke være omfattet af gasmotorbekendtgø-
                                                 
8 Bek. nr.  1450 af 20. december 2012  
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relsens krav, da anlægget kører som reserve-anlæg med færre end 500 
driftstimer om året. 
 
Kedel 1 og 2 kan fyres med gasolie hvis naturgasforsyningen svigter. Der er i 
gennemsnit brugt mindre end 4.000 l gasolie pr. år siden olietanken sidst 
blev fyldt.  

3.2.4 Lugt og støj 
Novozymes A/S samlede bidrag til lugt og støj i omgivelserne er reguleret af 
den overordnede miljøgodkendelse. Der fastsættes derfor ikke vilkår om 
lugt og støj i denne afgørelse. 

3.2.5 Spildevand og affald 
Grundejerforeningen Smørmosen har etableret et anlæg til neutralisering af 
spildevand fra Novozymes A/S og Novo Nordisk A/S i Bagsværd. Proces-
spildevand fra kedelcentralen ledes til dette anlæg og derfra til Lundtofte 
Renseanlæg. Spildevand fra vask af turbinen sendes dog til Kommunekemi. 
Overfladevand ledes til Smørmosen.   
 
Den overordnede miljøgodkendelse har vilkår til beskyttelse af Smørmosen 
og Lundtofte Renseanlæg mod udslip samt om opbevaring af affald. Der 
fastsættes derfor ikke vilkår herom i denne afgørelse. 

3.2.6 Jord og grundvand samt recipienter 
Den overordnede miljøgodkendelse har vilkår til beskyttelse af jord og 
grundvand, herunder kontrol og vedligehold af belægninger, tankgrave og 
proceskloakker samt opbevaring af affald. Der fastsættes derfor ikke vilkår 
herom i denne afgørelse. 

3.2.7 Registrering og rapportering 
Der er vilkår om registrering og rapportering af bl.a. driftsforstyrrelser, in-
spektioner og vedligehold i den overordnede miljøgodkendelse. Disse vilkår 
opfylder næsten alle standardvilkårenes krav til driftsjournal. I denne afgø-
relse fastsættes derfor kun supplerende vilkår om, at driftsjournalen skal 
indeholde oplysninger om justering af brændere, dato for vask af gasturbi-
nens kompressor samt antal driftstimer på kedel 3.   

3.2.8 Sikkerhedsstillelse 
Novozymes A/S er ikke omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 39 a og 39 b 
om sikkerhedsstillelse. 

3.2.9 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er vilkår om driftsforstyrrelser og uheld i den overordnede miljøgod-
kendelse af Novozymes A/S i Bagsværd. Der fastsættes derfor ikke vilkår om 
disse forhold i denne afgørelse. 

3.2.10 Risiko/forebyggelse af større uheld 
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Novozymes A/S i Bagsværd er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen9. 

3.2.11 Ophør 
Der er vilkår om ophør i den overordnede miljøgodkendelse. Der fastsættes 
derfor ikke vilkår om ophør i denne afgørelse. 

3.2.12 Bedst tilgængelige teknik 
Miljøstyrelsen vurderer at revurderingen, hvor emissionskrav fra ny gasmo-
torbekendtgørelse samt standardvilkår er indarbejdet, sikrer anvendelse af 
BAT. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Gladsaxe Kommune har fremsendt følgende som høringssvar på varsel om 
revurdering af kedelcentral: 
 
”Gladsaxe Kommune har følgende kommentarer til udkastet til revurdering 
af kedelcentralen:  
 
Planforhold:  

 ingen kommentarer 

side 8, overfladevand:  

      " ....overfladevand ledes via det kommunale regnvandssystem til 
Smør- og fedtmosen" (det er ikke en direkte udledning) 

 
side 13, lovforhold:  

 Gladsaxe Kommune er regulerende myndighed for afledning af spil-
devand til offentlig kloak og bortskaffelse af affald.  

 Spildevand fra kedelcentralen er omfattet af spildevandstilladelse til 
neutraliseringsanlægget, meddelt af Gladsaxe Kommune 21. maj 
2012 til Grundejerforeningen Smørmosen.” 

Gladsaxe Kommunes kommentarer er indføjet i afgørelsen. 

