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1. INDLEDNING 
Dong Energy - Enstedværket, Flensborgvej 185, 6200 Åbenrå har søgt Miljøcenter Odense om 
miljøgodkendelse af udpumpning af lettere forurenet vand fra mellemrummet mellem 2 spuns-
vægge ved havnekaj til Åbenrå Fjord. Udpumpningen vil være tidsbegrænset til 1. oktober 
2010.  
 
Den yderste spunsvæg ved kajen er med alderen blevet svækket. For at sikre stabiliteten af den 
ydre spuns og dermed sikkerheden ved arbejde på kajkanten, indtil stabiliteten af den ydre 
spunsvæg er blevet udbedret, er der ansøgt om tilladelse til en sænkning af vandspejlet i kam-
meret mellem den ydre og indre spunsvæg.  
 
Ansøgningsmaterialet har været drøftet med virksomheden og det endelige ansøgningsmateria-
le kan ses i bilag A. 
 
DONG Energy – Enstedværket er optaget på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen1. Miljøcenter 
Odense har vurderet at det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 14 og har på baggrund af 
en VVM-screening vurderet, at det ansøgte som det er beskrevet, ikke vil påvirke miljøet væ-
sentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Dette blev meddelt ved screeningsafgørelse den 26. au-
gust 2009.  
 
Med denne godkendelse gives der tilladelse til udledning af lettere forurenet vand til Åbenrå 
Fjord for en tidsbegrænset periode. Det forudsættes, at støjen fra pumperne vil kunne indehol-
des i den nuværende godkendelse for hele værket. Samlet vurderes det, at hvis driften sker i 
overensstemmelse med miljøgodkendelsen vil det ansøgte kunne ske uden væsentlige gener 
for omgivelserne. 
 
 
 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning, Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og i bilag A, virksomhedens ansøgning om miljøgodken-
delse, godkender Miljøcenter Odense hermed at DONG Energy – Enstedværket udleder lettere 
forurenet vand oppumpet fra rummet mellem 2 spunsvægge ved kajen til Åbenrå Fjord i en pe-
riode indtil 1. oktober 2010.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede indtil godkendelsen udløber 
1.11.2010: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
1  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. 

Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 
 
2  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 indtræder. 
 
Indretning og drift 
 
3 Udledningen skal ske ved havnekajen på mindst ca. 18 m´s dybde, jf det fremsendte 

projekt. 
 
4 Udledningen skal ophøre senest 1. 10. 2010. 
 
 
Spildevand 
 
5 Der skal udtages en flowpropertional døgnprøve for analysering hver 3. måned, den 

første dog 14 dage efter, at den første vandspejlssænkning er foretaget. 
 
6 Såfremt koncentrationen af et eller flere af de analyserede stoffer er over 1,5 gange det 

tidligere fundne niveau, der er angivet i tabel 1, skal der inden 14 dage fra prøveudtag-
ningstidspunktet udtages en ny prøve for analysering. 

 
7 Udledningen skal stoppes, såfremt prøve nr. 2, jf. vilkår 6 for det/de relevante stof(fer) er 

over det tidligere fundne niveau i tabel 1, eller hvis et eller flere af de analyserede stoffer 
2 gange er over det tidligere fundne niveau.  Miljøcenter Odense vurderer efter henven-
delse fra Enstedværket herefter om udledningen kan fortsætte. 

 
8 Der skal analyseres for flg. stoffer: Arsen, mangan, kobber, samt nikkel. Prøverne skal 

udtages og analyseres på et laboratorium, der er akkrediteret til opgaven. 
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Støj 
 
9 Udledningen af vandet fra spunsmellemrummet skal ske under overholdelse af de støj-

krav, der er gældende for hele virksomheden, jf. miljøgodkendelse af 22. juni 2000 - eller 
kommende støjkrav i forbindelse med revurdering af hovedgodkendelsen. 

 
 

Indberetning/rapportering 
 
10 Analyseresultaterne skal fremsendes til Miljøcenter Odense senest 14. dage efter at de 

foreligger.  
 
11 Senest den 1. november 2010 skal der fremsendes en oversigt over udledte vand-

mængder og stofmængder. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Udledningen af lettere forurenet vand oppumpet fra rummet mellem 2 spunsvægge ved kajen til 
Åbenrå Fjord kræver godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven af 22. december 2006.  
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen ikke meddeles miljøgodkendelse medmin-
dre: 
 

1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse 
forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og 

2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som 
er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet (her skal indgå en 
vurdering af til- og frakørsel til virksomheden). 

 
Miljøcenter Odense har vurderet, at ovenstående er opfyldt. Dette er begrundet nærmere i af-
snit 3.2. 
 
Der er foretaget en VVM-screening af projektet. Miljøcenter Odense har den 26. august 2009  
truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.  
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
DONG Energy – Enstedværket er beliggende i et område, der ifølge de gældende lokalplaner 
nr. S 16, S 12 og S 8 (vedtaget i perioden 1981-1993) er udlagt til offentlige formål, dvs kraft-
værker med tilhørende havne- og lagerfaciliteter. I Kommunplan 2001-2012 for Åbenrå Syd er 
der udlagt en 500 m konsekvenszone.   
 
Ifølge Sønderjyllands Amts Regionplan 2005-2016 ligger DONG Energy - Enstedværket i by-
zone. Virksomheden ligger syd for Åbenrå By. Afstanden til nærmeste byområde mod vest er 
ca. 100 m.  
 
Med det ansøgte vil der ske en udledning af lettere forurenet vand til Åbenrå Fjord. Åbenrå 
Fjord er i Regionplan 2005-2016 målsat som et område med generel målsætning og et område 
med naturgivent iltsvind.  Den inderste del af fjorden er kølevandspåvirket nærfeltområde for 
Enstedværket.  Der er udlagt spildevandsnærområde ved Aabenraa. I den inderste del af fjor-
den er der to erhvervshavne og flere lystbådehavne. 
 
Dyrelivet i Åbenrå Fjord er påvirket af miljøfremmede stoffer 
 
Der er ikke et maritimt Natura-2000 område i nærheden af udledningen. Åbenrå Kommune har 
oplyst, at der lever marsvin, der er en bilag IV-art, i Åbenrå Fjord.  
 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Miljøcenter Odense har i henhold til VVM-bekendtgørelsen foretaget en VVM-screening for at 
vurdere, om udledningen af det lettere forurende vand er omfattet af reglerne om VVM-pligt. 
Udledningen er vurderet til ikke at være VVM-pligtigt. Afgørelsen om ikke VVM-pligt meddeles 
samtidig med denne miljøgodkendelse.  
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Miljøgodkendelsen meddeles som tidsbegrænset indtil 1. oktober 2010. Her forventes det at 
stabiliteten af den ydre spunsvæg er blevet endeligt udbedret, således at der ikke længere er 
behov for at ændre trykket i rummet mellem indre og ydre spunsvæg.  
 
