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BILAG 
A. Virksomhedens miljøtekniske redegørelse (excl. bilag) 
B. Virksomhedens beliggenhed 
C. Målsætning Vadehavet 
D. 1. Områder iflg. Kommuneplanen 

 2. Områder og støjgrænser iht. kommunal planlægning 
E. Oversigt over miljøgodkendelser omfattet af revurderingen 
F. Revurderede vilkår 
G. Sporstoffordeling gennem miljøanlæg på ESV 
H. Esbjergværkets kommentering af udkast til afgørelse - med 

Miljøcenter Odenses bemærkninger hertil 
I. Fortsat gældende godkendelser 

- Miljøgodkendelse af omlægning af installationer fra 
kulbro i jorden under Saharavej. 

- Miljøgodkendelse af anlæg til rensning af spildevand for 
svært nedbrydelige svovl/kvælstofforbindelser – NS-
renseanlæg 

- Forlængelse af tidsbegrænset miljøgodkendelse af CO2-
absorptions-pilotanlæg 
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1.  INDLEDNING 
 
Esbjergværkets Blok 3 blev miljøgodkendt af Ribe Amt i 1988. Afgørelsen 
blev påklaget til Miljøstyrelsen, der traf afgørelse i sagen den 10. oktober 
1991. 
 
Esbjergværket ligger på Amerikavej 7, 6700 Esbjerg.  
 
Esbjergværket er et kraft-varmeværk med en samlet indfyret effekt på 835 
MW. Der fyres primært med kul, men der kan anvendes fuelolie. Virksom-
heden er en IPPC-virksomhed. Dette betyder, at miljøgodkendelser med 
jævne mellemrum skal tages op til revurdering. 
 
Revurderingsprocessen er startet op af Ribe Amt. Efter kommunalreformen 
er staten miljømyndighed, nærmere bestemt Miljøcenter Odense. Miljøcen-
teret har fortsat revurderingsarbejdet. 
 
Formålet med revurderingen er bl.a. at sikre, at virksomheden lever op til 
BAT samt gældende lovgivning, der er vedtaget efter at værket er godkendt 
første gang. Desuden skal krav i godkendelserne opdateres i forhold til 
eventuelle ændringer i den fysiske planlægning. 
 
Afgørelsen omfatter også de tilknyttede aktiviteter på Esbjergværkets områ-
de nord for Sahara.  
 
Der godkendes ikke nye aktiviteter eller anlæg med denne afgørelse. 
 
Afgørelsen indeholder en række nye og revurderede vilkår for de eksiste-
rende anlæg og aktiviteter, der er omfattet af de revurderede godkendelser. 
Der er stillet vilkår om forskellige redegørelser. Hvis disse giver anledning til 
nye eller ændrede vilkår vil disse blive meddelt som påbud, med efterføl-
gende klageadgang. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 samt virksomhedens miljøtekni-
ske redegørelse, vedlagt som bilag A, har Miljøcenter Odense foretaget den 
første regelmæssige revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodken-
delser, som er mere end 8 år gamle eller som er tidsbegrænset således, at 
de skal indgå i revurderingen. Afgørelser omfattet af revurderingen fremgår 
af bilag E. Her er desuden angivet virksomhedens nyere godkendelser, som 
fortsat er gældende. Disse godkendelser er vedlagt i fuld udgave som bilag 
I. 
 
Vilkår fra de revurderede godkendelser er overført til denne afgørelse eller 
sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført 
uændret, eller ændret ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved 
revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. 
Ændrede og nye vilkår er mærket med ○.  
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1,  
jf. § 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 
 
Afgørelsen omfatter ikke godkendelse af nye anlæg eller aktiviteter. Virk-
somhedens miljøtekniske redegørelse omfatter bl.a. oplagring af forudskilt 
gips på en eksisterende oplagsplads, der for år tilbage blev anvendt til olie-
forurenet jord. Denne ændrede anvendelse af pladsen godkendes ikke med 
nærværende afgørelse. Det er aftalt, at virksomheden sender en særskilt 
ansøgning om dette.  
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  
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2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 
 
A1  ○Et eksemplar af afgørelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på 

virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens 
indhold. 

 
A2  ○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, herunder driften af 

enkeltanlæg. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes hurtigst muligt efter 

ændringen. 
 
A3 ○Der skal senest den 1. maj 2010 sendes en redegørelse for føl-

gende oplag i relation til BAT. Redegørelsen kan tage udgangspunkt 
i Miljøstyrelsens BAT-tjekliste for emissioner fra oplag, endelig ud-
gave 2008 samt BAT-tjekliste for kraft- og varmeværker, endelig ud-
gave 2008. Hvis ikke de enkelte oplag er indrettet og drevet i over-
ensstemmelse med BAT-anbefalingerne, skal redegørelsen inde-
holde en begrundelse for, at den valgte løsning er mindst lige så 
godt miljømæssigt set. 
• Oplag af olieprodukter 
• Oplag af absorbenter 
• Oplag af restprodukter  
Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af denne redegørelse vurdere, 
om der skal stilles ændrede vilkår til disse oplag. Eventuelle nye el-
ler ændrede vilkår vil blive meddelt som påbud, med efterfølgende 
klageadgang. 

 

Indretning og drift 
 
B1  ○De aktiviteter og anlæg, der er omfattet af afgørelsen skal være 

indrettet i overensstemmelse med de forudsætninger og oplysnin-
ger, der er lagt til grund for de oprindelige miljøgodkendelser, med 
mindre andet fremgår af denne afgørelse.  

 
B2 Der må kun tilføres og opbevares kul og olie til eget forbrug, dog kan 

der tilføres og opbevares op til 30.000 tons kul pr. kalenderår til vi-
deresalg. 
Der skal føres register over tilført kulmængde og den videresolgte 
del heraf.  
 

B3 ○Der skal ske en registrering af den anvendte kultype med angivelse 
af den indfyrede mængde. Metalindholdet i de aktuelle kul skal kun-
ne oplyses, eventuelt ud fra erfaringstal. 
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 Registreringen skal til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndig-
heden.  