3.4.2 Udtalelse fra virksomheden 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75.  
 
                                                 
9 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 
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Novozymes A/S har fremsendt følgende bemærkninger til varsel om revur-
dering: 
 

 I den Miljøtekniske beskrivelse, november 2012, ønskes teksten 
ændret i enkelte afsnit. Virksomheden har derfor fremsendt en op-
dateret miljøteknisk beskrivelse som indgår i afgørelsen. Endvidere 
har virksomheden ønsket nogle præciseringer i teksten som Miljø-
styrelsen har indføjet. 

 
 Da der kræves optimale omstændigheder ved målinger ved præstati-

onskontrol bl.a. vejrforhold, vil det foretrækkes at de 6 måneder ef-
ter revurderingen er meddelt ændres til 12 måneder. Ligeledes at af-
rapporteringen ændres fra 2 til 3 måneder, da det ofte tager tid at få 
rapporten i hus. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at det bør prioriteres at få optimale betin-
gelser ved præstationsmålingerne, hvorfor fristen for at foretage 
præstationsmålinger ændres til 12 måneder efter meddelelse af afgø-
relsen. Miljøstyrelsen finder dog ikke at afrapporteringen af kon-
trolmålingerne bør afvige fra standardvilkår. 
 

 I vilkår 3 er anført, at hvis resultatet af præstationskontrollen for 
hvert enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves 
dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer. Hvis re-
sultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof for gas- og 
oliefyrede anlæg er under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves 
dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer. 

 
Novozymes A/S har spurgt til om det er 60 % eller 85 % af emissi-
onsgrænseværdien, der gælder for virksomheden, og Miljøstyrelsen 
har svaret, at det er 85 %, idet anlægget er et olie- og gasfyret anlæg. 

 
 Novozymes A/S har anført, at der ikke før har været krav om faste 

målinger på kedlerne og at virksomheden for at efterleve grænse-
værdierne foretager: 

 
 Årligt eftersyn fra Weishaupt (lovpligtigt) 
 4 årlige besøg fra Force som kontrollerer kedlerne  
 1 årligt energisyn fra Force 
 1 årligt Force Certifikation (uafhængigt institut som efterkontrol-

lerer) 
 

Virksomheden har på baggrund af ovenstående eftersyn vurderet, at 
kedlerne vil kunne overholde grænseværdien og at målinger hvert 
andet år, derfor vil være en slags dobbelt kontrol. Derfor forslår No-
vozymes A/S, at målingerne afskaffes eller at intervallet imellem må-
lingerne gøres større (end 2 år).   
 
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er baggrund for at afvige stan-
dardvilkår om præstationsmålinger på kedlerne, da der ikke tidligere 
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er foretaget målinger på kedlerne. Miljøstyrelsen vil ikke afvise, at 
intervallet for gennemførelse af præstationsmålinger kan øges, hvis 
præstationsmålinger viser overholdes af emissionsvilkår med god 
margin. 

 
 

 Endelig har Novozymes A/S spurgt, om det er korrekt forstået, at år-
lige målinger på gasturbinen udgår, da der er automatisk måleudstyr 
for NOx, hvilket Miljøstyrelsen kan bekræfte. 

 
 

4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Revurdering 
Afgørelsen skal ikke revurderes regelmæssigt.  
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen.  
 
Habitatdirektivet  
Der ikke er behov for en retlig lovliggørelse af gennemførte udvidelser eller 
ændringer i forbindelse med denne revurdering. Der skal derfor ikke foreta-
ges en vurdering efter reglerne i habitatbekendtgørelsen.  

4.2 Øvrige afgørelser 
Denne afgørelse erstatter følgende, tidligere meddelte afgørelser: 

 Godkendelse af nyt decentralt kraftvarmeværk ved bygning 3D og 
3E på Novo-Nordisk A/S fra februar 1995. 

 Afgørelse om udskiftning af gasturbine af 21. september 2000 
 Afgørelse om etablering af tanke til NaOH og HCl af 11. april 2005 
 Afgørelse om udskiftning af kedler af 2. juni 2005 

 
Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat for kedelcen-
tralen: 

 Overordnet miljøgodkendelse af 14. august 2007. 
 Vilkårsændringer af 23. oktober 2012 

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 
Gladsaxe Kommune er regulerende myndighed for afledning af spildevand 
til offentlig kloak og bortskaffelse af affald.  Spildevand fra kedelcentralen er 
omfattet af spildevandstilladelse til neutraliseringsanlægget, meddelt af 
Gladsaxe Kommune 21. maj 2012 til Grundejerforeningen Smørmosen. 
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4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklage-
nævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 
100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Der kan klages over nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○. 
For revurderede vilkår, der ikke er ændret (umarkerede vilkår), er det kun 
beslutningen om ikke at ændre disse, der kan klages over. Endvidere kan 
man klage over, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En oversigt findes i 
bilag D. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Virk-
somheder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 12. april 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
Virksomheder 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.  