3.2.3 Indretning og drift 
Vandspejlet mellem de 2 spunsvægge ved kajen på Enstedværket ønskes sænket med 3 m for 
at etablere et ydre tryk på den ydre spunsvæg, der vil være med til at stabilisere konstruktionen.  
Dette svarer til, at der oppumpes og udledes ca. 2.500 m3 vand til fjorden. Oppumpningen for-
ventes at kunne foretages med en ydelse på 12-24 m3/time. Det betyder at den ønskede udled-
te vandmængde vil kunne udledes over en periode på 4-8 dage. 
 
Forureningen af vandet er af rådgiver vurderet til at stamme fra spild og støv fra den daglige 
håndtering af kul på pladsen. For at kunne karakterisere vandet er der udført en række analy-
ser. 
 
Det lavere vandspejl skal herefter opretholdes frem til, at den ydre spunsvæg er endeligt for-
stærket. Udpumpningen forventes afsluttet senest 1. oktober 2010. Den udledte mængde vil 
afhænge af tætheden af spunsen. Det vurderes af virksomhedens rådgiver, at være en be-
grænset mængde der herefter skal udledes.  Det er ligeledes af rådgiver vurderet, at dette vand 
vil være en blanding af havvand og grundvand, som forventes at være forureningsmæssigt 
uproblematisk.  
 
Selve udledningen vil ske ved havnekajen på ca. 18 m´s dybde, jf. ansøgningen. Denne dybde 
fastholdes ved vilkår, da den danner baggrund for spredningsberegningerne. 
 
3.2.4 Luftforurening 
Ikke relevant i denne godkendelse. 
 
3.2.5 Lugt 
Ikke relevant i denne godkendelse. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Der er i forbindelse med ansøgningen udtaget prøver af vandet mellem de 2 spunsvægge for 
analyse for en række stoffer. Ansøger har ligeledes redegjort for den forventede opblanding 
mellem det udledte vand og Åbenrå Fjord. Udledningen vil ske på 18 m dybde. Fortyndingen er 
beregnet til ca. 100. 
 
I nedenstående skema er oplistet analyseparametre, konc., miljøkvalitets-
krav/vandkvalitetskriterier samt forholdet mellem koncentration og fortyndingsfaktor. 
 
Parametre Spunsvand 

(µg/l) 
Bekg. 1669 (1016) 
(miljøkvali-
tetskrav1, kk2, for-
slag til kk3

Konc/F 

Cadmium (Cd) <0,2 2,5 µg/l1
Opløst metalkonc. 

<0,002 

Kviksølv (Hg) 0,053 
 

0,3 µg/l1 

Opløst metalkonc. 
0,00053 

Arsen r  
(As) 

7,1 0,11 µg/l tilføjet3 

 
0,071 

Bly  
(Pb) 

 <0,2 0,34 µg/l opløst2 

 
0,002 
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Parametre Spunsvand 
(µg/l) 

Bekg. 1669 (1016) 
(miljøkvali-
tetskrav1, kk2, for-
slag til kk3

Konc/F 

Chrom(Cr) <1 Krom(VI):  
3,4 µg/l opløst2 

Krom(III): 
3,4 µg/l 2 

 

0,01 

Kobber (Cu) <3 1 µg/l opløst - tilføjet  
2,9 µg/l opløst – øvre 
værdi1 

 

0,03 

Mangan (Mn) 3800 150 μg/l tilføjet3 38 
Nikkel (Ni) <2 0,23 µg/l tilføjet, dog 

højst 3 µg/l opløst2 

 

0,02 

Vanadium (V) 2,1 4 µg/l3 0,021 
Zink (Z) <2 7,8 µg/l (opløst)2 0,002 
Molybdæn (mb?) 6,4 6,7 µg/l, tilføjet2 

 
0,064 

Selen (Se) 0,2 0,5 µg/l3 (fra 2002) 0,002 
Benzen- C10 <2  0,02 
Fluoranthen <0,01  0,0001 
Benz(b+j+k)fluoranth
en 

<0,01  0,0001 

Benzo(a)pyren <0,01  0,0001 
Indeno(1,2,3-
cd)pyren 

<0,01  0,0001 

Benzo(g,h,i)perylen <0,01  0,0001 
Tabel 1.: Stofkoncentrationer samt forventet udledt stofkoncentration.  
   KK: kvalitetskriterie 
 
Som det fremgår af tabel 1 ligger koncentrationen af en række af tungmetallerne betydeligt un-
der de udmeldte miljøkvalitetskrav/kvalitetskriterier. For alle tungmetallerne gælder, at efter den 
forventede fortynding vil de kunne overholde miljøkvalitetskrav/kvalitetskriterier. For stofferne 
Arsen, Mangan og Nikkel er margenen dog mindre end en faktor 10.  
 
Koncentrationerne af PAHér i vandet er alle under detektionsgrænsen. Der er tidligere under 
den nu ophævede bekendtgørelse 9212 blevet udmeldt et foreløbigt kvalitetskriterium på 2 µg/l 
for Benzen, mens det af Vejledning nr. 53 i afsnittet om kvalitetskrav er angivet et generelt kvali-
tetskrav for PAHér på 0,001µg/l. Denne værdi er ligeledes tilknyttet bekendtgørelse 921.  Da 
der ikke er fastsat miljøkvalitetskrav eller kvalitetskriterier vil Miljøcenter Odense vejledende 
anvende disse værdier i vurderingen af, om der er behov for fastsættelse af miljøkvalitetskrav 
for de analyserede PAHér.  
 
Det ses, at efter fortynding vil de udledte koncentrationer kunne overholde de ovenfor angivne 
kvalitetskrav/kriterier. Dertil kommer, at der ikke er fastsat en eksakt analyseværdi, men alene 
angivet at koncentrationerne ligger under detektionsgrænsen.  
 
                                                 
2 Nu ophævet bekendtgørelse 921 af 8. oktober 1996. Bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandområder og krav til 
udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet. 
3 Vejledning nr. 53, 1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4 
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Under hensyntagen til de analyserede værdier og fortyndingsfaktoren vurderer Miljøcenter 
Odense, at der ikke er behov for at få fastsat specifikke miljøkvalitetskrav for Åbenrå Fjord. 
 
Som nævnt tidligere forventes det, at det første vand der udpumpes (som disse prøver repræ-
senterer) vil have en højere koncentration end det efterfølgende. Dette vand forventes dels at 
have en kortere opholdstid i spunsmellemrummet og dels at bestå af en blanding af havvand og 
grundvand. Under hensyntagen hertil finder Miljøcenter Odense, at det kan tillades at udlede 
vandet fra spunsmellemrummet. Der vil dog blive sat vilkår om analyse af vandet, som vil blive 
samlet i spunsmellemrummet, for at dokumentere ovenstående antagelse, samt monitere på 
udledte koncentrationer. 
 