 
 Tanke til opbevaring af kemikalieaffald 
B4 ○De 3 nedgravede tanke til opbevaring af laboratorieaffald ved blok 

3’s servicebygning skal være udført i et materiale, der er egnet til 
opbevaring af de stoffer/produkter, der opbevares i tankene. Sam-
linger og rørføringer til og fra tankene skal være resistente over for 
de aktuelle stoffer/produkter. 

 
B5 Tanke og brønde skal inspiceres mindst én gang om året. Tanke og 

rørføringer skal trykprøves mindst hver femte år. 
 
B6 Der skal foretages månedlig aflæsning af væskestanden i tankene. 

Resultaterne af målingerne skal indføres i en journal som på forlan-
gende forevises tilsynsmyndigheden. I samme journal indføres op-
lysninger om tidspunkter for tømning, inspektion og trykprøvning. 
 

B7 Tankene skal være forsynet med fuldemelder. 
 
B8 Tankene må kun anvendes til opbevaring af virksomhedens eget 

kemikalieaffald, idet det forudsættes, at personalet er fortrolig med 
omgang med de pågældende affaldsstoffer og er i besiddelse af 
nødvendige data om disse, herunder risici, skadevirkninger og for-
anstaltninger i tilfælde af uheld. 

 
B9 Tankenes påfyldningssteder skal være forsynet med tydelige og 

holdbare mærkater med angivelse af, at tankene kun må benyttes til 
opbevaring af særlige typer olie- og kemikalieaffald. 

 
B10 Tankene skal fjernes, når de tages ud af brug. 

 
Genindfyring/medforbrænding af produkter 

B11 ○Der må ikke genindfyres/medforbrændes produkter, der i bekendt-
gørelse om affald er defineret som affald. Tilsynsmyndigheden skal 
senest den 1. maj 2010 modtage virksomhedens redegørelse om 
genindfyring/medforbrænding af produkter. Redegørelsen skal inde-
holde oplysninger om typer, mængder, indhold af forurenende stof-
fer, de miljømæssige konsekvenser samt eventuelle alternative bort-
skaffelsesmetoder og økonomiske betragtninger i denne forbindelse.  

  
B12 ○Hvis der sker genindfyring/medforbrænding af restprodukter, skal 

dette ske under overholdelse af de vilkår, der er fastlagt i denne 
godkendelse. Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af redegørelsen i 
vilkår B11 vurdere, om der skal ske ændringer af vilkår i forbindelse 
med genindfyring af de enkelte produkter.  

 Eventuelle vilkårsændringer vil blive meddelt som påbud - med efter-
følgende klageadgang. 
 
 

 7 



Genindfyring af filtergips  
B13 Ved genindfyring af filtergips må der maksimalt doseres 5 m3 filter-

gips (svarende til 500 kg TS) pr. 1.000 tons kul. Der må kun genind-
fyres filtergips fra Esbjergværket. 

B14 Der skal mindst 1 gang årligt udtages prøver til analyse for filtergip-
sens indhold af kviksølv, arsen, selen og cadmium. Prøvetagningen 
skal repræsentere situationer med maksimal normal genindfyring af 
filtergips.  

 Resultaterne skal fremgå af årsindberetningen. 
 
B15 ○Der må ikke ske opkørsel af filtergips til kulsiloerne, når afsvov-

lingsanlægget eller DeNOx-anlægget er ude af drift. 
 
B16 Der skal føres journal over mængden af indfyret filtergips og tids-

punktet herfor samt af mængden af indfyret kul i samme tidsrum. 
Journalen skal til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndighe-
den. 

 
B17 Eventuelt spild fra transport og øvrig håndtering af filtergips skal 

straks opsamles og tilbageføres opsamlingstanken. 
 
 Genindfyring af slagge og flyveaske, incl. Mellemlager 
B18 Der må højst oplagres 18.000 tons på mellemlageret og de enkelte 

leveringer må højst placeres i lageret i 2 år. 
 
B19 Der skal ske en registrering/opgørelse af til- og fraført mængde 

slagge og flyveaske til/fra mellemlageret. Opgørelsen skal ske på en 
sådan måde, at det er muligt at følge de enkelte leveringer.  

 
B20 Der skal ske en registrering af den genindfyrede mængde slagge og 

flyveaske.  
 
B21 ○Mellemlageret skal være indrettet og skal drives på en sådan må-

de, at der ikke er risiko for dannelse af perkolat eller udledning af 
forurenet overfladevand. 

 
B22 Der skal gennemføres kontrol med, at der ikke sker perkolatgen-

nembrud fra oplagring af slagge og flyveaske i mellemlageret. Kon-
trollen skal ske på følgende måde: 

• Fugtigheden i lageret måles i 4 forskellige dybder (i samme 
tværsnit) i 3 forskellige positioner. 

• Målingerne gentages med 4 måneders interval, samt i for-
bindelse med at lageret tømmes. Hvis nederste måling viser 
en fugtighed på 100 % er der tale om perkolatgennembrud. 

Hvis kontrollen viser perkolatgennembrud skal der straks iværksæt-
tes foranstaltninger der forhindrer dannelse af perkolat. 
Resultaterne af kontrollen skal indgå i journal, der til enhver tid er til 
rådighed for tilsynsmyndigheden. I tilfælde af perkolatgennembrud 
skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. 
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Slaggelagerplads 
B23 Det maksimale oplag af slagge må på intet tidspunkt overstige 

10.000 tons. 
 
B24 ○Virksomheden skal føre journal over mængden af slagge. Journa-

len skal omfatte: modtaget slagge (mængde og produktionssted: 
Enstedværket/Esbjergværket), bortskaffet slagge (mængde og be-
stemmelsessted) samt opgørelse af den oplagrede mængde på de-
potet. 
Journalen skal føres ajour en gang om måneden og til enhver til væ-
re til rådighed for tilsynsmyndigheden.  
 

B25 Slaggen skal under transport på virksomheden, ved aflæsning og 
ved lastning være befugtet til en konsistens, hvor den ikke er stø-
vende. 

 
B26 Oplagspladsen skal være forsynet med fastmonteret sprinkleran-

læg. 
 
B27 Der skal foretages dagligt opsyn med virksomheden, herunder skal 

der dagligt foretages en bedømmelse af slaggeoverfladens fugtig-
hed og risikoen for støvgener vurderes. Opsynet skal være i stand til 
at iværksætte øjeblikkelig sprinkling af slagge og til at træffe de nød-
vendige foranstaltninger. 