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 anvi-
ste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra be-
handling.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 
kompetence.  

 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den 
eneste ændring af den pågældende afgørelse er, at fristen for at efterkomme 
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afgørelsen forlænges som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i 
klagenævnet. 
 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En eventuel klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revi-
derede/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestem-
mer noget andet. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal 
det ske senest 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 

 Gladsaxe Kommune, Att.: Lone Kofoed Rasmussen 
 Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 
 Sundhedsstyrelsen, hovedstaden: hvs@sst.dk 
 DOF: natur@dof.dk 
 Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 
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5. BILAG 

Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse 

 

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 
 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 

 

Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår 
 

Bilag E: Lovgrundlag – Referenceliste 
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Indledning 
 
 

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

A1. Ansøger (1) 
 
Novozymes A/S 
CVR-nr.: 10007127 
P-nr.: 1007675646 

A2. Listevirksomhedens navn og adresse mv. (2) 
 
Novozymes A/S 
Krogshøjvej 36  
2880 Bagsværd 

A3. Ejerforhold (3) 
 
Grunden og bygningen ejes af Novozymes A/S. Driften af bygningen udføres af BAFO 
(Grundejerforeningen Smørmosen). Indlejret personale fra Novo Nordisk. 

A4. Virksomhedens kontaktpersoner (4) 
 
Novozymes A/S Miljøafdeling 
Kontaktperson:  
Miljøspecialist: Christine Schiøler Bärenholdt        
Telefonnr.: 4446 3770/3077 3770 

B2. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt (6) 
Kedelcentralen omfatter en gasturbine med en samlet indfyret effekt på 16 MW og tre 
dampkedler med en samlet indfyret effekt på 24 MW. De tre dampkedler fyres normalt med 
naturgas, men kan også brænde olie. 
 

B3. Midlertidig/permanent drift (7) 
Kedelcentralen er etableret permanent, og der er ingen planer om at ophøre med driften. 
 
 

C. Oplysninger om etablering 

C1. Bygningsmæssige udvidelser/ændringer (8) 
Der er ingen planer om at foretage bygningsmæssige ændringer i kedelcentralen, og 
nærværende miljøtekniske beskrivelse er en opdatering af den gamle beskrivelse fra 1993, 
hvor de ændringer, der er gennemført siden er beskrevet. 
 

C2. Start/afslutning på bygge- og anlægsarbejder samt start af drift (9) 
Der er ikke planer om bygningsmæssige ændringer og anlægget er i drift. 
 
 



 

  

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed  

D1. Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne (10) 
Kedelcentralen er beliggende på matr. nr. 3 ek, 2880 Bagsværd. Bygningernes placering 
fremgår af situationsplanen i bilag 1. 

D2. Lokaliseringsovervejelser (11) 
Bygninger og anlæg er etableret. 

D3. Virksomhedens daglige driftstid (12) 
Kedelcentralen er drift 24 timer i døgnet året rundt. 
 

D4. Til- og frakørselsforhold (13) 
Der vil blive følgende transporter internt i, samt til og fra Kedelcentralen: 
 

 Transport til og fra adressen fortrinsvis med kemikalier til vandbehandling, på hverdage 
inden for normal arbejdstid.  

  

 Afhentning af affald i lastbil.  
 

 Kørsel i person- og varebiler i dagtimerne (post, leverandører, servicemontører, transport 
af prøver, gæster m.fl.). 

 
Støjbelastning i forbindelse med transport til og fra Kedelcentralen er ikke medtaget i 
støjberegningen for Kedelcentralen i Bagsværd, da transporterne ikke foregår om natten. 
 
 

E. Tegninger over virksomhedens indretning 
 
Af bilag 1 fremgår indretning af produktions- og lagerlokaler, placering af skorstene og andre 
luftafkast, støj- og vibrationskilder, afløbsforhold, interne transportveje samt oplag.  
 

