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Listepunkt nummer:  G 101 Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gas
 turbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet ind- 
 fyret effekt på mere end 50 MW 

 
 
 
 

Godkendelsen omfatter:  
DONG Energy, Asnæsværket har tidligere anvendte tank 5 til opbevaring af 
gips, men i forbindelse med at DONG Energy har frasolgt en række tanke til 
AOT (Asnæs Olieterminal) råder værket ikke længere over tank 5.  
 
Til erstatning for tank 5 etableres der et overdækket nødlager med plads til 
ca. 1.000 tons gips og ca. 400 tons filtergips på et befæstet areal i den øst-
lige del af værkets kulgård. 
 
 
Dato:   
 
Godkendt: Mette Lumbye Sørensen / Jørn L. Hansen 
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1. INDLEDNING 
Asnæsværket ligger i den østlige del af Kalundborg by i et erhvervsområde 
med adgang til Kalundborg Havn og er et kraftvarmeproducerende anlæg. 
Værket råder over 3 blokke – blok 2, blok 4 og blok 5. Den indfyret effekt er 
hhv. 368 MW, 684 MW og 1619 MW. Blok 4 er lagt i mølpose og vil ikke 
blive taget i drift under normale omstændigheder, men kun ved et større 
havari på et af de centrale kraftværker. Blok 5 virker fra 2010 som stand-by.  
Asnæsværket har tidligere anvendte tank 5 til opbevaring af gips, men i for-
bindelse med at DONG Energy har frasolgt en række tanke til AOT (Asnæs 
Olieterminal) råder værket ikke længere over tank 5.  
 
Til erstatning for tank 5 etableres der et overdækket nødlager, med plads til 
ca. 1.000 tons gips, på et befæstet areal i den østlige del af værkets kul-
gård. Det fremgår ikke af ansøgningen, hvor meget filtergips der vil blive 
oplagt på nødlagret. Det er tidligere oplyst, at blok 5 vil være i drift ca. 2 
måneder om året og blok 2 ca. 10 måneder. Blokkene producerer hen-
holdsvis omkring 100 tons og 20 tons filtergips om måneden. Miljøstyrelsen 
vurderer derfor, at der maksimalt er behov for et oplag af filtergips på 400 
tons. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og virksomhedens ansøgning om 
miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed etablering og drift af et 
nødlager for midlertidig opbevaring af gips og filtergips.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode 
på 8 år fra godkendelsens dato: 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 

Generelle forhold 
1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder. 
 
 
Indretning og drift 
4. Lageret skal etableres med vandtæt befæstigelse og overdækkes, 
 således at det oplagrede gips og filtergips ikke kan påvirkes af vind 
 og nedbør. Lageret skal have faste sider, undtagen i en side, der kan 
 benyttes til ind- og udkørsel i forbindelse med drift af lageret.  
 
5. Der må maksimalt opbevares henholdsvis gips og filtergips svarende 
 til 1 års produktion. Det enkelte parti1 af gips og filtergips må maksi
 malt opbevares på lageret i 3 år,  hvis den kan genanvendes. Kan 
 gips og filtergips ikke genanvendes må den maksimalt opbevares på 
 lagret i 1 år. Gips og filtergips skal holdes adskilt. 
 
6. Det skal sikres, at der ikke sker nedsivning af perkolat fra oplaget af 

gips og filtergips, perkolatet kan eventuelt ledes til værkets gen-
brugsbassin (Lille Tissø). 

 

                                                
1
 Et parti svarer til 1 års produktion af hhv. gips og filtergips. 
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Indberetning/rapportering 

Eftersyn af anlæg 
7. Der skal føres journal over eftersyn af nødlagerets overdækning og 

befæstigelse med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger 
samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 

 
Opbevaring af journaler 

8. Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-
tes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning 
9. Én gang om året og senest 1. maj skal virksomheden sende en op-

gørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: 
- Mængde af oplageret gips og filtergips.  
-  Mængden af fraført gips og filtergips. 
- Oplysninger om miljøuheld og håndtering af disse. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 

Centralt for denne afgørelse er, at gipsen skal nyttiggøres efter endt mel-
lemoplagring. Der skal derfor hele tiden foregå en fraførelse af gips. Med 
denne afgørelse meddeles der ikke godkendelse til permanent deponering.  
 