Udledningen fra spunsmellemrummet vil ske kontinuerligt og der vil være mulighed for prøve-
tagning ved den samlede udledning. Første prøvetagning skal finde sted 14 dage efter at den 
første vandspejlssænkning har fundet sted. 
 
Herefter skal der udtages en prøve for analyse hver 3. måned. Såfremt en af prøverne viser 
koncentrationer større end 1.5 gange det tidligere fundne niveau, der er angivet i tabel 1 skal 
der straks – indenfor 14 dage efter at den første prøveudtagning - udtages en ny prøve. Er den-
ne prøve ligeledes højere end det forventede niveau, skal udpumpningen standses, indtil Miljø-
center Odense har vurderet om udledningen kan genoptages.  
 
Såfremt de analyserede værdier for et eller flere stoffer 2 gange overskrider de tidligere fundne 
værdier, angivet i tabel 1, skal udledningen ligeledes stoppes, indtil Miljøcenter Odense har 
vurderet om udledningen kan genoptages. 
 
Miljøcenter Odense finder, at de tungmetaller, der skal analyseres for, er de stoffer som i tabel 1 
er angivet i koncentrationer over miljøkvalitetskrav/kvalitetskriterier. 
 
Når udledningen er afsluttet skal DONG Energy - Enstedværket fremsende en redegørelse for 
udledte mængder, såvel vand som stofmængder for de stoffer, der er blevet analyseret for. 
 
3.2.7 Støj 
Den første sænkning af vandspejlet på 3 m er anslået til at tage mellem 4-8 dage. Herefter vil 
der kun skulle pumpes for at opretholde vandspejlssænkningen.  Det er af ansøger oplyst, pum-
perne vil blive placeret i brønde med dæksler over. Det vurderes derfor at støjen fra pumperne 
vil være meget begrænset, om overhovedet hørbar.  
 
Henset til den begrænsede tidsperiode og den øvrige støj fra DONG Energy - Enstedværket 
vurderer Miljøcenter Odense, at det ikke forventes at støjen fra pumperne vil have en negativ 
indflydelse på det samlede støjbillede fra virksomheden.  
 
Miljøcenter Odense finder, at støjen fra pumpen skal kunne indeholdes i de til en hver tid gæl-
dende støjkrav for hele Enstedværket. Der stilles vilkår om dette. 
 
3.2.8 Affald 
Ikke relevant i denne godkendelse. 
 
3.2.9 Overjordiske olietanke  
Ikke relevant i denne godkendelse. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Ikke relevant i denne godkendelse. 
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3.2.11 Til og frakørsel 
Ikke relevant i denne godkendelse 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Analyseresultaterne skal inden en måned fra de foreligger fremsendes til Miljøcenter Odense. 
 
3.2.13 Sikkerhedsstillelse 
Ikke relevant i denne godkendelse. 
 
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
Ikke relevant i denne godkendelse. 
 
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 
DONG Energy - Enstedværket er omfattet af risikobekendtgørelsen4. Virksomheden er ved at 
udarbejde en sikkerrapport.  
 
Den ansøgte godkendelse til udledning af lettere forurenet vand ændrer ikke på risikobilledet. 
Miljøcenter Odense har derfor vurderet, at det ansøgte og sikkerhedsrapporten kan behandles 
særskilt. Der vil således ikke i nærværende godkendelsen stilles vilkår, der er relateret til sik-
kerhedsdokumentet. 
 
3.2.16 Ophør 
Ikke relevant i denne godkendelse. 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
I forbindelse med vurderingen af de tekniske løsninger omkring udpumpningen af vandet mel-
lem spunsvæggene er anvendelsen af BAT og alternative løsninger blevet vurderet. 
 
Det er af rådgiver blevet undersøgt muligheden for rensning af vandet. De lave stofkoncentrati-
onsniveauer i vandet, vurderer rådgiver, vanskeliggører yderligere rensning ved eksempelvis 
iltning, sandfiltrering eller ionbytning. Etablering og drift af et sandfilter, suppleret med et ionbyt-
ningfilter er groft estimeret til 2,5-3,5 mio kr. Efter den første sænkning af vandspejlet forventes 
koncentrationerne af forurenende stoffer at falde grundet den kortere opholdstid i mellemrum-
met samt at det forventes at være havvand og grundvand der trænger ud i mellemrummet. An-
lægget vil derfor fremstå som overdimensioneret. 
 
På baggrund af ovenstående vurderer Miljøcenter Odense, at det ansøgte svarer til anvendelse 
af BAT under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Udkast til godkendelsen har i perioden 8. juli 2009 til 14. august 2009 været sendt i høring hos 
DONG Energy Enstedværket, Åbenrå Kommune og Miljøcenter Ribe. Der er kun indgået kom-
mentarer af redaktionel karakter. Desuden har Miljøcenter Odense i den endelige udgave præ-
ciseret enkelte vilkår. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Åbenrå Ugeavis den 1. juli 2009. 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 

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

4.1 Lovgrundlag 
 
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 af 22. juni 2000 og gives 
under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i før-
nævnte godkendelse overholdes. Godkendelsen tidsbegrænses til 1.10.2010. 
 
4.1.2 Listepunkt 
DONG Energy - Enstedværket er som hovedaktivitet omfattet af Bekendtgørelse om godken-
delse af listevirksomheder5 under listepunkt G101: kraftværker, varmeproducerende anlæg, 
gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. (i) 
Miljøcenter Odense er godkendelsesmyndighed og meddeler derfor afgørelsen. 
 
4.1.3 Revurdering 
Da godkendelsen er tidsbegrænset til den 1.10. 2010 er den ikke omfattet af reglerne om at 
miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt, første gang efter 8 år.   
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af §5 i risikobekendtgørelsen. Virksomheden er ved at udarbejder én 
sikkerhedsrapport. Udledningen af det lettere forurenede vand til Åbenrå Fjord vil ikke ændre på 
risikobilledet. Det ansøgte kan derfor behandles uafhængigt af udarbejdelsen af en endelig sik-
kerhedsrapport. 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har foretaget en scree-
ning af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 26. august 
2009 truffet særskilt afgørelse herom. Af afgørelsen fremgår det, at det vurderes at udledningen 
af lettere forurenet vand ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Det ansøgte er derfor ikke 
VVM-pligtigt. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Der er ikke et maritimt Natura-2000 område i nærheden af udledningen. Åbenrå Kommune har 
oplyst, at der lever marsvin, der er en bilag IV-art, i Åbenrå Fjord. Da de udledte stofkoncentra-
tioner er under potentielle miljøkvalitetskrav vurderes det, at udledningen ikke vil få indflydelse 
på levebetingelserne for marsvinene.  
 