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 

Kedelcentralen består af en gasturbine, og tre dampkedler, der normalt fyres med naturgas, 
men som også kan brænde fyringsolie, hvis gasleverancen skulle svigte. 
 
Efter at der er etableret fjernvarme i Bagsværd er driften af Kedelcentralen ændret, idet det 
nu er fjernvarmenettet, der leverer varme til de fleste bygninger i trekantsområdet, mens 
Kedelcentralen forsyner området med procesdamp og varme til enkelte bygninger. 
 
Kedelcentralen har tre driftsformer: 

1. Normal drift: Produktion af el, levering af procesdamp og varme til enkelte bygninger i 
trekantsområdet. 

2. Ø-drift: Produktion af el, levering af procesdamp og varme til alle bygninger i 
trekantsområdet. 

3. Nød og spidslast for Vestforbrænding: Produktion af el, levering af varme som svarer 
til max. 20 t damp/h til fjernvarmenettet. 

 
Derudover leveres procesvand (demineraliseret vand) til trekantsområdet. 
 
Ud over gasturbinen og de tre kedler er der i kedelcentralen etableret: 

- ionbytteranlæg til produktion af kedelfødevand 



 

  

- 2 røggasvarmevekslere, der leverer varme til bygningerne 4D og 5A 
- Nedgravet olietank på 50.000 l 
- Kompressor, der hæver trykket i naturgasforsyningen til 18,6 bar 
- Fødepumper til kedlerne. 
- Kemikaliedoseringssystemer 
- Anlæg til afbænding af proceluft fra gæringstanke i bygn 3A/3B 
- System til bundblæsning af kedlerne 

 
Ionbytteranlæg 
Ionbytteranlægget producerer 125 m3 demineraliseret vand i døgnet, dels til brug i kedlerne 
og turbinen, og dels til procesvand til forbrugere i trekantsområdet. 
 
Ionbytteranlægget regenereres med NaOH (lud) og HCl (syre), der oplagres i udendørs 
tanke. Syre og Lud tankene er placeret i en overdækket tankgrav, og der er etableret 
syrevasker for at forhindre saltsyretåge ved fyldning af tanken. Til hver regenerering bruges 
60 liter lud og 120 liter syre. Der bruges også en del vand ved regenerering, 12-16 m3 pr. 
døgn. 
 
Røggasvarmevekslere 
Der er etableret to røggasvarmevekslere, der trækker ekstra varme ud af røggassen, og 
leverer op til 80° varmt vand til henholdsvis bygning 4D og 5A.  
 
Olietank 
Kedelcentralens olietank er på 50.000 liter. Det er en nedgravet tank, der inspiceres hvert 10. 
år. Næste inspektion er i 2014.  
Olien er light fuel oil, med et svovlindhold på 0,07 %. Tanken blev sidst fyldt d. 10/11 2007, 
og siden er der brugt godt 12.000 liter olie. Det svarer til et årligt forbrug på ca. 3.700 liter. 
 
Kompressor 
Gasturbinen kræver at naturgassen har et tryk på 18,6 bar, og da naturgasleverandøren kun 
garanterer et tryk på 16,8 bar er der monteret en kompressor, der øger trykket på 
naturgassen til 18,6 bar. 
 
Fødepumper 
Kedelcentralen har 4 fødepumper, der pumper kedelfødevand til gasturbinen og 
dampkedlerne. 
 
Kemikaliedosering 
For at beskytte kedler og tubine mod korosion, doseres følgende kemikalier til 
kedelfødevandet: 
NaOH – pH-regulering 
Amersite (natriumsulfit) - iltscavenger 
Advantage 456 – for at forhindre kedelsten 
 
System til bundblæsning af kedlerne 
Kedlerne bundblæses via et lukket system til en brønd udenfor Kedelcentralen. Fra brønden 
ledes vandet til proceskloakken. Vandet har et ret højt pH (10,4), men mængden er under 
500 l/uge. 
 
Anlæg til afbænding af proceluft fra gæringstanke i bygn 3A/3B 
Procesluften fra gæringstankene i bygning 3A/3B suges via et kanalsystem over i 
Kedelcentralen, og brændes i kedlerne. Ventilatoren til systemet står i Kedelcentralens 
kælder. 
 
 



 

  

F1. Indfyret effekt (15) 
 
Gasturbine med en samlet indfyret effekt på 16 MW og tre dampkedler med en samlet 
indfyret effekt på 24 MW.  