 
B28 Der skal mindst én gang hvert andet år (lige årstal) udtages en 

vandprøve fra hver af de to etablerede grundvandsboringer ned-
strøms pladsen. Den udtagne prøve skal analyseres for følgende 
metaller: As, Mo, V, Cd, Pb og Hg.  
Prøvetagning og analyse skal udføres som Danak-akkrediteret prø-
vetagning/analyse eller af et tilsvarende akkrediteret organ. 
Der skal sikres en ensartet udtagning af prøver.  

  
B29 ○Analyseresultaterne af prøvetagningen i henhold til vilkår B28 kan 

sendes i forbindelse med årsindberetningen (vilkår J5). Resultaterne 
skal sammenholdes med den i den oprindelige godkendelse forud-
satte udsivning af tungmetaller.  
Hvis resultaterne af kontrollen viser, at godkendelsens forudsætnin-
ger om marginal udsivning af tungmetaller ikke holder, skal virksom-
heden samtidig sende en handleplan for tiltag til afhjælpning af det-
te.  

  
 Tilledning af TASP til absorberen 
B30 Der må maksimalt tilføres 15 tons TASP pr. time og det årlige for-

brug må maksimalt være 90.000 tons TASP. 
 
B31 Der skal føres journal over forbruget af absorbent - opdelt på type. 

Journalen skal til enhver tid være til rådighed for tilsynsmyndighe-
den.  

 Det årlige forbrug skal fremgå af årsindberetningen (vilkår J5). 
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B32 ○Indholdet af tungmetaller i den anvendte TASP skal som udgangs-

punkt ligge under de værdier, som blev forudsat i den oprindelige 
godkendelse. Der skal som dokumentation for dette én gang årligt 
sendes resultater af analyser af den anvendte TASP.  

 Hvis resultaterne ligger højere end forudsat, skal der i forbindelse 
med fremsendelsen redegøres for, at dette ikke betyder overskridel-
ser af gældende emissionsgrænser. 

 
 Affaldssorteringsplads  
B33 Farligt affald skal placeres nederst i opbevaringsreolen for farligt 

affald i terrænniveau. Farligt affald skal altid opbevares på spildbak-
ker. Spildbakkernes opsamlingskapacitet skal mindst svare til volu-
men af den største opsamlingsbeholder. 

 Spildevand fra spildbakkerne skal opsamles og bortskaffes som far-
ligt affald. 

 
B34 Der må ikke ske omhældning/omemballering af farligt affald på SF-

stensbelægningen foran opbevaringsreolen. 
 
B35 Farligt affald skal holdes tydeligt adskilt fra andet affald. 
 
B36 Der skal i opbevaringsreolen forefindes granulat til opsugning af evt. 

spild. 
 
B37 Håndtering og opbevaring af affald skal ske på befæstet område. 

Affald skal opbevares i tætte og dertil egnede containe-
re/specialbeholdere. Håndtering og opbevaring skal i øvrigt ske på 
en sådan måde, at der ikke er risiko for forurening af jord og grund-
vand. 

 
B38 Der må ikke foregå behandling af affald eller sortering af dagrenova-

tion på pladsen. 
 
B39 Lette materialer (plast, papir, pap og skumplast) skal opbevares i 

overdækkede containere, så vindflugt undgås. 
 

Kulplads 
B40 ○Kulpladsen skal drives på en sådan måde, at dannelse af perkolat 

undgås samt der ikke sker udledning af overfladevand fra pladsen.  
 
B41 ○Til kontrol af vilkår 40 skal der senest 1. maj 2010 sendes et af 

nedenstående til tilsynsmyndigheden: 
Enten: Forslag til placering af grundvandsboringer med mulighed for 
udtagning af vandprøver samt forslag til måleparametre og hyppig-
hed. 
Eller: Forslag til konkret driftskontrol. 
Tilsynsmyndigheden vil på denne baggrund stille krav til omfanget af 
egenkontrollen samt den efterfølgende indberetning. Dette vil blive 
meddelt som påbud - med efterfølgende klageadgang. 

 10 



 
 Udskibning af flyveaske 
B42 Udskibningen skal ske under overholdelse af Esbjerg Havns til en-

hver tid gældende retningslinier for losning og lastning af bulkvarer. 
 
B43 Der skal føres journal over mængden af udskibet flyveaske – med 

angivelse af modtageren samt tidspunktet for udskibningen. 
 Journalen skal til enhver tid være til rådighed for tilsynsmyndighe-

den. 
 
 Tankanlæg til påfyldning og tankning af dieselolie og benzinstander 

med tilhørende tankanlæg 
B44 Der må ikke foretages vask af biler og maskiner på arealet. 
 
B45 Olieudskilleren skal være forsynet med automatisk flydelukkesystem 

og alarm. 
 
B46 Olie- og sandfang skal oprenses efter behov, dog mindst en gang 

årligt. 
 
B47 Anlæggenes lagerbeholdning skal kontrolleres mindst én gang må-

nedligt. 
 
B48 ○Der skal mindst én gang ugentligt foretages lækagekontrol af alle 

synlige eller dobbeltvæggede rørføringer. 
  
B49 Der skal føres journal over forbrug og lagerbeholdning for anlægge-

ne.  
 Journalen skal til enhver tid være til rådighed for tilsynsmyndighe-

den. 
 

Luftforurening 
 
Støv 

C1 Virksomheden, herunder driften af kullageret, må ikke give anled-
ning til væsentlige diffuse støvgener udenfor virksomhedens områ-
de. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 

 
C2 Håndtering og transport af kul skal ske således, at spild af kul og 

udvikling af støv modvirkes mest muligt. 
 Kullageret skal udlægges, reguleres og komprimeres således, at 

støvflugt modvirkes og selvantændelse undgås. 
 
C3 Nedfald af kulstøv fra det samlede kraftværk skal begrænses såle-

des, at nedfaldet af kulstøv i værkets omgivelser ikke overskrider 
følgende værdier: 
Langtidsværdi 0,17 g kulstøv pr. m2 pr. døgn 
Korttidsværdi 0,32 g kulstøv pr. m2 pr. døgn 
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Langtidsværdien er den beregnede døgnmiddelværdi over 12 må-
neder, mens korttidsværdien er døgnmiddelværdien over 1 måned. 
 