Udledningen er derfor ikke omfattet af habitatdirektivet. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse fortsat: 
 
Reviderede og sammenskrevne miljøgodkendelse, -tilladelser og –vilkår, af 22. juni 2000. 
(Stadfæstet af Miljøklagenævnet den 8. januar 2008. 
                                                 
5 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 
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Fritagelse for afleveringspligt for farligt affald af 22. januar 2002. 
 
Tilladelse til udledning af 86.000 m3/h kølevand til Åbenrå Fjord af 22. juni 2002. 
 
Etablering og drift af benzintankanlæg 2. januar 2003 
 
Opførelse af (spild)olielager 9. oktober 2003 
Tilladelse til forsøg med SO2-begrænsende brændselsadditiver ved fyring på Enstedværkets 
biokedel af 19. juli 2004. 
 
Godkendelse af overvågningsplan for udledning af CO2 (Energistyrelsen) 14. december 2004 
 
Anvendelse af sulfatholdigt spildevand fra affalds-forbrænding 1. juni 2005 
 
Tilladelse til forøgelse af temperaturstigning af udledt kølevand 2. juli 2005 
 
Tilladelse til etablering af boring af 28. november 2006. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Åbenrå Ugeavis og kan ses på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes 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 kon-
krete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 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 sendes til Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 
40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest den 23. sep-
tember 2009 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen 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 miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksom-
heden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer 
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dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godken-
delsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Åbenrå Kommune, post@aabenraa.dk
 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, postboks 1228, København C, at@at.dk
 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, syd@sst.dk 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, dn@dn.dk
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk
 
Danmarks Fiskeriforening. H.C.Andersens Boulevard 37, 1. Boks 403, 1553 København V, 
mail@dkfisk.dk
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. 1651 København V, 
ae@aeraadet.dk
 
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk
 
DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk  
 
Dansk Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle, jkt@sportsfiskerforbundet.dk
 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1260 København K,  
 info@nordic.greenpeace.org
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1 Indledning 

Følgende dokument er en sammenskrivning af flere dokumenter i sagen: 

Ref.nr. Titel Dato Udarbejer 

/1/ Ansøgning om udledning af oppumpet 

grundvand/havvand til Aabenraa Fjord 

23.10.08 MON, COWI 

/2/ Supplerende oplysninger til ansøgning 

om tilladelse til udledning af oppumpet 

vand bag spunsvæg, Enstedværkets 

havn 

07.05.09 BESO/KAM, 

COWI 

/3/ Supplerende oplysninger til Miljøcenter 

Odense i forbindelse med udledningen af 

vand fra spunsmellemrum 

19.06.09 PJVIL, DONG 

 

De følgende afsnit består af passager fra de tre nævnte referencer samt kom-

mentarer og uddybninger. 

2 Baggrund og indhold 

Med henblik på en midlertidig stabilisering af den ydre spuns på kajen ved 

Enstedværket i Aabenraa, søges der hermed om tilladelse til udledning af 

grundvand/havvand, som oppumpes umiddelbart bag den ydre spunsvæg. Van-

det ønskes udledt til Aabenraa Fjord. 

Kajen ved Enstedværket er opbygget med to spunsvægge med en indbyrdes 

afstand på ca. 4,3 meter /1/. Bilag 1 viser kajkonstruktionens opbygning med 

nagivelse af princippet for sænkningen af VS mellem de to spunsvægge.  

Den yderste spunsvæg er med alderen blevet svækket, hvilket af logistiske år-

sager først kan udbedres medio 2010. For at sikre stabiliteten af spunsen og 

dermed sikkerheden ved arbejde på kajkanten i den mellemliggende periode, 

ønskes der foretaget en sænkning af vandspejlet på indersiden af den ydre 

spuns, dvs. i kammeret mellem den ydre og den indre spuns. Derved skabes et 

Memo DONG Energy - Udledningstilladelse på Ensted 

Transithavn, Aabenraa 

Titel Sammenskrivning af ansøgning og supplerende op-

lysninger 

Dato 1. juli 2009 

Til  

Kopi Poul-Jacob Vilhelmsen - DONG Energy 

Sophus Hjort, COWI A/S 

Fra Morten Grotkjær Hansen, COWI A/S 

COWI A/S 
 
Havneparken 1 

7100  Vejle 
 

Telefon 76 42 64 00 

Telefax  76 42 64 01 

www.cowi.dk 

 

/1/  

/1/ 

Bilag A

rukso
Indsat tekst

rukso
Indsat tekst

rukso
Indsat tekst



 

\\vedat1\proj\65511B\3_Pdoc\DOC\B7_Diverse_arbejder\Sikringsprogram\Udledningstilladelse\Sammenskrivning af ansøgning.DOC 

2 / 10 

. 

vandtryk på ydersiden, som medvirker til stabiliteten af spunsen. Sænkningen 

skal foretages over en strækning på 200 m af kajen, se figur 1. 

Figur 1. Markering af kajstrækning på Enstedværket 

 

Spunsen er opbygget som en lukket jernspuns, som i princippet er tæt. Der må 

dog forventes mindre åbninger og sprækker ved hjørner og samlinger. Vandet i 

kammeret mellem de to spunsvægge forventes derfor dels at bestå af indtræn-

gende havvand fra fjorden og dels af grundvand. Fordelingen mellem havvand 

og grundvand i kammeret er ukendt. 

I kajarealet er der etableret et antal huller til kammeret med det formål at kunne 

efterfylde med sand /1/. I hovedparten af disse sandindfyldningshuller er der 

etableret pejle- og filterboringer til GVS-anlægget. Af bilag 2 fremgår placerin-

gen af pejle og filterboringer samt kammeret mellem de to spunsvægge i for-

hold til kulpladsen, bygninger og andre anlæg på havnen. Hullerne er afdækket 

med dæksler, som ikke er tætsluttende /1/. 

Kajen bruges til losning af skibe for kul til kraftværket. Kullene opbevares 

umiddelbart inden for kajarealet. Kulstøv kan vha. regnvand transporteres til 

kammeret mellem de to spunsvægge gennem de etablerede sandindfyld-

ningshuller. 

Den væsentligste kilde til mulig forurening vandet i kammeret vurderes at være 

spild og støv fra den daglige håndtering af kul på kajen. 

I E-mail af 20. marts 2009 anmoder Miljøcenter Odense om supplerende oplys-

ninger vedrørende en række af stofferne: Arsen og arsenforbindelser, nikkel og 

nikkelforbindelser, molybdæn og molybdænforbindelser, mangan og mangan-

forbindelser, selen samt vanadium. 