F2. Brændselstyper og øvrige stoffer (16) 
Kedlerne og dampturbinen fyres normalt med naturgas, men der er mulighed for at de tre 
dampkedler kan brænde fyringsolie, hvis naturgasforsyningen skulle svigte. 
 
 

H. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
 

H1. Luftforurening (17-18) 
Ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 5 Afsnit 2 er de væsentligste kilder til forurening 
af luften fra et naturgasfyret kraftvarmeanlæg CO og NOx. 
 
Emissionen fra de tre varmekedler er målt i foråret 2011, med følgende resultat: 
 

Prøvested Enhed CO NOx 

Gasturbine [mg/m³n v. 10% O2] < 14 178 

Kedel 1 [mg/m³n v. 10% O2] < 4 34 

Kedel 2 [mg/m³n v. 10% O2] < 3 46 

Kedel 3 [mg/m³n v. 10% O2] < 3 110 

 
Iflg. Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte 
carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner (bek. 621 af 23/6 2005) er 
emissionsgrænseværdierne for naturgasfyrede turbiner 200 mg/m³ n NOx og 150 mg/m³ n 
CO. Kedelcentralens gasturbine overholder grænseværdierne. 
 
Ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 5 Afsnit 2 er emissionsgrænseværdierne for 
naturgasfyrede kedler 65 mg/m³ n NOx og 75 mg/m³ n CO. Kedelcentralens kedler 
overholder grænseværdierne for CO, men den gamle Kedel 3 overholder ikke kravet til NOx. 
 
Kedel 3 bruges yderst sjældent og kun som nødforsyning (varm reserve) og køre på 
naturgas. Den bliver vedligeholdt og testet.  
 
Der er efterfølgende gennemført OML-beregning for Kedelcentralen (se bilag), for at se om 
Kedel 3’s overskridelse også giver overskridelser af B-værdien. OML-beregningen viser at B-
værdien er overholdt med god margen. 

H2. Spildevand (19-21) 
Der er tre typer processpildevand fra Kedelcentralen: 
 

1. Vand fra regenerering af ionbytter 
2. vand fra bundblæsning af kedler 
3. spildevand fra vask af turbine 

 
Vand fra regenerering af ionbytteren udgør langt den største mængde. Der udledes 12 – 16 
m³ pr. regenerering, og ionbytteren regenereres en gang i døgnet. Spildevandet indeholder 
saltsyre, natriumhydroxyd og de salte, der er fjernet fra det demineraliserede vand. Vandet 
ledes til proceskloakken, og fremover gennem et centralt neutraliseringsanlæg.  
 



 

  

Vandet fra bundblæsningen af kedlerne har pH på 10,4 og indeholder de kemikalier, der 
bliver tilsat kedelfødevandet. Vandet sendes via et lukket system til en brønd og derfra til 
proceskloakken. Der udledes mindre end 0,5 m³ om ugen. 
 
Spildevandet fra vask af turbinen opsamles og sendes til Kommunekemi. 
 
 

H3. Støj (22) 
 
Der er 7 væsentlige støjkilder på Kedelcentralen. Herunder ses en tabel med kilderne og de 
vigtigste data. Yderligere oplysninger om kilderne kan ses i bilag 2. 
 

Kildenummer Beskrivelse Kildestyrke 

3D02.sk Skorsten Kedel 2 83,9 

3D03.sk Skorsten Kedel 1 87,1 

3D05.af Afkast fra generatorrum 70,6 

3D16.af Afkast på tag 79,3 

3D17.af Afkast 68,9 

3D18.in Rist over dør 89,3 

3D19.sk Skorsten, Gasturbine 84,3 

 
Støjberegningen for Kedelcentralen alene viser at bidraget fra Kedelcentralen udenfor 
trekantsgrunden ligger under 40 dB(A) om natten, med undtagelse af et lille område ved P-
huset. 
Ingen af de omliggende boligområder belastes med mere end 35 dB(A) om natten. 
Kedelcentralen er omfattet af støjkortlægningen (rapport fremsendes sammen med 
årsrapporten).   

H4. Affald (23-25) 
 
Der genereres generelt ikke farligt affald fra kedecentralen.  