Der skal etableres anlæg for brandslukning og støvdæmpning ved 
vandpåsprøjtning af hele kullageret og alle støvende operationer.  

 
C4 Enhver håndtering af støvende råvarer, hjælpestoffer, restprodukter 

mm. skal ske på en måde, så støvgener undgås. På alle arealer og 
veje, hvor der håndteres produkter, der kan give støvgener, herun-
der ved indtørring, skal der til stadighed ske en omhyggelig rengø-
ring ved fejning.  

 
C5 ○Tørre produkter (f.eks. kalk, TASP og tør flyveaske) skal opbevares 

og transporteres i lukkede systemer.  
Siloer til opbevaring af kalk, TASP og flyveaske skal være forsynet 
med filtre, der renser afkastluften ned til en støvkoncentration på 
maksimalt 10 mg/Nm3. Afkast af luft skal ske mindst 1 meter over 
bygningen. 
Udlevering af tørre produkter fra siloerne til lastbil, skib eller lignende 
skal ligeledes foregå via lukkede systemer, og transport skal ske i 
tætte, lukkede vogne. 
 

C6 Andre afkast med emission af støv end skorstenen og siloer skal 
forsynes med filter, der sikrer, at emissionen af støv ikke overstiger 
50 mg/Nm3 tør luft som månedsmiddelværdi. 

 
Kontrol med emissioner fra siloer og andre afkast end skorsten 

C7 ○Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af klager eller egne observa-
tioner bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænse-
værdierne for støv fra siloerne og andre afkast er overholdt. 

 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foreta-
ges mindst 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan 
eventuelt foretages samme dag. 
Emissionsgrænsen anses for værende overholdt, når middelværdien 
af de 3 målinger overholder grænseværdien. 
Dokumentationen skal udføres i overensstemmelse med gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 2/2001. 
Målingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift. 
Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret 
af DANAK eller af et tilsvarende akkrediteret organ til at udføre luft-
kontrolmålinger. 
Måleresultaterne skal straks efter, at de er modtaget, tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene un-
der målingen. 
Hvis emissionsvilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig 
måling. 
 
 
  

 12 



 13 

 Kontrol af nedfald af kulstøv 
C8 Såfremt tilsynsmyndigheden på baggrund af klager fra omboende 

eller på grundlag af egne observationer i værkets omgivelser, finder 
det nødvendigt, at der etableres målestationer til registrering af ned-
fald af støv, skal disse etableres og drives for værkets regning. 
I måleperioden skal der føres rapport over større aktiviteter på 
kulpladsen, herunder losning, omflytning af kul, udblæsning af aske-
reder, større brande m.m. 
Prøverne skal opbevares i mindst 1 år for eventuelt senere under-
søgelse af tungmetaller eller lignende. 

 
 Blok 3 
C9 Svovlindholdet i de benyttede kul må maksimalt være 1,6%, når af-

svovlingsanlægget på blok 3 er ude af drift. 
 
C10 Røggashastigheden i skorstenen skal være mindst 8 m/s ved laveste 

belastning og mindst 20 m/s ved højeste belastning. 
Røggastemperaturen i skorstenen skal være 104 oC, variationsområde 90-
110 oC. Ved røggasafsvovling skal røggastemperaturen være minimum 56 
oC.  
Den lavere røggastemperatur må ikke give anledning til nedfald af svovlsy-
redråber i omgivelserne. Hvis dette sker, skal virksomheden straks iværk-
sætte afhjælpende foranstaltninger.  

 
Emissionsgrænser 

C11 ○Emissionen af nedenstående stoffer må ikke overskride de anførte 
grænseværdier, målt som timemiddelværdier: 

 
Stof Emissionsgrænse  

ved fyring med kul 
Mg/Nm3 

Emissionsgrænse 
ved fyring med olie 
Mg/Nm3 

Støv 30 (ved 6 % ilt) 3) 50 (ved 3 % ilt) 1) 
NOx Indtil 01.01.2016: 400 (ved 6 % ilt) 1)   

Fra 01.01.2016: 200 (ved 6 % ilt) 1) 3) 
400 (ved 3 % ilt) 1) 

SO2 200 (ved 6 % ilt) 3) 400 (ved 3 % ilt) 1)  
CO 100 (ved 10 % ilt) 2) 100 (ved 6 % ilt) 3) 
HCl 10 (ved 10 % ilt) 2) - 
HF 5,0 (ved 10 % ilt) 3) - 
Hg 0,01 (ved 10 % ilt) 3) 0,1 (ved 10 % ilt) 3) 
Cd 0,005 (ved 10 % ilt) 3) 0,1 (ved 10 % ilt) 3) 
As 0,04 (ved 10 % ilt) 3) - 
Summen af: 
Ni 
V 
Cr 
Cu 
Pb 

 
 
0,025 (ved 10 % ilt)3) 

 

 
 
5 (ved 10 % ilt)2) 

NH3 5 (ved 10 % ilt)3) 5 (ved 10 % ilt)3) 

Emissionsgrænsen er det maksimalt tilladte indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsen-
der gennem et afkast 
1): Jf. bekendtgørelse nr. 808 af 25. sept. 2003 om store fyringsanlæg 
2):  Jf. Miljøstyrelsens Luftvejledning, vejledning nr. 2/2001 
3):  Jf. BREF-noten 
 
 
 
 



Følgende beregnede emissionsgrænseværdier (GVresulterende) for SO2, 
NOx og støv skal overholdes, hvis der samtidigt fyres med kul og fu-
elolie: 
 
GVresulterende= (GVkul x MWkul + 0,83 x GVolie x MWolie) : (MWkul + MWolie) 

 
Hvor GVkul og GVolie er emissionsgrænseværdierne i ovenstående 
tabel, mens MWkul og MWolie er den indfyrede effekt for henholdsvis 
kul og fuelolie. 
 
I beregningsformlen er der foretaget omregning af emissionsgræn-
seværdierne for fuelolie til 6 % ilt. 

