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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for nedtagning af ovnhusfilter
Miljøcenter Odense har den 19. oktober 2009 modtaget en ansøgning fra
Isover om at nedtage et ovnhusfilter fra smelteovnsafkastet.
Afgørelse
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig. Ovnhusfilteret kan nedtages.
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse
efter anden lovgivning.
Oplysninger i sagen
Isovers beskrivelse af ændringen/nedtagningen af ovnhusfilteret (støvfilter)
er vedlagt med såvel ansøgningen af 19. oktober 2009 samt skrivelse af 19.
november 2009. Yderligere er grafer over støvemissioner vedlagt.
Med myndighedernes accept blev ovnhusfilteret ved smelteovnen taget ud
af drift i 2002. Baggrunden herfor var problemer med tilstopning af filteret
med olie og deraf følgende brandfare.
Det blev aftalt i 2002, at støvproblematikken og afkast fra smelteovn skulle
indgå i et støvreducerende projekt med en forventede installation af elektrostatisk rensning.
Miljøcenterets vurdering
Isover har indenfor de seneste år, reduceret deres støvemissioner, målt i
centralskorstenen. Tidligere meddelt grænseværdi for støv fra 2002 på 63
mg/Nm3 er løbende reduceret til en grænseværdi i dag på 30 mg/Nm3. Støvemissioner fra Isover har de sidste par år været på, eller under 30 mg/Nm3.
Resultaterne er opnået ved produktionsoptimering og uden, at der er installeret elektrostatisk rensning.
Støvbidraget fra smelteovnen til det samlet afkast til centralskorstenen har
også været faldende siden 2002. I 2008 og 2009 er der målt under 10
mg/Nm3 fra smelteovnen. Når der tages hensyn til luftflowet, er bidraget
under 1 mg/Nm3 i det centrale afkast i forhold til det samlede støvbidrag på,
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.
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og under, 30 mg/Nm3. Dette er således uden støvrensning via ovnhusfilteret, der ikke har været i drift siden 2002, og som nu ønskes permanent nedtaget.
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at støvbidraget fra smelteovnen, selv
uden rensning i ovnfilteret, vil levere et meget beskedent bidrag til det centrale afkast.
Vi kan også konstatere, at Isover overholder deres grænseværdi for støv på
30 mg/Nm3.
På ovennævnte baggrund, og set i lyset af, at filteret ikke har været i drift
siden 2002, vurderes omlægningen/nedtagningen derfor ikke at medføre en
væsentlig merforurening, der nødvendiggør en egentlig godkendelse, der
regulerer disse mindre ændringer i emissionerne.
Miljøcenter Odense vurderer derfor, at ovnhusfilteret kan nedtages.
Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at vi forventer en revurdering af hele
virksomhedens miljøforhold i 2012, og at der her kan komme krav om yderligere rensning.
Yderligere skal vi henlede opmærksomheden på, som allerede bekendt, at
de seneste målinger for støv synes lave, men dog ligger i nærheden af den
fastsatte grænseværdi og at grænseværdien ligger inden for det spænd,
som BREF-noten angiver.
Det kan således ikke udelukkes, at der fremover vil være behov for bedre
rensning.
Klagevejledning og offentliggørelse
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til
Miljøklagenævnet af:
 ansøgeren
 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 eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen
Afgørelsen vil blive annonceret i Vamdrup Ugeblad den 15. december 2009
og på Miljøcenter Odenses hjemmeside www.blst.dk.
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense eller
post@ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 12. januar 2010
kl. 16.00.
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Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.
Med venlig hilsen

Ole Kristensen
72548411
olkri@ode.mim.dk

Kopi til: [tekst]
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