H5. Jord og grundvand (26) 
Kedelcentralen har en nedgravet olietank på 50.000 liter. Olietanken tømmes og inspiceres 
hvert 10. år. Næste inspektion er i 2014. Tanken pejles hver måned, og pejlingen 
sammenholdes med sidste pejling og det registrerede forbrug. 
 
HCl og NaOH leveres med tankvogn og opbevares udendørs i glasfibertanke, der står i et 
overdækket tankbassin. Tankbassinets overkant er ca. 30 cm. Over jorden, og forhindrer 
påkørsel af tankene. 
 
De indkøbte mængder af HCl og NaOH var i 2011 henholdsvis 40890 kg og 24440 kg.  
 
Alle øvrige kemikalier opbevares indendørs. 
 

 
I. Andet 

I1. Irrelevante standardvilkår (27) 
I Godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 5 Afsnit 2 er oplistet en række standardvilkår, der 
ikke er relevante for Kedelcentralen. Fortrinsvis fordi de vedrører enkeltkedler over 30 MW 
eller kedler der brænder andet end gas. 
Dette gælder for vilkårene:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16 og 18 



 

  

 
Vilkår 23 er heller ikke relevant, da det kun gælder olietanke over 50 m³. 

I2. Standardvilkår, der ikke kan overholdes (28) 
 
Ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 5 Afsnit 2 er emissionsgrænseværdierne for 
naturgasfyrede kedler 65 mg/m³ n NOx og 75 mg/m³ n CO. Kedelcentralens kedler 
overholder grænseværdierne for CO, men den gamle Kedel 3 overholder ikke kravet til NOx. 
 
Der er efterfølgende gennemført en OML-beregning for Kedelcentralen, for at se om Kedel 
3’s overskridelse også giver overskridelser af B-værdien. OML-beregningen viser at B-
værdien er overholdt med god margen. 
  

I3. Øvrige oplysninger 
 

J. Standardvilkår 
Brændsel  Samlet 

indfyret 
effekt  

Emissionsgrænseværdier  
mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas  

      Støv  CO  NOx  Hg  Cd  HCl  Tungmetaller  

Naturgas og 
biogas  

< 120 kW  -  -  -  -  -  -  -  

   120 kW – 50 
MW  

-  75  65  -  -  -  -  

 
 
9. Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug / senest 6 måneder fra [ 
.(datoen for afgørelse om revurdering)], skal der ved præstationskontrol foretages 3 
enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at 
emissionsgrænseværdierne i vilkår 1 er overholdt, dog kun 2 enkeltmålinger hver af en 
varighed på 45 minutter for gas- og oliefyrede kedler. Dette gælder dog ikke for parametre 
(stoffer), for hvilke der er udført automatisk kontrol eller AMS-kontrol, jf. vilkår 2-8. 
Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) og skal udføres af 
et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og 
Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 
multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til 
tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter skal der udføres 
en årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af 
præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, 
kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer. Hvis resultatet af 
præstationskontrollen for hvert enkelt stof for gas- og oliefyrede anlæg er under 85 % af 
emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer.  
 
 
10. Senest 6 måneder efter at et nyt motor- eller turbineanlæg er taget i brug/ senest 6 
måneder fra [ .(datoen for afgørelse for revurdering)], skal der ved præstationskontrol 
foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at 
dokumentere overholdelse af emissionsgrænseværdierne i bilag 1, tabel 1-3 i 
bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 om begrænsning af emission af nitrogenoxider, 
uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid m.v. fra gasmotorer og gasturbiner. Dette 
gælder dog ikke for O2 og NOx, for hvilke der er indført automatisk kontrol eller AMS-kontrol, 
jf. vilkår 6. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) og skal 
udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og 
Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 
multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til 



 

  

tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Motorjustering skal fremgå 
af rapporten. Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. 
Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 85 % af 
emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år. For lugt skal der kun 
måles hvert 4. år.  
11. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle 
enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med 
emissionsgrænseværdien. 
 
12 

Navn  Parameter  Metodeblad nr. *  

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx 
) i strømmende gas  

NOx  MEL-03  

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2 ) i 
strømmende gas  

O2  MEL-05  

Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende 
gas  

CO  MEL-06  

 
14. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder.] 
 