 
Immissionskoncentration 

C12 ○Virksomhedens samlede bidrag til luftforureningen i omgivelserne 
(immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne græn-
seværdier (B-værdier): 

  
Stof B-værdi   

mg/m3 
Støvpartikler mindre end 10 
µm 

0,08 

SO2 0,25 
NOx, beregnet som NO2 0,125 
HCl 0,05 
HF 0,002 
Hg 0,0001 
Cd 0,00001 
Pb 0,0004 
Cr 0,001 
Cu 0,01 
V 0,0003 
As 0,00001 
Ni 0,0001 
NH3 0,3 

 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften 
uden for virksomhedens område. 

 B-værdierne er fastsat i henhold til Miljøstyrelsens B-værdi vejledning fra 2002 med 
supplement fra 2008. 

 
 

Kontrol af luftforurening 
 
 AMS-kontrol  
C13 ○Der skal i røggaskanalen være installeret automatisk målende sy-

stemer (AMS-udstyr) for følgende stoffer og driftsparametre: 
 

Stof Driftsparametre 
CO Ilt 
SO2 Røggastemperatur 
NOx  
Støv 
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Målestedet indretning og placering skal være i overensstemmelse 
med retningslinjerne i kapitel 8 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 
(luftvejledningen) eller fastlægges efter nærmere aftale med tilsyns-
myndigheden 
 
Desuden skal vanddampindhold og luftflow bestemmes. Dette kan 
ske ved beregninger. 

 
Egenkontrol for AMS-udstyr 

C14 ○Virksomheden skal lade foretage kontrol og kalibrering af AMS-
udstyr i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer fra Miljø-
styrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften, 
pt. rapport nr. 39/2007 ”Anbefalinger til praktisk anvendelse af 
DS/EN 14181”.  
Resultatet af den årlige kontrol/kalibrering skal indberettes til til-
synsmyndigheden i forbindelse med årsindberetningen (vilkår J5). 
Der skal føres journal over gennemførte kvalitetssikringer af AMS-
udstyr, så virksomheden til enhver tid kan dokumentere, at standar-
derne overholdes. Der henvises p.t. til: 
 
QAL 2: Kvalitetssikring af installation. 
På basis af test og parallelmålinger: 

- undersøges funktionalitet 
- fastlægges kalibreringsfunktionen 
- eftervises om kvalitetskrav er opfyldt 

 
QAL 2 skal gennemføres hvert 5. år. 
 
Løbende kvalitetssikring baseret på aflæsninger af nul og span (QAL 
3) skal gennemføres jf. anbefalingerne i Ref-Labs rapport nr. 
39/2007.   
 
AST (Annual Surveillance Test) skal udføres mindst 1 gang om året 
og skal ved hjælp af parallelmåling med referencemetoder omfatte: 
 

- en undersøgelse af funktionalitet 
- en eftervisning af kalibreringsfunktion og linearitet 
- en eftervisning af, om kvalitetskrav fortsat er opfyldt. 

 
Efter første QAL 2- kalibrering kan efterfølgende QAL2-kalibreringer 
erstattes af en funktionstest som ved AST og præstationskontrol, 
hvis emissionerne er permanent lave, jf. p.t. anbefaling 14 og 18 i 
rapport nr. 39/2007.  
Hvis AMS-udstyret ved AST-testen ikke opfylder krav til variabilitet, 
og/eller kalibreringsfunktionen bedømmes til ikke længere at være 
gyldig, skal der udføres en ny QAL 2-kalibrering. 

 
 
 
 

 15 



 Præstationsmålinger – målestedets indretning 
C15 ○Målesteder for præstationsmålinger skal fortsat være placeret og 

indrettet i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens til 
enhver tid gældende luftvejledning, pt. vejledning 2/2001 eller fast-
lægges efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. 

 
Overholdelse af emissionsgrænser 

C16 ○Emissionsgrænsen er overholdt, når ingen af gennemsnitsværdier-
ne pr. kalendermåned overskrider emissionsgrænseværdierne.  
Desuden gælder følgende: 

 
• For SO2 og støv: at 97 % af alle gennemsnitsværdierne målt 

over 48 timer ikke må overskride 110 % af emissionsgrænse-
værdierne. 

 
• For NOx : at 95 % af alle gennemsnitsværdierne målt over 48 

timer ikke må overskride 110 % af emissionsgrænseværdier-
ne. 

 
48 timers midlingsperioderne skal registreres som separate og ikke 
rullende perioder.  
 
For CO anses emissionsgrænseværdien for værende overholdt, hvis 
gennemsnitsværdien af emissionskoncentrationen over driftstiden i 
en kalendermåned ikke overstiger emissionskoncentrationen. 
 
Opstarts- og nedlukningsperioder samt perioder med svigt af rens-
ningsudstyret (dog maksimalt 120 timers svigt inden for alle 12 må-
neders perioder) indgår ikke i vurderingen af, om emissionsgrænse-
værdierne er overholdt. Desuden indgår opstarts- og nedlukningspe-
rioder ikke. 
 
Der anvendes følgende definitioner: 
 
Opstartstidspunktet defineres for støv og SO2 som det tidspunkt, 
hvor generatorbryder kobles ind. For NOx defineres opstartsperioden 
fra indfyring af brændsel påbegyndes til der er opnået en emissions-
koncentration på 600 mg/Nm3 (1 times middelværdi). 
 
Nedlukningstidspunktet defineres for støv, SO2 og NOx som det tids-
punkt, hvor generatorbryder kobles ud. 
 
Perioder med svigt af rensningsudstyr defineres som følger: 

• Støv: Udfald af elfilter. 
• SO2: Bypass spjæld registreret åbent. Ved åbent forstås: 

”spjæld fuldt åbent og endekontakt i åbenposition er nået”. 
• NOx: Når emissionskoncentrationen er 600 mg/Nm3 eller 

derover, bestemt som 1 times middelværdi. 
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C17 ○Blok 3 må ikke sættes i drift, hvis DeNOx-anlægget eller afsvov-
lingsanlægget ikke er funktionsdygtige. 