/1/ 

/1/ 

/1/ 

/2/ 

kajstrækning 
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Ifølge Finn Lynggaard fra By- og Landskabsstyrelsen må miljømyndighederne 

gerne anvende kvalitetskrav fra den tidligere gældende bekendtgørelse på om-

rådet (bek. nr. 921 af 08/10-1996) som grundlag for vurdering om de udledte 

stofkoncentrationer er uden betydning for vandmiljøet iht. §10 stk. 1 i bekendt-

gørelse nr. 1669 af 14/12-2006 (Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for 

vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 

havet). 

Finn Lynggaard fra By- og Landskabsstyrelsen i brev fra maj 2007. I brevet stå 

der: "Til hjælp for miljøcentrets vurdering af, om stofkoncentrationerne er uden 

betydning for vandmiljøet, har Miljøstyrelsen i mail af 28. marts 2007 meddelt, 

at der i denne vurdering kan tages udgangspunkt i de tidligere gældende miljø-

kvalitetskrav sammenholdt med stofkoncentrationerne i udledningen efter den 

umiddelbare opblandingszone." 

2.1 Tidsplan, /3/ 
For projektet gælder følgende hovedtidsplan, som er uændret, bortset fra at sik-

ringsprogrammet ikke er idriftsat, som forventet: 

2009: Havnen lukket 16/4 - 8/6 

Etablering og drift af sikringsprogram for kajen (udledning af vand fra spuns-

mellemrum) 

 Renovering af kontikran og kranskinner. 

 Forstærkning af spunsvæg v. forstøbning 

 Renovering i kulkælder 

2010: Havnen lukket 1/3 - 1/9 

 Renovering af portalkran 

 Etablering af forstærkningsankre for spunsvæg. 

 Renovering af båndanlæg (ind- og udskibning) 

 

3 Vandmængde og -type 

Ultimo 2008 ønskes vandspejlet mellem de to spunsvægge sænket 3 meter. Det 

svarer til, at der oppumpes og udledes ca. 2.500 m3 vand til fjorden. Oppump-

ningen forventes at kunne foretages med en ydelse på 12-24 m3/time, hvilket 

svarer til at den givne vandmængde udledes over en periode på 4-8 dage.  

Efter sænkning af vandspejlet i kammeret, skal det lavere niveau holdes frem til 

medio 2010. Udledningsmængden afhænger af tætheden af spunsen, men vur-

/2/ 

/2/ 

/1/ 

/1/ 
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deres at være begrænset. Det er dog ikke muligt at give et estimat på det fore-

liggende grundlag.  

Den nuværende vandmængde mellem spunsvæggene, dvs. den vandmængde, 

som ønskes udledt inden for den første uge, er beskrevet ved de udtagne vand-

prøver og dokumenteret rent. De vandmængder, som efterfølgende udledes for 

at holde vandspejlet sænket 3 m, består af grundvand og indtrængende hav-

vand, og vurderes derfor ligeledes at være forureningsmæssigt uproblematiske. 

Samlet set vurderes udledning af vand fra bagsiden af den ydre spunsvæg til 

Aabenraa Fjord ikke at medføre nogen miljømæssig påvirkning af fjorden 

4 BAT for oppumpningen 

Følgende BAT er gældende for oppumpningsprojektet: 

• Pumperne er kun i brug når nødvendigt.  

Dvs. udledningen af evt. forurenende stoffer er begrænset. 

• Udledningspunkt og udledningshastighed (tryk og diameter på udlednings-

rør) optimeres så initialfortynding er størst mulig 

 

I forbindelse med vurderingen af de tekniske løsninger omkring afværgepump-

ning af spunsvand er der overvejet BAT. Ud fra en vurdering af koncentrati-

onsniveauerne i spunsvandet, der efter initialfortynding vil kunne overholde 

gældende miljøkvalitetskrav og forslag til kvalitetskrav er BAT afgrænset til 

optimering af udledningspunkt (ved fjordbunden) og pumpedrift. 

  

Dette er yderligere begrundet i følgende: 

  

• De lave koncentrationsniveauer i spunsvandet vanskeliggør yderligere 

rensning, der vurderes at ville kunne ske ved eksempelvis iltning 

og sandfiltrering eller ionbytning. Dette vil medføre uforholdsmæssigt høje 

omkostninger (leje af anlæg og driftsomkostninger) og yderligere miljøbe-

lastning i form af øgede ressourceforbrug, som kemikalie- og energifor-

brug, der ikke vil stå mål med miljøgevinst i form af reducerede stofkon-

centrationer. 

• Et groft estimat på udgifterne til rensning af den udledte vandmængde lan-

der på ca. 2,5 - 3,5 mio. DKK til etablering og drift af et sandfilter, supple-

ret af et ionbytningsfilter. (Beløbet er meget usikkert, da det ikke er afkla-

ret om sidstnævnte anlæg kan lejes i en begrænset periode eller det skal 

indkøbes specifikt til denne opgave). Et sådan anlæg skal designes ud fra 

initial udledningsflowet, som forventes at blive reduceret væsentligt, når 

vandspejlssænkningen er stabiliseret i forhold til vandstrømningen via evt. 

huller i spunsvæggen, og anlægget vil derfor fremstå overdimensioneret. 

• Aflastningen af spunsvand vil kun ske i et afgrænset tidsrum og desuden 

forventes koncentrationsniveauerne at falde efter nuværende spunsvand 

med lang opholdstid fjernes og der opnås kortere opholdstid for spunsvan-

/1/ 

/1/ 

/2/ 

/3/ 

/3/ 
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det, når pumperne kører. I den periode forventes at tilstrømingen udgøres 

af fjordvand, der trænger ind via huller i spunsvæggen. 

 

4.1 Alternative tekniske løsninger, /3/ 
Andre tekniske løsninger er overvejet for at løse spunsens stablitetsproblem 

frem til den endelige forstærkning som gennemføres foråret 2010. En af de 

overvejede løsninger er etablering af recirkulerende system, hvor udledning 

sker til kulplads bag bagerste spuns. Denne løsning er ikke anvendeligt, da 

spunsvæggen blokerer for udligning af grundvandsspejlet, hvorved der vil ske 

en ophobning og dermed sandsynligvis et stigende vandspejl, med stabilitetsri-

siko for bygninger mv. samt for den nedgravede kulkælder/tunnel. En anden 

mulighed er cementinjicering af sandfyldet i kammert mellem de to spunsvæg-

ge. Denne løsning betyder i udførelsesfasen en øget belastning på væggen fra 

injiceringstrykket som er særdeles risikofyldt, samtidigt er anlægsomkostnin-

gerne vurderet at ligge på 10-15 mio kr. 

5 Fortyndingsfaktor, /2/ 

 I regionplanen 2005-2016 for Sønderjylland Amt er angivet, at Aabenraa Havn, 

Enstedværkets Havn og Aabenraa Inderfjord er områder med lempede målsæt-

ninger, idet de to førstnævnte er havnenærområde, mens sidstnævnte er 

kraftværksnærområde (kølevandspåvirkning). 

