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Horsens Kommune 
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cc: 

Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, Att.: Marianne Ripka   

 

Dette brev er kun sendt elektronisk. 

 

Opdateret VVM-anmeldelse - forbrænding af udvalgte farligt 
affalds typer og øgning af affaldsmængden på Horsens 
Kraftvarmeværk 
 

Baggrund 

 

Horsens Kraftvarmeværk forbrænder i dag "almindeligt" husholdnings- og 

erhvervsaffald og supplerer med biomasse, når der er behov for det. 

Kraftvarmeværket ønsker fremover også at kunne modtage og forbrænde 

mindre mængder af udvalgte forskellige typer affald, som er registrerede som 

værende farligt affald, sådan som det gøres på en række andre 

forbrændingsanlæg.      

 

Horsens Kraftvarmeværk har miljøgodkendelse til at forbrænde maksimalt 

80.000 ton affald om året. Kraftvarmeværket ønsker fremover at have 

godkendelse til at kunne forbrænde 100.000 ton affald om året, som anses som 

teknisk og miljømæssigt muligt.    

 

Denne anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen skal ses som den formelle start 

på processen med at opnå de nødvendige godkendelser til at forbrænde de 

udvalgte affaldstyper og de ekstra årlige 20.000 ton affald. 

 

Kort projektbeskrivelse 

 

Flere typer affald, der er klassificeret som farligt affald, vil kunne forbrændes på 

Horsens Kraftvarmeværk uden andre udledninger til luft end hvad der 

forekommer ved forbrænding af det almindelige husholdnings- og 

erhvervsaffald, som kraftvarmeværket forbrænder på de to affaldslinjer, lige 

som der ikke vil være driftsmæssige eller arbejdsmiljømæssige problemer i 

forbindelse med håndtering eller forbrænding. 

DONG Energy ser derfor aspekter i at få mulighed for at kunne forbrænde nogle 

af disse typer på kraftvarmeværket og fordele ved, at lokalt produceret affald 

kan forbrændes med et minimum af omkostninger til transport, og at 

unødvendig specialbehandling kan undgås, når der findes en alternativ 

forsvarlig bortskaffelsesmetode.       
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De nye affaldsfraktioner vil kunne indfyres og forbrændes på de eksisterende 

affaldslinjer uden, at der skal foretages væsentlige tekniske eller 

bygningsmæssige udvidelser.  

Der er ikke tale om modtagelse og håndtering, som det sker f.eks. på 

modtagestationer, men alene de få og simple aktiviteter, der skal til for at få 

affaldet frem til affaldsovnene. Affaldet vil typisk blive leveret i containere og 

anvendt straks, dvs. at der ikke vil være egentligt oplag af farligt affald på 

værket. Al transport og håndtering på værket vil ske på befæstede arealer. 

 

Der ansøges om tilladelse til de samme affaldstyper, som Måbjergværket i 

starten af 2010 fik tilladelse til at forbrænde:  

 

- Kreosotholdigt træ 

- Borespåner fra olie-, gas- og geotermiboringer 

- Malingsrester 

- Emballageaffald med små rester af farligt affald 

- Olierester/olieholdige produkter f.eks. spildolie, oliefiltre og olieslam 

- Shredder-affald 

- Opløsningsmidler 

- Brugt aktivt kul 

- Trykfarver og fotokemikalier 

- Tunge destillationsrester 

- Ethanol-opløsning 

 

Det er ikke muligt på forhånd, at sige hvor meget affald registeret som farligt 

affald Horsens Kraftvarmeværk vil komme til at modtage. Vi vurderer for 

nuværende, at der vil kunne blive tale om op til ca. 50.000 ton pr. år. Andelen af 

farligt affald vil under alle omstændigheder ikke overstige 50%.   

 

På baggrund af blandt andet gennemførte ombygninger af ovnene de seneste 

år vil det være teknisk og miljømæssigt muligt, at kunne forbrænde op til 

100.000 ton affald pr. på Horsens Kraftvarmeværk. Den nuværende 

miljøgodkendelse siger, at der maksimalt må forbrændes 80.000 ton. Derfor 

indgår der i denne anmeldelse en indbygget ansøgning om at få 

miljøgodkendelse til at måtte forbrænde op til 100.000 ton affald om året. 

Samtidig anmoder vi hermed om Horsens Kommunes godkendelse af dette 

efter varmeforsyningsloven.    

 

Horsens Kraftvarmeværk er på VVM-bekendtgørelsens bilag 1 som nr. 10. 

 

Horsens Kraftvarmeværk er ikke en risikovirksomhed efter 

risikobekendtgørelsen.  

 

Af det foreløbige udkast til miljøansøgning af 5. marts 2012 som var vedlagt den 

første anmeldelse af 5. marts 2012 fremgår en række yderligere oplysninger, 

som kan indgå i myndighedernes behandling af anmeldelsen. Næste udgave af 
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udkastet vil være tilrettet, så det afspejler ønsket om at kunne forbrænde op til 

50% farligt affald.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

DONG Energy 

 

 

Niels Bo Poulsen 
 