Det samme gør sig gældende for filtergipsen, hvortil der pt. er meddelt en 
tidsbegrænset godkendelse til at filtergipsen kan genindfyres på blok 5. Da 
denne blok kun er i drift i en begrænset periode af året er det nødvendigt at 
kunne henlægge filtergipsen midlertidigt. 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsens2 definitioner er der ikke tale om 
deponering af affald, hvis affaldet bortskaffes til nyttiggørelse inden for en 
periode på 3 år. Der fastsættes derfor vilkår om, at gipsen og filtergipsen 
højest må mellemoplagres i 3 år. Kan gipsen eller filtergipsen ikke genan-
vendes må den højest mellemlagres 1 år. 

3.2 Miljøteknisk vurdering 

3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Asnæsværket er beliggende Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg, matr. nr. 1-cd 
(del af), samt 1-dy, 1-du, 1-dt, l-ds, 1-dr, 1-ej, 1-ek og 2-au, alle af Lerchen-
borg Hovedgård i Kalundborg Kommune, samt umatrikuleret areal (opfyld-
ning) på ca. 94.750 m2. 
 
Ifølge Kalundborgs Kommuneplan 2009-2021 er arealet, hvorpå Asnæs-
værket er beliggende byzone, udlagt som erhvervsområde til større industri 
(Rammeområde K07.E01). Området kan anvendes til havneområde med 
tungere erhverv med blandt andet havneanlæg, energiproduktion (Asnæs-
værket), transport- og servicevirksomhed. 
 
Asnæsværkets areal er omfattet af lokalplan 52 fra 1980 (vedtaget 24. 
marts 1980 og revideret 25. september 1980). Området er udlagt til produk-
tion af elektricitet og dermed afledte anlæg.  
 
Der er begrænsede drikkevandsinteresser i området. En stor del af arealet 
består af opfyldt materiale (flyveaske). 
 
Miljøstyrelsen konstaterer, at etablering og idriftsættelse af et nødlager for 
gips og filtergips er i overensstemmelse med de planlægningsmæssige be-
stemmelser for området, da de er en væsentlig del af blokkenes drift og 
dermed værkets drift. 
 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgrænsning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesområder indeholder en tilføjelse 
af Kalundborg Fjord, som et marint habitatområde på grund af bestanden af 
marsvin. Området er ca. 54 km2. Mange af hvalerne opholder sig i Store-

                                                
2
 Bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg 
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bælt - blandt andet omkring Storebæltsbroen - om sommeren, og svømmer 
op i Kalundborg Fjord om vinteren. Ændringsbekendtgørelsen betydet, at 
der tilføjes en bufferzone på 500 meter omkring alle erhvervshavne ved de 
nye habitatområder.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at et nødlager for gips og filtergips, ikke vil kunne 
påvirke det nævnte habitatområde. Overfladevand fra arealet omkring lage-
ret ledes til værkets interne vandsystem og videre til genbrugsbassinet (Lille 
Tissø).  
 
3.2.2 Generelle forhold 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens3 § 16 skal der fastsættes en 
frist for udnyttelse af miljøgodkendelsen – hvorefter godkendelsen bortfal-
der, hvis den ikke er udnyttet. Fristen bør normalt ikke sættes til mere end 2 
år.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at tidsfristen kan sættes til 2 år, da der inden for 
denne periode næppe fremkommer ny viden, der kan ændre godkendelses 
krav. Godkendelsen er udnyttet, når nødlageret er etableret, og der første 
gang har været opbevaret gips eller filtergips på lageret. 
 
Miljøstyrelsen gør opmærksom på miljøbeskyttelseslovens4 § 78a, stk. 1, 
hvorefter godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i løbet 
af 2 år, og hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
Tilsynsmyndigheden skal derfor orienteres, hvis driften indstilles for en læn-
gere periode.  
 
Tilsynsmyndigheden skal endvidere orienteres, hvis der sker ejerskifte af 
virksomheden eller udskiftning af driftsherren. Dette blandt andet for at fast-
lægge om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller 
selskaber, der er registeret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 
40a og b. Hvis dette er tilfældet kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde god-
kendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 
§ 41d.  
 
