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Virksomheder 

J.nr. MST-1270-00750 

Ref. Ulsee/katam  

Den 10. september 2013 

Afslag på ansøgning efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om at få 

lempet grænse for NOx-udledning 

 

DONG Energy Power A/S, Grenaa Kraftvarmeværk, har ved brev af 26. juli 
2011 søgt om lempelse af grænsen for NOx for spidslastkedelen, jf. vilkår 
E2 i afgørelse af 27. februar 2006. Verdo Produktion A/S har i 2012 købt 
Grenaa Kraftvarmeværk og bibeholdt ansøgningen. Verdo Produktion A/S 
har den 10. marts 2013 sendt de seneste oplysninger til sagen i form af en 
redegørelse dateret 8. marts 2013. 
 
Miljøstyrelsen Aarhus meddeler hermed afslag på ansøgningen.  
 
Af praktiske årsager, så Verdo Produktion A/S kan finde en løsning, vil 
Miljøstyrelsen Aarhus ikke håndhæve overholdelse af vilkår E2 før 1. 
januar 2015, forudsat at solo drift med fueloliekedelen er på højst 600 
timer om året.  
Vi skal gøre opmærksom på, at Verdo Produktion A/S kan forvente en 
yderligere skærpelse af emissionsgrænsen, se sidst i dette brev.  
 
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.  
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Se 
klagevejledning sidst i dette brev. 
 
 
Sagens baggrund og begrundelse for afgørelsen 
 
Sagens baggrund 
Reserve- og spidslastkedlen(fueloliekedlen) på Grenaa Kraftvarmeværk, er 
miljøgodkendt 29. august 1990 og idriftsat i 1991. Den har en termisk 
ydelse på 15,2 MW. Som brændsel bruges fuelolie. Den indfyrede effekt er 
ikke oplyst.   
 
Århus Amt revurderede anlæggets godkendelse den 27. februar 2006, og 
emissionsgrænsen for fueloliekedlen blev pr. 1. januar 2010 skærpet til 300 
mg NOx/Nm3 ved 10 % ilt. Den indtil da gældende emissionsgrænseværdi 
var 587 mg NOx/Nm3 ved 10 % ilt. 
Århus Amt vurderede, at overholdelse af en emissionsgrænse på 300 mg 
NOx/Nm ville kræve ombygninger af kedlen. Det blev endvidere vurderet, 
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at da der er tale om en kedel, som ikke er i permanent drift, så kunne en 
ombygningshorisont på 4 år, og dermed en lempet emissionsgrænse i den 
periode, accepteres. På det tidspunkt blev det oplyst, at kedlen 
var i drift cirka 3 måneder om året. 
Grænsen på 300 mg NOx/Nm3 blev fastsat med udgangspunkt i 
Miljøstyrelsens Luftvejledning nr. 2/2001. 
DONG Energy Power A/S, Grenaa Kraftvarmeværk, har i 2009 forsøgt at 
optimere driften på spidslastkedlen ved at tilsætte Sparol for at opnå større 
forstøvningsgrad i brænderen, men emissionen af NOx kom alligevel ikke 
længere ned end 460 mg NOx/Nm³ ved 10 % ilt. Uden Sparol blev 
der i december 2008 målt 420 mg NOx/Nm3, så dette tiltag gav således 
ikke lavere emission af NOx. I marts 2011 er der målt en emission på 450 
mg NOx/Nm3. DONG Energy Power A/S har 26. juli 2011 oplyst, at en 
ombygning af spidslastkedlen til den for kravoverholdelse nødvendige Low 
NOx-teknologi (Low NOx-brændere, ombygning af kedlen og DeNOx-
katalysator) vil koste ca. 2 mio. DKK. 
 
Udkast til afslag på ansøgningen er 2. januar 2012 sendt til DONG Energy 
Power A/S. På grund af ejerskiftet har Verdo Produktion A/S efterfølgende 
fået udkast til afgørelse til høring. 
 
Af Verdo’s redegørelse af 8. marts 2013 fremgår bl.a., at fueloliekedelen vil 
være i drift under 600 timer om året, at det vil koste 3 mio. kr. at etablere 
NOx-reduktion på kedlen. Verdo vurderer, at udgifter til begrænsning af 
NOx-emissionen og den miljømæssige gevinst ikke står i forhold til 
hinanden.  
 
  
Begrundelse for afgørelsen 
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke kan lempes for emissionsgrænser, som 
er fastsat i et EU-direktiv. Grænsen for NOx kan således ikke lempes med 
henvisning til proportionalitetsprincippet. 
 
Verdo, Grenaa Kraftvarmeværk er omfattet af Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1453 af 20. december 2012 om begrænsning af visse 
luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, som er den danske 
implementering af direktiv 2010/75/EU. 
 
Hovedkedlen har ifølge det oplyste en ydelse på 80 MW og en indfyret 
effekt på 88 MW. Spidlastkedlen har en ydelse på 15,2 MW. Indfyret effekt 
fremgår ikke. Samlet indfyret effekt er på lidt over 100 MW. 
 
I den revurderede godkendelse af 27. februar 2006 er de 2 kedler 
behandlet som 2 særskiltefyringsanlæg. Hovedkedlen er betragtet som et 
stort fyringsanlæg på 50 - 500 MW termisk indfyret effekt, jf. 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om 
begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. 
Emissionen fra fueloliekedlen er vurderet efter Miljøstyrelsens 
Luftvejledning nr. 2/2001. 
 