Nærområde Amtet har endvidere i regionplanen tilkendegivet, at der normalt vil blive 

udlagt et nærområde ud til en afstand af 50 meter fra selve udledningsstedet ved 

udledninger fra kommunale renseanlæg og ved industriudledninger svarende til 

en belastning før rensning på over 5.000 PE.  

Ved udledninger under 5.000 PE vil udstrækningen af et eventuelt nærområde 

blive vurderet konkret.  

Udledningen fra dette projekt vil svare til sidstnævnte belastning. 

Initialfortynding Udpumpningen af spunsvand vil kunne indrettes således, at udledningspunktet 

etableres ved fjordbunden. Vanddybden ved kajanlægget er omkring 18 meter. 

Initialfortyndingen af det udpumpede spunsvand ved fjordbunden som følge af 

spunsvandets opstigning og opblanding fra udledningspunkt til vandoverfladen 

kan beregnes som beskrevet nedenfor. Efterfølgende vil der ske yderligere ini-

tialfortynding i området med lempet målsætning i havnenærområdet. 

Fortynding opnås ved at udlede vandet ved havbunden uden for kaj væggen. 

Dybden er efter søkortet ca. 18 m. Der må påregnes at der pumpes med 24 

m3/timen = 6,67·10-3 m3/s. Antages at rør diameteren Ø er 10 cm svarer det til 

et tværsnitsareal på 7,85·10-3 m3. Dette betyder at den maksimale udløbshastig-

hed bliver 0,85 m/s. Det dertil varende densimetriske Froude tal er da: 

Frd2 = V2/((ρ-ρo)/ρo·g·Dø), ρ er havvandets densitet, ρo er ferskvandets densitet 

 = 0,852/(1012-1000)/1012·g·0,1) 

 = 0,72/(12·10-3·9,81·0,1) 
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 = 61 

Samtidig er forholdet mellem vanddybden Y og røret diameter Dø: 18/0,1=180.  

Ved aflæsning i figur 1.4 i (Wiuff, 1978) finde en fortynding Sm på mellem 175 

og 200.  

Alternativ kan en grov overslagsbestemmelse vise at Sm = 2/3·Y/Dø=120. 

Fortyndingsfaktor Ud fra et yderst konservativt skøn vil en udledning af spunsvand ved 

fjordbunden på 18 - 19 meters dybde medføre en initialfortynding på mindst 

100 alene i havnenærområdet med lempet målsætning for havneaktiviteter. En 

antagelse om en fortyndingsfaktor på 100 vurderes derfor at være stærkt under-

estimeret og fortyndingsfaktoren er nok nærmere omkring 1000 i forhold til 

fjordområdet uden for havnenærområderne med lempet målsætning. 

Som et forsigtighedsprincip regnes der i det følgende med en fortyndingsfaktor 

på 100. 

6 Vandprøver og analyser 

COWI har den 13. oktober 2008 udtaget 3 vandprøver fra kammeret via 3 af 

sandindfyldningshullerne /1/. Vandprøverne P1, P2 og P3 er udtaget fra hen-

holdsvis FB1, PB13 og FB5 før etablering af boringer til enten pejlerør eller 

filterboring. Placeringen af de omtalte huller fremgår af bilag 2. Analyserappor-

terne er vedlagt i bilag 3. 

Der er den 26. januar 2009 udtaget en vandprøve via filterboring FB5-1, som er 

analyseret for molybdæn, selen og vanadium. Der er den 3. marts 2009 udtaget 

prøver af spunsvand fra en prøvepumpning samt af fjordvandet lige uden for 

spunsvæggen. Disse er analyseret for total N, total P, arsen, bly, cadmium, 

chrom, kobber, kviksølv, mangan, nikkel og zink. Analyserapporterne er alle 

fremsendt tidligere til Miljøcenter Odense.  

Analyserapporterne for vandprøverne fra d. 26. januar 2009 og d. 3. marts 2009 

er vedlagt som hhv. bilag 4 og 5. 

Analyseresultaterne er sammen med miljøkvalitetskrav, kvalitetskriterier og 

bemærkninger hertil samt beregning om overholdelse af krav og kriterier efter 

fortynding samlet i tabel 1 i nærværende bilag 6. 

7 Stofkoncentrationer i vandprøverne 

Vandprøverne P1, P2 og P3 (13.10.08) er analyseret for total kulbrinter og 

PAH'er. Der er ikke i nogen af de 3 vandprøver påvist indhold af kulbrinter og 

PAH'er over laboratoriets detektionsgrænser /1/. Der er dermed heller ikke på-

/2/ 

/2/ 
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vist indhold af kulbrinter og PAH'er over Miljøstyrelsens grundvandskvalitets-

kriterier /1/.  

7.1 Arsen og arsenforbindelser, /2/ 
DONG har den 3. marts 2009 fået analyseret for arsen i hhv. spunsvandet og i 

fjordvandet lige udenfor spunsen. 

Der er målt en koncentration på 7,1 µg/l i spunsvandet og 1,6 µg/l i fjordvan-

det. Hvorvidt det målte i fjordvandet svarer til baggrundskoncentrationen for 

vandmiljøet er dog uvist. 

En søgning i databasen på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside viser et 

kvalitetskriterium for arsen og arsenforbindelser på 4 µg/l som foreløbigt krite-

rium - stammende fra den gamle bekendtgørelse på området (bek. nr. 921). Mil-

jøcenter Odense har i deres skema i notat af 27. februar 2009 angivet forslag fra 

Miljøstyrelsen til kvalitetskriterier på 0,11 µg/l tilføjet og 1,1 µg/l tilføjet (kort-

tids). 

Når fortyndingsfaktoren på 100 tages i betragtning vil det udledte spunsvand 

overholde kvalitetskriteriet, uanset hvilket kvalitetskriterium, der sammenhol-

des med. Dermed vil stofudledningen være uden betydning for vandmiljøet. 

7.2 Nikkel og nikkelforbindelser, /2/ 
DONG har den 3. marts 2009 fået analyseret for nikkel i hhv. spunsvandet og i 

fjordvandet lige udenfor spunsen. 

Analyserne viser tydeligt, at der ikke er nikkel i spunsvandet og fjordvandet, 

idet koncentrationer er under detektionsgrænsen på 2 µg/l for begge prøver. 

En søgning i databasen på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside viser kvali-

tetskriterier for nikkel og nikkelforbindelser på hhv. 0,23 µg/l tilføjet, 3 µg/l 

som øvre værdi og 6,8 µg/l tilføjet (korttids). Disse kvalitetskriterier fremgår 

også af skema i notat af 27. februar 2009 fra Miljøcenter Odense.  