3.2.3 Indretning og drift 
Nødlageret for gips og filtergips etableres på et befæstet og overdækket 
areal i den østlige del af værkets kulgård - syd for dozerværkstedet, se bilag 
C. Befæstigelsen består af betondække, som senere vil blive asfalteret.  
 
Der etableres ”båse” af betonelementer, der er 5 meter høj og 2 meter bre-
de. Gips og filtergips udlægges i ca. 3 meters højde, hvilket svarer til et op-
lag på ca. 1.000 tons gips.  
 
Som udgangspunkt skal lagret anvendes til gips, der ikke umiddelbart kan 
afsættes til genanvendelse, men hvor nærmere analyser måske kan vise, at 
gipsen alligevel kan genanvendes. 

                                                
3
 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed 

4
 Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 
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Gipsen stammer fra røggasrensningen (afsvovlingsanlæg). Afsvovlingsan-
læggene er gipsproducerende absorptionsanlæg. Gipsen har et vandind-
hold på ca. 20%.  
 
Normalt bortskaffes gipsen til nyttiggørelse hos Gyproc, men ved produktion 
af gips, der ikke lever op til specifikationerne, er der behov for at kunne mel-
lemlagre gipsen. Herefter kan der udtages yderligere prøver af gipsen, så-
ledes at Gyproc kan vurdere, om virksomheden alligevel vil modtage gip-
sen. Gipsen kan også tilbageføres til afsvovlingsanlægget, hvis blok 5 er i 
drift. Alternative må der findes andre aftager. 
 
Filtergips stammer fra spildevandsrensningen på virksomheden. Filtergip-
sen har et vandindhold på ca. 50%. Som tidligere nævnt har værket en tids-
begrænset godkendelse til genindfyring af filtergips på blok5, men da denne 
blok kun er i drift få måneder om året, er det nødvendigt at kunne oplagre 
filtergipsen til de perioder, hvor blok 5 er i drift. Det er meningen, at værket 
skal søge alternative bortskaffelses muligheder for filtergipsen. 
 
3.2.4 Luftforurening 
Oplaget af gips og filtergips må ikke give anledning til støvgener uden for 
værkets skel. Der er i miljøgodkendelsen af 20. december 2007 fastsat vil-
kår om at oplagring af affald og restprodukter skal ske på en måde, så støv-
emissionen begrænses mest muligt.  
 
Det er Miljøstyrelsen vurdering, at der ikke er behov for yderligere vilkår, 
samt at gips på grund af vandindholdet ikke vil give anledning til støvflugt 
uden for værkets skel. 
 
3.2.5 Overfladevand og perkolat 
I dag nedsiver tag- og overfladevand gennem kulpladsen. Da perkolat fra 
gips og især filtergips indeholder tungmetaller må dette ikke nedsives.  
 
Asnsæværket skal derfor sikre at der ikke sker nedsivning af perkolat fra 
oplagspladsen. Vandet kan eventuelt ledes til værkets genbrugsbassin, som 
bl.a. modtager slaggeskyllevand som også indeholder tungmetaller. Perko-
lat fra oplagspladsen vil udgøre en ubetydelig mængde i forhold til slagge-
skyllevandet. 
 
3.2.6 Støj 
Støjgrænser for det samlede Asnæsværk er fastlagt i vilkår 30 og 31 i den 
revurderede miljøgodkendelse af 20. december 2007.  
 
Intern transport af mindre mængder gips (under 5 m3) vil foregå med gum-
miged, mens større mængder læsses på lastbil. Dette svarer til den hidtidi-
ge måde at transportere gips på. Transport af filtergips ville foregå på sam-
me måde. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at etablering og drift af nødlageret 
ikke vil give anledning til øget støj udenfor virksomhedens område.  
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3.2.7 Affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens affaldsregulativ/anvisninger indenfor de rammer, hvor 
kommunen har anvisningspligt.  
 
3.2.8 Jord og grundvand 
For at beskytte jord og grundvand mod forurening af eksempelvis tung-
metaller fra gips og filtergips skal oplaget overdækkes, sådan at der ikke 
sker en gennemtrængning af vand og dermed dannelse af perkolat. Det 
skal dog tilføjes, at gips ikke indeholder betydende mængder af tungmetal-
ler, idet tungmetallerne i røggassen udskilles dels i et elektrofilter dels i spil-
devandsrensningsanlægget som filtergips, se også afsnit 3.2.5.  
 