 
Ved svigt af DeNOx-anlægget eller afsvovlingsanlægget under drift, 
skal blok 3 standses, hvis der ikke er opnået normal drift af det på-
gældende luftrensningsanlæg i løbet af 24 timer. 
Den samlede varighed af drift uden rensning af røggassen i såvel 
DeNOx-anlæg som afsvovlingsanlæg må ikke overstige 120 timer i 
nogen 12 måneders periode. 
Bemærk dog muligheden for dispensation, jf. vilkår C18. 
 
Udetiden af DeNOx-anlægget og afsvovlingsanlægget skal begræn-
ses mest muligt. 

 
Mht. definition af driftstiden uden rensning henvises til vilkår C16. 

 
Tilsynsmyndigheden kan eventuelt kræve udført supplerende under-
søgelser af muligheden for at reducere udetiden for DeNOx-
anlægget og afsvovlingsanlægget. 
 
Der skal føres journal over omfanget af udetid samt antal start og 
stop. Journalen skal til enhver tid være til rådighed for tilsynsmyndig-
heden. 
 

C18 ○Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra tidsfristerne for drift af an-
lægget ved svigt af rensningsudstyret, hvis myndigheden finder, at 
der er tungtvejende behov for at energiforsyningen opretholdes, eller 
hvis driften i en begrænset periode ellers ville blive erstattet af et an-
det anlæg, som ville give anledning til en større emission. 

 Virksomheden skal søge om en sådan dispensation, så snart beho-
vet opstår. Virksomheden skal i denne forbindelse begrunde ansøg-
ningen. 
 
Præstationsmålinger for NH3, HCl og HF samt metaller 

C19 ○Dokumentationen for emissionen af NH3, HCl og HF samt de i vil-
kår C11 nævnte metaller skal finde sted ved præstationsmålinger én 
gang årligt. Prøverne skal udtages og analyseres i overensstemmel-
se med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001, og 
gældende Danske Standarder eller relevante CEN-standarder, som 
beskrevet i metodelister og metodeblade fra Miljøstyrelsens referen-
celaboratorium for luftforurening. 
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. 
Målingerne skal omfatte de relevante driftsparametre for iltindhold, 
temperatur, tryk og vanddampindhold. 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond 
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eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. 
Emissionsgrænserne anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af de 3 målinger er mindre eller lig med grænseværdien. 
 
Resultaterne af præstationsmålingerne skal sendes til tilsynsmyn-
digheden i forbindelse med årsindberetningen (vilkår J5). Hvis resul-
taterne viser overskridelser af emissionsgrænserne skal tilsynsmyn-
digheden straks orienteres. Driftsforhold på måletidspunktet, herun-
der den anvendte kultype og omfanget af eventuel medforbræn-
ding/genindfyring af produkter, skal fremgå af afrapporteringen. 
 
Målingerne kan på et senere tidspunkt erstattes af EMOK-
beregninger, hvis det ud fra resultaterne af de konkrete målinger kan 
dokumenteres, at beregningsresultaterne giver det samme billede af 
emissionen. 

  
 Kontrol af B-værdier 
C20 ○Tilsynsmyndigheden kan endvidere bestemme, at virksomheden 

skal dokumentere, at B-værdierne er overholdt. 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved brug 
af OML-modellen.  
B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er min-
dre end eller lig med B-værdien. 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsyns-
myndigheden finder det påkrævet. 
Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumenta-
tion. 
 
Supplerende redegørelse 

C21 ○Virksomheden skal udarbejde en redegørelse for luftemissionernes 
påvirkning af Vadehavet. Redegørelsen skal omfatte alle udledte 
stoffer omfattet af ”bekendtgørelse nr. 1669 om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, 
søer eller havet”. 
Virksomheden skal senest den 1. september 2010 sende et oplæg til 
omfang og tidsplan for dette arbejde. Tilsynsmyndigheden vil heref-
ter forholde sig til oplægget. Det forventes, at den endelige redegø-
relse foreligger senest 1. maj 2011.  

 Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af redegørelsen tage stilling til, 
om der er behov for nye eller ændrede vilkår til luftemissionen. 
 

C22 ○Der skal senest den 1. september 2010 sendes en redegørelse for 
muligheden for at reducere emissionen af tungmetaller. Tilsynsmyn-
digheden vil på baggrund af denne redegørelse forholde sig til, om 
der skal ske en reduktion af emissionsgrænserne. Eventuelle ænd-
rede emissionsgrænser vil blive meddelt som påbud, med efterføl-
gende klageadgang. 
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Lugt 
 

Lugtgrænse 
D1 ○Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 

5 LE/m3 ved boliger, blandet bolig og erhverv samt offentlige formål, 
samt 10 LE/m3 i erhvervsområder. 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
Kontrol af lugt 

D2 ○Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af klager eller egne obser-
vationer bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumente-
re, at grænseværdierne i vilkår D1 er overholdt.  
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi: 
 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) 
eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principper-
ne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i 
strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugt-
prøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke 
afkast, der indgår i målingerne. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med 
OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, 
hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal ud-
føres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsom-
hedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 
%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritme-
tiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne over-
skrider 50%, skal der:  

• enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvi-
gelsen er mindre end 50 %, eller 

• udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennem-
snit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 

Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er 
mindre end eller lig med grænseværdien. 
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Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun 
kræves én årlig måling og beregning.  

Spildevand 
 

Direkte udledning fra olietankgårde 
E1 Udledning fra olietankgårde må kun finde sted, når vandet og olie-

tankgårdene er konstateret oliefri. 
 
E2 Olietankgårdene skal være under opsyn, når udledningen finder 

sted  
 

Direkte udledning af gulv- og overfladevand – Blok 1 og Blok 2 
E3 Olieudskiller skal drives og vedligeholdes i overensstemmelse med 

Esbjerg Kommunes til enhver tid gældende retningslinier for dette. 
 
E4 Udledning via den gamle kølevandskanal for blok 1 og 2 skal ophø-

re, så snart der foreligger mulighed for tilledning til kommunalt spil-
devandssystem. Tilsynsmyndigheden skal orienteres senest 3 må-
neder efter, at udledningen er ophørt. 

 
 Udledning fra filtrering af kølevand mm.  
E5 De fra grovristen frasiede mængder søgræs, vandmænd, fisk og 

andet materiale skal bortskaffes som affald. ”Materiale” opfanget i 
båndsigteanlægget genudledes til Vadehavet. 