Der er illustrativt udført et konservativt beregningsteknisk estimat af om det 

udledte spunsvand kan overholde kvalitetskriterierne ved et stofindhold på 2 

µg/l svarende til detektionsgrænsen, og med fortyndingsfaktoren på 100 taget i 

betragtning. Dette viser, at uanset hvilket kvalitetskriterium der sammenholdes 

med, vil kriteriet være overholdt. Dermed vil stofudledningen være uden be-

tydning for vandmiljøet.  

I disse typer beregningstekniske estimater anvendes dog normalt det halve af 

detektionsgrænsen. 

7.3 Molybdæn og molybdænforbindelser, /2/ 

DONG har den 26. januar 2009 fået analyseret for molybdæn i spunsvandet. 

Der er målt en koncentration på 6,4 µg/l i spunsvandet. Det er uvist hvad bag-

grundskoncentrationen i fjorden er. 
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En søgning i databasen på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside viser et 

kvalitetskriterium for molybdæn og molybdænforbindelser på 10 µg/l. Kvali-

tetskriteriet stammer fra Roskilde Amt den 4/6-1997 (Køge Bugt) og er ud-

meldt før bekendtgørelse nr. 1669. Miljøcenter Odense har i deres skema i notat 

af 27. februar 2009 angivet kvalitetskriterier på 6,7 µg/l tilføjet og 587 µg/l til-

føjet (korttids). 

De angivne kvalitetskriterier for molybdæn overholdes inden fortynding, uanset 

hvilket kvalitetskriterium der sammenholdes med. Dermed vil stofudledningen 

være uden betydning for vandmiljøet. 

7.4 Mangan og manganforbindelser, /2/ 

DONG har den 3. marts 2009 fået analyseret for mangan i hhv. spunsvandet og 

i fjordvandet lige udenfor spunsen. 

Der er målt en koncentration på 3.800 µg/l i spunsvandet og 88 µg/l i fjordvan-

det. Hvorvidt det målte i fjordvandet svarer til baggrundskoncentrationen for 

vandmiljøet er dog uvist. 

Der forefindes ingen miljøkvalitetskrav iht. bekendtgørelse nr. 1669 eller kvali-

tetskriterium for mangan og manganforbindelse. Ingen har anmodet og der er 

ikke igangsat procedure. 

Indholdet i oppumpet spunsvand svarer til indholdet i grundvand, jf. Vandfor-

syning (Teknisk Forlag A/S, 1. udgave, 1. oplag 1998), hvori typiske koncen-

trationer i grundvand ligger mellem 0,001-4 mg/l. Den vejledende kravværdi 

for drikkevand er 0,02 mg/l og maks. kravet er 0,05 mg/l.  

Det vil sige, at udledning af det oppumpede spunsvand til fjorden/havnen vil 

svare til at udlede grundvand til fjorden/havnen. 

Der er dog for at fremme en evt. sagsbehandling medsendt økotoksikologiske 

data for mangan. 

7.5 Selen, /2/ 
DONG har den 26. januar 2009 fået analyseret for selen i spunsvandet. 

Der er målt en koncentration på 0,2 µg/l i spunsvandet. Det er uvist hvad bag-

grundskoncentrationen i fjorden er. 

En søgning i databasen på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside viser et 

kvalitetskriterium for selen på 1 µg/l. Kvalitetskriteriet stammer fra Roskilde 

Amt den 4/6-1997 (Køge Bugt) og er udmeldt før bekendtgørelse nr. 1669. Mil-

jøcenter Odense har i deres skema i notat af 27. februar 2009 angivet, at der 

ikke forefindes miljøkvalitetskrav iht. bekendtgørelse nr. 1669 eller kvalitets-

kriterium for selen. Ingen har anmodet og der er ikke igangsat procedure. 

Det angivne kvalitetskriterium for selen overholdes inden fortynding. Dermed 

vil stofudledningen være uden betydning for vandmiljøet. 
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7.6 Vanadium, /2/ 

DONG har den 26. januar 2009 fået analyseret for vanadium i spunsvandet. 

Der er målt en koncentration på 2,1 µg/l i spunsvandet. Det er uvist hvad bag-

grundskoncentrationen i fjorden er. 

En søgning i databasen på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside viser et 

kvalitetskriterium for vanadium på 1 µg/l. Kvalitetskriteriet stammer fra Ros-

kilde Amt den 4/6-1997 (Køge Bugt) og er udmeldt før bekendtgørelse nr. 

1669. Miljøcenter Odense har i deres skema i notat af 27. februar 2009 angivet, 

at der ikke forefindes miljøkvalitetskrav iht. bekendtgørelse nr. 1669 eller kva-

litetskriterium for selen. Ingen har anmodet og der er ikke igangsat procedure. 

Når fortyndingsfaktoren på 100 tages i betragtning vil det udledte spunsvand 

overholde kvalitetskriteriet. Dermed vil stofudledningen være uden betydning 

for vandmiljøet. 

7.7 Total kulbrinter og PAH'er, /2/ 

DONG har den 13. oktober 2008 fået analyseret for Total kulbrinter og PAH'er 

i spunsvandet. 

Analyserne viser tydeligt, at der ikke er alifater eller PAH'er i spunsvandet, da 

alle analyseresultater er under detektionsgrænserne. Der er dermed heller ikke 

påvist indhold af kulbrinter og PAH'er over Miljøstyrelsens grundvandskvali-

tetskriterier. Det viser sig således, at spild af kulstøv i forbindelse med den dag-

lige håndtering af kul ikke udgør en forureningskilde for spunsvandet i kamme-

ret mellem spunsvæggene. 

En søgning i databasen på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside viser et 

kvalitetskriterium for benzen på 2 µg/l som foreløbigt kriterium - stammende 

fra den gamle bekendtgørelse på området (bek. nr. 921). Miljøcenter Odense 

har i deres skema i notat af 27. februar 2009 angivet, at der ikke forefindes mil-

jøkvalitetskrav iht. bekendtgørelse nr. 1669 eller kvalitetskriterium for benzen. 

Benzen er omfattet af EU-krav, men er ikke fastsat.  

En søgning i databasen på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside viser, at der 

ikke forefindes miljøkvalitetskrav eller kvalitetskriterier for PAH'erne; flou-

ranthen, benz(b+j+k)flouranthen, benzo(a)pyren, idendo(1,2,3-cd)pyren og 

benzon(g,h,i)perylen. Miljøcenter Odense har også i deres skema i notat af 27. 

februar 2009 angivet, at ingen har anmodet og der er ikke igangsat procedure 

for de tre førstnævnte. For se to sidstnævnte har MCO angivet, at stofferne er 

omfattet af EU-krav, men ikke fastsat. 

Detektionsgrænsen for benzen er 2 µg/l.  