Underlaget skal være befæstet for at sikre, at området kan holdes rent og 
ryddes fuldstændigt for gips og filtergips. 
 
3.2.9 Til og frakørsel 
Mønstret for til- og frakørsel af gips til eksempelvis Gyproc ændres ikke ved 
den nye håndtering af gips. Filtergips vil ikke skulle frakøres virksomheden 
så længe den må genindfyres på blok 5. 
 
3.2.10 Indberetning/rapportering 
For at tilsynsmyndigheden kan følge med i, hvor længde det enkelte parti 
gips og filtergips opbevares på nødlagret skal Asnæsværket årligt indrap-
portere til- og frakørte mængder. Dette er nødvendigt for at dokumentere at 
nødlagret ikke udvikles til et depot for permanent oplag af gips og filtergips. 
Et parti gips/ filtergips fastsættes til at være produktionen i løbet af et år fra 
den 1. januar til den 31. december.  
 
Asnæsværket fremsender allerede i dag en årsrapport for værket, som in-
deholder en række miljøoplysninger. Årsrapporten skal suppleres med de i 
denne afgørelse vilkårsfastsatte oplysninger. 
 
3.2.11 Driftsforstyrrelser og uheld 
Miljøstyrelsen vurderer ikke, at der kan forekomme egentlige driftsforstyrrel-
ser eller uheld ved drift af lagret. Ved kørsel med gummiged og lastbil er der 
altid risiko for mindre olieforurening, hvis eksempelvis en olieslange brister. 
Dette er dog ikke en ny type uheld for Asnæsværket – og værket har proce-
dure for håndtering af sådanne uheld. Både gips og filtergips er forholdsvis 
fugtige, så der vil formodentligt ikke kunne være tale om støvflugt. 
 
Asnæsværket skal dog som altid orientere tilsynsmyndigheden, hvis der 
skulle opstår uheld og oplysninger herom skal indgå i årsrapporten. 
 
3.2.12 Ophør 
I den reviderede miljøgodkendelsen af 20. december 2007 er der fastsat 
vilkår om, at der ved ophør af virksomhedens drift skal træffes de nødven-
dige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet 
tilbage i en tilfredsstillende tilstand. Der stilles ikke yderligere krav i forbin-
delse med denne godkendelse. 
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3.2.13 Bedst tilgængelige teknik 
Miljøstyrelsen vurderer, at det er miljømæssigt fornuftigt, at Asnæsværket 
etablerer et nødlager for gips, sådan at gips som ved første øjekast ikke kan 
genanvendes af Gyproc, analyseres nærmere. Dette giver Gyproc mulighed 
for på ny at vurdere, om virksomheden alligevel kan genanvende gipsen.  
 
Med hensyn til filtergips skal værket til stadighed undersøge muligheden for 
at filtergipsen kan anvendes på anden vis end ved genindfyring. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Ansøgningen har været fremsendt til Kalundborg Kommune som udtaler, 

at de ingen kommentarer til den fremsendte ansøgning for så vidt 
angår bilag IV-arter, planforhold, spildevandsforhold samt trafikale forhold. 
De bemærker dog, at etablering af fast overdækning kræver byggetilladelse 
fra Kalundborg Kommune. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har ikke været annonceret, idet det vurderes 
at der ikke er tale om væsentlige ændringer af virksomheden hidtidig hånd-
tering af gips og filtergips. 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Asnæsværket har kommenteret at Miljøstyrelsen først havde skrevet, at 
overflade- og tagvand leds til værkets genbrugsbassin. Dette er imidlertid 
ikke tilfældet og derfor er vilkår 6 i denne afgørelse tilrettet dette forhold. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse (re-
vision af 22. december 2007) med diverse tillægsgodkendelser og justerin-
ger, og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne 
godkendelse som vilkår i de førnævnte afgørelser overholdes. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Asnæsværket er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens5 listepunkt G 
101 Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmoto-
ranlæg med en samlet ind fyret effekt på mere end 50 MW. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revur-
deres senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurde-
ringen vil således senest ske i 2020. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Asnæsværket er omfattet af § 4 i risikobekendtgørelsen6, da virksomheden 
oplagrer mere end 50 tons ammoniak, men mindre end 200 tons i forbindel-
se med anlæg til rensning af røggassen. Der er foretaget en vurdering af 
risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden har etableret for at 
forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Der er i 2008 meddelt 
accept af sikkerhedsdokumentationen og risikoniveauet. 
  