17. Udendørs arealer skal renholdes. 
 
19. Slam og spildolie samt faste brændsler, råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal 
opbevares i egnede beholdere.  
20. De i vilkår 19 nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en 
oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet 
således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til 
jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den 
største beholder i området.  
Ved impermeabelt areal forstås et område med tæt belægning, der kan modstå de 
forurenende stoffer, som findes i og vil kunne frigives fra produkter og affald, der håndteres 
på arealet, således at de forurenende stoffer ikke kan sive ned til jord og grundvand gennem 
belægningen.  
21. Impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så 
hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.  
22. [Godkendelsesmyndigheden indsætter de relevante vilkår, jf. § 3 i bekendtgørelse om 
indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.]  
 
24. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:  
– Olieforbrug på gasmotorer.  
– Justering af brændere.  
– Justeringspunkt for gasmotorer.  
– Dato for vask af kompressor på gasturbineanlæg.  
– Kontrol med luftrenseanlæg, herunder  
– dato for skift af filterposer,  
– dato for kortsluttede elektroder i elektrofilter, der tages ud af drift, samt  
– dato for skift af elektroder i elektrofilter.  
Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på 
virksomheden i mindst 5 år.  
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Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår 
  
Miljøgodkendelsen fra 1995 med senere ændringer  

Vilkår nr. Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

1.   X  
2.   X Ophævet 02-06-2005 
3.   X Uaktuelt 
4. – 6.  2 X Bek. nr. 1450 af 20. december 2012 og 

standardvilkår 
7. – 8.   X Ophævet 14-08-2007 
9 – 11.   X Kommunen er myndighed 
12.  3  Standardvilkår 
13.  3, 4  Standardvilkår 
14.    Tilsvarende vilkår i den overordnede 

miljøgodkendelse af 14-08-2007 
15.   X  
16.   X Bek. nr. 1450 af 20. december 2012 
17.   X Standardvilkår 
18. – 23.   X Bek. nr. 1450 af 20. december 2012 og 

standardvilkår 
24. – 25.   X Uaktuelt 
26.   X Bek. nr. 1450 af 20. december 2012 
27.  1   
28.   X Uaktuelt 
29.   X MBL § 71 
30.   X Tilsvarende vilkår i den overordnede 

miljøgodkendelse af 14-08-2007 
31.   X Uaktuelt 
32.   X Tilsvarende vilkår i den overordnede 

miljøgodkendelse af 14-08-2007 
33.   X Uaktuelt 

 
Nye vilkår som følge af revurdering 

Vilkår nr. Bemærkninger 
 

5 Standardvilkår 
6 Standardvilkår 

 
 



 

Bilag E: Lovgrundlag – Referenceliste 

 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 
 Bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af 

listevirksomhed 
 Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, 

etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 
 Bekendtgørelse nr. 1450 af 20. december 2012 om begrænsning af 

emission af nitrogenoxider og carbonoxid fra motorer og turbiner 
 Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten - 2010-2012, 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, december 2010 
 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 

 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer. 

 

Bilag F: Liste over sagens akter 

 
1. Miljøgodkendelse. Godkendelse af nyt decentralt kraftvarmeværk 

ved bygning 3D og 3E på Novo-Nordisk A/S. Københavns Amt, 
februar 1995. 

2. Udskiftning af gasturbine i kraftvarmeværk bygning 3D Novo 
Nordisk A/S, Bagsværd. Københavns Amt, 21. september 2000. 

3. Novozymes A/S, Bagsværd, Bygning 3D Etablering af tanke til NaOH 
og HCl. Københavns Amt, 11. april 2005. 

4. Udskiftning af kedler i kraftvarmeværk, Bygning 3D.  Københavns 
Amt, 2. juni 2005. 

5. Tilsynsnotat fra 12. oktober 2010. Miljøcenter Roskilde 21. oktober 
2010. 

6. Opdateret miljøteknisk beskrivelse af 3D, Kedelcentralen, fremsendt 
23. november 2012 af Novozymes A/S 

7. Udtalelse om planforhold for kedelcentralen i bygning 3D, fremsendt 
21. december 2012 af Gladsaxe Kommune 

8. Supplerende oplysninger fremsendt 21. december 2012 af 
Novozymes A/S  

9. Udtalelse til varsel om revurdering af kedelcentral, bygning 3D, 
Novozymes i Bagsværd, fremsendt 26. februar 2013 af Gladsaxe 
Kommune 

10. Bemærkninger til varsel om revurdering af kedelcentral, bygning 3D, 
Novozymes i Bagsværd, fremsendt 28. februar 2013 af Novozymes 
A/S 
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