 
 Kølevandsudledning 
E6 Kølevandsudledningen må ikke give anledning til, at besejlingsfor-

holdene i Esbjerg havn generes eller give anledning til uæstetiske 
eller hygiejniske forhold i havnebassinet eller recipienten. 

 
E7 ○Der må maksimalt udledes en varmemængde på 415 MJ/sek 

(svarende til 16,5 m3 pr. sek med en temperaturstigning på 6 oC). 
Kølevandets temperaturstigning ved passage gennem værket må 
dog maksimalt være 12 oC.  

 I situationer med overlast kan dog accepteres en udledt varme-
mængde på 485 MJ/sek. Kølevandets temperaturstigning ved pas-
sage gennem værket må i disse situationer maksimalt være 14  oC.  
Såvel energi som temperatur bestemmes som 48 timers middel-
værdi.  

 
 Der skal senest den 1. september 2010 sendes dokumentation for, 

at temperaturpåvirkningen i situationer med overlast holder sig in-
den for området udlagt med lempet målsætning. Der skal desuden 
ske en registrering af omfanget af situationer med overlast. 

 Registreringen skal til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyn-
digheden. 
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E8 ○Der skal ske en kontinuerlig registrering af den udledte køle-
vandsmængde samt af temperaturen i indtag og udløb. Den udled-
te varmemængde skal beregnes kontinuerlig på baggrund af den 
registrerede vandmængde og temperatur. 

 Resultaterne af registreringen skal til enhver tid være til rådighed 
for tilsynsmyndigheden samt fremgå af årsindberetningen. 

 
 Udledning via sedimentationsbassin 
E9 ○Udledningen fra sedimentationsbassinet skal overholde følgende 

udlederkrav: 
 pH skal ligge i intervallet: 6 – 9 
 Suspenderet stof: max. 80 mg/l 
 Total N: max. 8 mg/l 
  

De angivne værdier skal overholdes i alle prøver, også i tilfælde 
hvor der tilledes opløsninger brugt til kedeludsyringer og lufoskyl-
ninger til sedimentationsbassinet.  
 

E10 ○Virksomheden skal til kontrol af, at udlederkravene i vilkår E9 
overholdes, udtage 6 vandprøver pr. kalenderår til analysering for 
de nævnte parametre.  

 Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. maj 
det efterfølgende år og kan indgå i årsindberetningen  

 Den udledte vandmængder skal samtidig oplyses for prøvedøgnet 
samt for kalenderåret. 

 Analyserne foretages efter akkrediteringsbekendtgørelsen. 
 
E11 Udledning fra sedimentationsbassinet skal ske til blok 3’s køle-

vandskanal. 
 
E12 Overfladevand og spulevand fra ”uforurenede områder” skal ledes 

via sedimentationsbassin til kølevandskanalen. 
 
E13 Sandfang og olieudskillere skal tømmes så ofte, at deres funktion 

opretholdes. 
 
E14 For ammoniakoplaget gælder, at ammoniak eller ammoniakholdigt 

spildevand fra tankgrav, tankterminal samt øvrige tilstødende om-
råder, hvor der er risiko for udslip/tilledning af ammoniak eller am-
moniakholdigt spildevand, herunder også evt. slukningsvand skal 
kunne tilbageholdes/opsamles således at der ikke sker utilsigtet til-
ledning til sedimentationsbassinet. 

 
E15 For ammoniakoplaget gælder, at afløb fra tankgrav, tankterminal og 

omfangsdræn skal være forsynet med automatisk ammoniakdetek-
teringsudstyr, der afbryder pumper til sedimentationsbassin. 

 
E16 ○Når sedimentationsbassinet anvendes i forbindelse med kedelud-

syringer eller lufoskylninger skal vandmængde og pH i det udledte 
vand registreres kontinuert. Der skal desuden udtages en spilde-
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vandsprøve over udledningsperioden. Prøven skal analyseres for 
følgende stoffer: 

 
 Ved kedeludsyring Ved Lufoskylning 
Suspenderet 
stof 

+ + 

F- +  
Fe + + 
NH3-N +  
As  + 
Cd  + 
Cr  + 
Cu  + 
Hg  + 
Ni  + 
Pb  + 
V  + 
Zn  + 

 
Analyseresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 
måneder efter prøvetagningen. 
Analyserne skal foretages efter akkrediteringsbekendtgørelsen. 

 
Supplerende redegørelse 

E17 ○Virksomheden skal senest den 1. september 2010 sende dokumen-
tation for, at der ikke sker en direkte udledning af stoffer omfattet af 
”bekendtgørelse nr. 1669 om miljøkvalitetskrav for vandområder og 
krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet” i 
et sådant omfang, at miljøkvalitetskrav fastsat i henhold til bekendt-
gørelsen overskrides. 

 Redegørelsen skal indeholde oplysninger om udledte koncentratio-
ner og mængder for alle aktuelle stoffer omfattet af bekendtgørelsen. 
Til denne brug skal der foretages de nødvendige målinger, prøve-
tagninger og analyser.  
  

Støj 
 

Støjgrænser og redegørelser 
F1 ○Virksomheden skal senest den 1. maj 2010 sende en redegørelse 

for, hvordan og hvornår virksomheden vil kunne overholde de bin-
dende støjgrænser, der er fastlagt i den kommunale planlægning 
samt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 

 Redegørelsen skal indeholde en handlingsplan med konkrete tiltag 
til støjreducerende foranstaltninger og tilhørende støjberegninger. 

 Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af denne redegørelse fastsætte 
de fremtidige støjgrænser. Disse vil blive meddelt som påbud - med 
efterfølgende klageadgang. 
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F2 ○Indtil der er fastlagt støjgrænser i overensstemmelse med den 
kommunale planlægning/Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier  
må driften af virksomheden ikke medføre, at virksomhedens samle-
de bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstå-
ende grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de 
ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 
I I industriområder med forbud mod boliger 
II I industriområder, hvor boliger kun er tilladt, hvis de er nød-

vendige for virksomhedens drift 
III I øvrige industriområder og ved boliger i det åbne land / 

blandet bolig- og erhvervsbebyggelse samt centerområde 
IV I områder for åben og lav boligbebyggelse/ i samme højde 

over terræn som midtpunktet af vinduerne i enhver boligeta-
ge 

 
Områderne fremgår af bilag D. 