Miljøstyrelsen vurederer, at etablering og drift af et nødlager vil ikke ændrer 
på risikoniveauet eller på sikkerhedsdokumentationen. 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Asnæsværket er et konventionelt kraftværk med en termisk effekt på mere 
end 120 MW. Værket er derfor omfattet af bilag 1 punkt 2a på VVM-
bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer, at ændring af håndtering af gips 
og filtergips ikke kan siges at være ”til skade for miljøet”. Projektet kan der-
for gennemføres uden VVM-screening, endsige VVM. 

                                                
5
 Bekendtgørelse nr. 1640 ag 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed 

6
 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 

med farlige stoffer 
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4.1.6 Habitatdirektivet  
Kalundborg Fjord er omfattet af Forslag til Natura 2000-plan (2009-2015) 
Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord, Natura 2000-område nr. 166, 
Habitatområde H195. Natura 2000-området har et areal på 5664 ha hvoraf 
324 ha er land, se afsnit 3.2.1. 

4.2 Øvrige afgørelser 

Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat: 

 Påbud om ændret frist for overholdelse af skærpede emissions-
grænseværdi for NOx på værkets blok 2 af 1. december 2011 

 Godkendelse til genindfyring af filtergips af 26. oktober 2011 

 Vilkårsændring (forgasningsanlæg) af 11. marts 2011 

 Tillægsgodkendelse for forgasningsanlæg tilknyttet Asnæsværkets 
blok 2 af 27. april 2010 

 Miljøgodkendelse til indfyring af let olie i Asnæsværkets blok 4 af 
25. maj 2009 

 Tillægsgodkendelse for kemikaliegård til opbevaring af kemikalieaf-
fald af 7. september 2009 

 Tillægsgodkendelse til udligningstank til opbevaring af spildevand af 
17. december 2009 

 Miljøgodkendelse af afsvovlingsanlæg til blok 2 af 10. juni 2008 

 Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med 
ammoniaklager på Asnæsværket af 18. juni 2008 

 Påbud om overholdelse af skærpet emissionsgrænseværdi for NOx 
for blok2 og fremsendelse af et projekt til godkendelse for etablering 
af et tilhørende deNox-anlæg. påbud om ændret brændsel for blok 
4 samt påbud om handling ved svigt af afsvovlingsanlæg på blok 5 
af 1. juli 2008 

 Miljøgodkendelse til genanvendelse af affald (havnesediment og 
flyveaske) i vold til afskærmning af fabrik til fremstilling af bioethanol 
fra Asnæsværket af 11. august 2008 

 Præcisering og justering af vilkår 49 i revurderede miljøgodkendelse 
af 20. december 2007 

 Revurdering af miljøgodkendelse af 20. december 2007   

 Miljøgodkendelse til deNox-anlæg på Asnæsværket af 30. august 
2002 

 Afgørelse af 2. september 2001 om ændring af vilkår i miljøgodken-
delse af 28. november 1995 

 Tillægsgodkendelse af 10. august 1999 til dekantercentrifugeanlæg 
på Asnæsværket 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
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Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Kalundborg Nyt den 31. ja-
nuar 2012 og kan ses på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 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 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 28. februar 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Ros-
kilde 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. 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 
behandling.  

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
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.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
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Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Na-
tur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

 Kalundborg Kommune, Højvangen 9, 4470 Svebølle 
(plan.by.miljo@kalundborg.dk) 

 Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø 
(sjl@sst.dk) 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn Ø. (dn@dn.dk) 

 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 
(fr@friluftsraadet.dk) 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 Køben-
havn V (natur@dof.dk) 

 NOAH, Nørrebrogade 39, 1tv, 2200 København N (noah@noah.dk) 
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning fra DONG Energy om miljøgodkendelse 

 
Emne Ansøgning vedr. etablering af nyt lager til gips og filtergips 
Til Miljøstyrelsen Roskilde 

Att. Mette Lumbye Sørensen 
Kopi  
Fra Dorthe Dixen 
Vedrørende Ansøgning vedr. etablering af lager til gips og filtergips 

 
Ansøgning vedr. etablering af et nødlager til gips og filtergips. 
 