Der er illustrativt udført et konservativt beregningsteknisk estimat af om det 

udledte spunsvand kan overholde det foreløbige kvalitetskriterium på 2 µg/l 

ved et stofindhold på 2 µg/l svarende til detektionsgrænsen, og med fortyn-

dingsfaktoren på 100 taget i betragtning. Dette viser, at kvalitetskriteriet vil væ-

re overholdt. Dermed vil stofudledningen være uden betydning for vandmiljøet. 
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I disse typer beregningstekniske estimater anvendes dog normalt det halve af 

detektionsgrænsen. 

8 Sammenfatning og vurdering, /2/ 

De udtagne prøver af spunsvandet viser i sammenhæng med en konservativ for-

tyndingsfaktor på 100, at stofudledningen af vandet til fjorden vil være uden 

betydning for vandmiljøet. 

Det eneste stof, som er målt i spunsvandet (over detektionsgrænsen) hvor der 

ikke findes miljøkvalitetskrav eller kvalitetskriterier for, er mangan. Indholdet 

af dette svarer dog til indholdet i grundvand, hvorfor denne stofudledning ikke 

vurderes at have betydning for vandmiljøet. Der er dog for at fremme en evt. 

sagsbehandling medsendt økotoksikologiske data for mangan. 

Der foreslås en udledningstilladelse med vilkår om løbende kontrolmålinger i 

perioden med udledning af spunsvandet, med dispensation for mangan og man-

ganforbindelser indtil den eventuelle sagsbehandling for Miljøcenteret Odense 

for dette stof er afsluttet. 

Den løbende kontrol skal dels dokumentere, at der ikke indtræffer stofkoncen-

trationer væsentligt højere end de allerede målte og dels dokumentere omfanget 

af det efterfølgende behov for afværgepumpning, der afhænger af tætheden af 

den eksisterende spuns. 
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Bilag 6 - Samletabel for analyseresultater, miljøkvalitetskrav og kvalitets-

kriterier 

Tabel 1. 

Parameter Enhed Spunsvand Fjord Detek-

tions-

grænse 

MKK 

(bek. 

1669) 

KK 

COWI / 

MCO 

Bemærkning Konc./F 

(COWI) 

Total N * µg/l 4.700 310 10   COWI: Koncentrationsni-

veau svarende til renset 

spildevand fra kommunalt 

renseanlæg 

 

Total P * µg/l 1.200 40 2   COWI: Koncentrationsni-

veau svarende til renset 

spildevand fra kommunalt 

renseanlæg 

 

Arsen * µg/l 7,1 1,6 1  4 / 0,11 

tilføjet; 

1,1 tilføjet 

(korttids) 

COWI: Kriterie - foreløbigt. 

Fra ophævet bek. nr. 921 / 

MCO: Forslag fra MST 

(saltvand) 

0,071 

Bly * µg/l <0,2 <0,2 0,2  0,34; 2,8 

(korttids) 

Miljøcenter Roskilde. Op-

løst metalkonc. EU priorite-

ret stof i vandrammedirektiv 

0,002 

Cadmium * µg/l <0,2 <0,2 0,2 2,5  Opløst metalkonc. Bek. nr. 

1669, bilag 3. EU prioriteret 

stof i vandrammedirektivet 

0,002 

Chrom * µg/l <1 <1 1  Chrom 

(IV): 3,4; 

17 (kort-

tids). 

Chrom 

(III): 3,4; 

124 (kort-

tids) 

Miljøcenter Roskilde 0,01 

Kobber * µg/l <3 <1 3 1,0 (tilfø-

jet); 2,9 

(øvre 

værdi); 2 

(tilføjet 

korttids) 

 Bek. nr. 1669, bilag 2 0,03 

Kviksølv * µg/l 0,053 0,083 0,05 0,3  Bek. nr. 1669, bilag 3. EU-

krav. Opløst metalkoncen-

tration. EU prioriteret farligt 

stof i vandrammedirektivet 

0,00053 

Mangan * µg/l 3.800 88 1   Ingen har anmodet og ikke 

igangsat 

38 

Nikkel * µg/l <2 <2 2  0,23 (til-

føjet); 3 

(øvre 

værdi); 

6,8 (tilfø-

jet kort-

tids) 

Miljøcenter Roskilde. Op-

løst metalkonc. EU priorite-

ret stof i vandrammedirektiv 

0,02 
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Parameter Enhed Spunsvand Fjord Detek-

tions-

grænse 

MKK 

(bek. 

1669) 

KK 

COWI / 

MCO 

Bemærkning Konc./F 

(COWI) 

Zink * µg/l <2 <2 2  7,8 (tilfø-

jet); 8,4 

(korttids) 

Miljøcenter Roskilde. Op-

løst metalkonc. 

0,02 

Molybdæn ** µg/l 6,4  0,1  10 / 6,7 

(tilføjet); 

587 (kort-

tids) 

COWI: Roskilde amt. Køge 

Bugt. Udmeldt før bekg. nr. 

1669. d. 04-06-1997 

0,064 

Selen ** µg/l 0,2  0,05  1 COWI: Roskilde amt. Køge 

Bugt. Udmeldt før bekg. nr. 

1669. d. 04-06-1997 

0,002 

Vanadium ** µg/l 2,1  0,5  1 COWI: Roskilde amt. Køge 

Bugt. Udmeldt før bekg. nr. 

1669. d. 04-06-1997 

0,021 

Kulbrintefrak-

tioner *** 

        

Benzen-C10 µg/l <2  2  2 COWI: Kriterium - forelø-

bigt. Fra ophævet bek. nr. 

921. 

0,02 

C10-C25 µg/l <8  8    0,08 

C25-C35 µg/l <10  10    0,1 

Sum (Ben-

zen-C35) 

µg/l <20      0,2 

PAH-

forbindelser 

*** 

        

Flouranthen µg/l <0,01  0,01   Ingen har anmodet og ikke 

igangsat 

0,0001 

Benz(bjk)flou

ranthen 

µg/l <0,01  0,01   Ingen har anmodet og ikke 

igangsat 

0,0001 

Ben-

zo(a)pyren 

µg/l <0,01  0,01   Ingen har anmodet og ikke 

igangsat 

0,0001 

Indeno(1,2,3-

cd)pyren 

µg/l <0,01  0,01   Omfattet af EU-krav, men 

ikke fastsat 

0,0001 

Ben-

zo(ghi)peryle

n 

µg/l <0,01  0,01   Omfattet af EU-krav, men 

ikke fastsat 

0,0001 

* Prøvemærke: "Pumper" og "Fjord". Prøveudtagningsdato d. 3/3-09. 

** Prøvemærke: FB5-1. Prøveudtagningsdato d. 26/1-09 

*** Prøvemærke: p1, p2, p3. Prøveudtagningsdato d. 13/10-08. 
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