Det første EU-direktiv om begrænsning af emissioner af støv, NOx og SO2 
fra store fyringsanlæg blev vedtaget i 1988 og gennemført med 
bekendtgørelse nr. 689 af 15. oktober 1990. 
Bekendtgørelsen omfattede kun nye fyringsanlæg på 50 MW eller derover 
og udvidelse af bestående anlæg til mindst 50 MW. Nye fyringsanlæg var 
anlæg, hvor den oprindelige miljøgodkendelse var givet efter den 1. juli 
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1987. Bekendtgørelsen indeholdt, ligesom bekendtgørelse nr. 808 en 
bestemmelse om, at to eller flere særskilte nye fyringsanlæg skulle 
betragtes som ét anlæg, hvis røggasserne fra disse anlæg – de tekniske og 
økonomiske forhold taget i betragtning – kunne udledes gennem en fælles 
skorsten. 
Der var ikke i de to bekendtgørelser fastsat mulighed for lempeligere 
grænseværdier, når den ene kedel er et reserve- og spidslastanlæg med 
begrænset årlig driftstid. Da hovedkedlen og spidslastkedlen er opført i 
1991 og har fælles skorsten, skulle de to kedler have været betragtet som ét 
fyringsanlæg.  
 
Ifølge bekendtgørelse nr. 1453 skal kedlerne også fremover betragtes som 
ét anlæg ved beregning af den samlede nominelle indfyrede termisk effekt. 
 
Den samlede indfyrede effekt af Grenå Kraftvarmeværk er lidt over 100 
MW. For bestående fyringsanlæg med en indfyret effekt af denne størrelse 
gælder ifølge bekendtgørelse nr. 808 en grænseværdi på 450 mg NOx/Nm3 
ved 3 % ilt ved fyring med fuelolie. Dette er lavere end grænseværdien på 
300 mg/Nm3 ved 10 % ilt, som omregnet svarer til en grænseværdi på 490 
mg NOx/Nm3 ved 3 % ilt.  
 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er belæg 
for fortsat at behandle spidslastkedlen særskilt og lempe den gældende 
emissionsemissionsgrænse yderligere. Da det ikke umiddelbart 
er muligt for fueloliekedlen at overholde emissionsgrænseværdien på 300 
mg/Nm³ ved 10 % ilt vil Miljøstyrelsen midlertidigt – indtil 1. januar 2015 
– undlade at håndhæve emissionsvilkåret, fordi Verdo Produktion A/S har 
brug for tid til at finde en løsning. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at emissionsgrænsen kan overholdes ved samtidig 
drift på de 2 kedler, når emission vurderes efter vægtstangsreglen i bilag 6 
for blandede fyringsanlæg i bekendtgørelse nr. 1453.  
 
Ved brug af emissionsgrænser for blandede anlæg skal grænserne 
overholdes efter bekendtgørelsens regler om vurdering af 
døgnmiddelværdier. Det er p.t. pr. 2 døgn. 
 
Miljøstyrelsen revurderer på nuværende tidspunkt ikke vilkår E4 i den 
revurderede miljøgodkendelse af 7. februar 2006. Det er en åbenlys fejl, at 
Luftvejledningens regler for vurdering af AMS-kontrol er anført i stedet for 
de regler som gælder i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 808 af 25. 
september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra 
store fyringsanlæg. Kontrolreglerne vil blive revurderet i forbindelse med 
kommende påbud, således at der bliver overensstemmelse med 
bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. 
 
Yderligere skærpelse af grænsen for NOx 
Miljøstyrelsen vil i en særskilt afgørelse meddele påbud om skærpet 
emissionsgrænseværdi, hvor grænseværdien mindst skærpes til 450 mg 
NOx/Nm3 ved 3 % ilt (275 ved mg NOx/Nm3 ved 10 % ilt) ved fyring med 
fuelolie. Verdo Produktion A/S kan forvente at modtage varsel om det 
påbud i 2013.  
 
Miljøstyrelsen er opmærksom på, at Verdo Produktion A/S med brev af 10. 
marts 2013 har søgt om lempelse af grænseværdien, jf. § 13 i 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1453 af 20. december 2012 om 
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begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. 
Ansøgningen behandles særskilt fra nærværende afgørelse. Den 
lempeligste grænseværdi for NOx for fyring med fuelolie, der kan meddeles 
efter bekendtgørelsens regler er 450 mg/Nm³ ved 3 % ilt. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mt.dk den 11. september 
2013. 
 
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og 
Miljøklagenævnet  

 ansøgeren 
 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 eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket 
underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 10. oktober 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. 
Klagegebyret 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 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-
begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises 
klagen fra behandling.  
 
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 på grund af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse 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 påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme 
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. 
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Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Vilkår E2 i afgørelse af 27. februar 2006 er gældende i den tid, Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer andet. 
 

Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort 
afgørelsen.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

  

Ulla Seerup  
Akademiingeniør 
ulsee@mst.dk   
Dir. Tlf.: 72 54 44 45 
 
 

Karen Tamstorf 
Civilingeniør 
katam@mst.dk  
Dir. Tlf.:72 54 44 28 

  
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Dansk Naturfredningsforening dn@dn.dk; 
Norddjurs Kommune Norddjurs@norddjurs.dk 
Friluftsrådet, kreds Østjylland oestjylland@friluftsraadet.dk; 
Sundhedsstyrelsen, Region Midt midt@sst.dk; 
 
 
Sagens akter 
 
J.nr. MST-1270-00337 
26/07/2011 Ansøgning fra DONG 
02/01/2012 Udkast til afgørelse 
26/01/2012 Kommentarer fra DONG 
J.nr. MST-1270-00750 
10/03/13 Fornyet vurdering fra Verdo 
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