Da det er besluttet at tank 5, som tidligere har været anvendt til oplagring af 
gips og filtergips skal overgå til Oil-terminal, har Asnæsværket behov for at 
etablere en alternativ plads til opbevaring af gips som ikke umiddelbart kan 
afsættes til genanvendelse, på grund af ikke opfyldt specifikation. Hvis ikke 
der gives tilladelse til genindfyring at filtergips, skal pladsen også anvendes 
til oplagring af denne fraktion.   
 
Planen er at opsætte betonelementer, som allerede findes i tank 5, for at 
undgå påkørsel af tanken. De er 5 meter høje og 2 meter brede. De place-
res i en ”bås”, så arealet får en diameter på 22x12 meter, med den åbne 
side mod øst. Det forventes at gipsen kan placeres i ca. 3 meters højde, så 
der vil være plads til ca. 1000 ton gips. Pladsen er pt. belagt med beton-
dække, men den vil senere blive asfalteret og der vil blive etableret et tag, 
så udvaskning undgås. 
 
Pladsen etableres i den østligste ende af kulgården, syd for dozerværkste-
det, se skitse, hvor placering af et lager er markeret med rødt. 
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Da tank 5, ikke er tilgængelig fra den 1/10, er det nødvendig at det nye la-
ger tages i brug snarest. Da vi indtil da ikke kan nå at etablere et tag, vil 
overdækning ske med en presenning, indtil en overdækket løsning er etab-
leret. 
 
Gipsen er et tørt produkt, som normalt oplages i siloen placeret nord for 
spildevandsanlægget. Max. vandhold ved oplagring i nødlager vil være 20 
%. 
 
Overvejende produceres gips af god kvalitet, men ved opstart efter længere 
varende stop af blokken, kan der være behov for at køre gips i nødlager. 
 
Ved produktion af dårlig gips transporteres gipsen fra ”grædemuren”, som 
er placeret nord for spildevandsanlægget til nødlager. Derefter udtages eks-
tra prøver, så Gyproc har tid til at vurdere om de vil modtage gipsen allige-
vel. Hvis dette ikke er tilfældet har vi mulighed for at snegle gipsen ind i ab-
sorber 5, hvis blokken er i drift. Alternativt skal der findes en anden aftager.  
 
Det forventes at gipsen max oplagres i en periode på 6 måneder indtil der 
findes en alternativ aftager. 
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Hvis det bliver nødvendigt at oplagre filtergips, vil der blive opsat en skille-
væg med betonelementerne, så produkterne ikke blandes. Filtergipsen in-
deholder ca. 50 % vand. Når blok 5 kører produceres der ca. 100 ton filter-
gips om måneden, og ved produktion med blok 2 ca. 20 ton.   
 
Hvis der er yderligere spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Dong Energy 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed  
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Bilag C: Beliggenhed af nødlager  

 
 

Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 

Love  

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 

Bekendtgørelser  

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbe-
kendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 
2010 
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 224 af 7. marts 
2011 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
(risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 med senere æn-
dringer 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 
med senere ændringer 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  

Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
Fra december 1991 – Håndbog om miljø og planlægning. 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 

Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på 
industrivirksomheder 
Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodken-
delser. 
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Bilag E: Liste over sagens akter 

 Ansøgning vedrørende etablering af et nødlager til gips og filtergips 
af 22. september 2011 

 Udtalelse fra Kalundborg Kommune til ansøgning af 16. november 
2011 

 Mail fra Asnæsværket med supplerende oplysninger af 23. novem-
ber 2011 

 Mail fra Asnæsværket om at filtergips ikke indgår i ansøgningen af 
28. november 2011 

 Mail fra Asnæsværket om at værket ikke har bemærkninger til ud-
kast til afgørelse 19. januar 2012 

 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 