 

 Kl. 
Reference 
tidsrum 
(Timer) 

I II 
dB(A) 

III 
dB(A) 

IV 
dB(A) dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 70 60 55 45 

Lørdag 07-14 7 70 60 55 45 

Lørdag 14-18 4 70 60 45 40 

Søn- & helligdage 07-18 8 70 60 45 40 

Alle dage 18-22 1 70 60 45 40 

Alle dage 22-07 0,5 70 60 43 40 

Spidsværdi 22-07 - - - 58 55 

 
 
Lavfrekvent støj og infralyd 

F3 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samle-
de bidrag med lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne over-
stiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støj-
grænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 
minutter, hvor støjen er kraftigst.  

 

Anvendelse Tidspunkt 
A-vægtet 
lydtrykniveau 
(10-160Hz), dB 

G-vægtet infra-
lydniveau dB 

kl. 07-18 25 85 Beboelsesrum og 
lign. kl. 18-07 20 85 

Kontorer og lign.  
støjfølsomme rum Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i 
virksomheder Hele døgnet 35 90 
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Vibrationer 

F4 Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride nedenstående 
grænseværdier, dB re 10-6 m/sec2. De angivne vibrationsgrænser 
gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med en 
tidsvægtning S målt uden for virksomhedens areal, jf. orientering fra 
Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i 
eksternt miljø.  
 

Vægtet accelerationsni-
veau Law i dB Anvendelse 

Boliger i boligområdet (hele døgnet) 
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07 75 
Børneinstitutioner og lignende 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 
Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 80 
 

Erhvervsbebyggelse 85 

 
 

Kontrol af støj, infralyd og vibrationer 
F5 Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af klager eller som led i til-

synsarbejdet bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at 
grænseværdierne for støj, infralyd og vibrationer, jf. vilkår F1, er 
overholdt. 

 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende 
fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 
 Krav til målinger: 

Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved 
måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, 
p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning 
af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen 
nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt mil-
jø.  
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden.  
Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er opta-
get på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at 
udføre ”Miljømåling – ekstern støj”. 
 
Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når til-
synsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibra-
tionsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestem-
melse.  
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Definition på overholdte støj-, infralyd- og vibrationsgrænser 
F6 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller bereg-

nede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med 
grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede 
ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).  

 
Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses 
for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med 
grænseværdien.  

 
 Støj fra skibe 
F7 ○Virksomheden skal i årene 2010 og 2011 registrere skibe, der lig-

ger ved kajen. Registreringen skal omfatte skibets størrelse og type 
samt tidspunkt for ankomst og afsejling. 

 Registreringen for de enkelte kalenderår skal sendes til tilsynsmyn-
digheden senest den 1. maj i det efterfølgende år. 

 På baggrund registreringen tager tilsynsmyndigheden stilling til, 
hvorledes skibsstøj skal indgå i den fremtidige regulering af værkets 
støjforhold, herunder om der er behov for kildestyrkemålinger på en 
eller flere skibstyper. 

 

Affald 
 
G1 Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstem-

melse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. 
 
G2 Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal 

indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra 
kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
G3 Evt. spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles og bortskaffes. 
 

Overjordiske olietanke  
 
H1 ○Overjordiske olietanke med et volumen på under 6.000 liter skal 

sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer: 
 

- Tanke, der er typegodkendt med indvendig korrosionsbe-
skyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 
40 år efter fabrikationsåret. 

-  Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret 
- Tanke, hvis fabrikationsår ikke kendes skal sløjfes senest 

den 1. december 2010.  
 

Andre tanke end ståltanke skal sløjfes inden for følgende sløjfnings-
terminer: 
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- Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller overjordi-
ske tanke af andet materiale end stål under 6.000 liter sløj-
fes senest 25 år efter fabrikationsåret. 

- Overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast under 6.000 li-
ter, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. 

- Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast under 6.000 li-
ter, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, 
sløjfes senest 1. december 2010. 

 
H2 ○Olietanke på eller over 6.000 l etableret før 2005 skal inspiceres og 

tæthedsprøves som angivet i §42 i bekendtgørelse om indretning, 
etablering og drift af olietanke rørsystemer og pipelines. 

 
H3 ○Der skal være udarbejdet en skriftlig plan for inspektion, tætheds-

prøvning og sløjfning af olietanke. 
 Planen skal til enhver tid være til rådighed for tilsynsmyndigheden. 
 
H4 ○Der skal udarbejdes og løbende ajourføres en inspektionsplan for 

samtlige tanke under 6.000 l, der anvendes til opbevaring af oliepro-
dukter. Inspektionshyppigheden for de enkelte tanke fastlægges ef-
ter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. 

 

Jord og grundvand 
 
I1 ○Tanke og beholdere til opbevaring af stoffer, der kan give anledning 

til forurening af jord og grundvand, skal være udført, så de ikke an-
gribes af de stoffer, som de skal rumme.  

 
 Flydende kemikalier, smøreolier, overjordiske tanke med dieselolie 

m.v. skal være anbragt i en tæt spildbakke, udført i impermeabelt 
materiale og placeres på steder med fast belægning, således at 
eventuelt spild ikke kan løbe i kloak eller ud på jorden. Spildbakken 
skal kunne rumme tankens indhold. Det skal sikres, at der ikke står 
regnvand i spildbakken. 

 
Generelt skal overjordiske tanke opstilles i tankgårde, der kan rum-
me indholdet af den største tank. Det skal sikres, at der ikke står 
regnvand i tankgården.  
 
Vilkåret omfatter ikke nedgravede olietanke, idet disse er reguleret af 
olietanksbekendtgørelsen. 

  
I2 ○Tanke og rørføringer samt ventiler og studse på tanke, hvor der er 

trafik i nærheden, skal effektivt sikres mod påkørsel 
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Indberetning/rapportering 
 

Eftersyn af anlæg m.m. 
J1 Der skal ske en registrering af vedligeholdelse, kontrol og tømning af 

olieudskillere. Der skal føres journal over eftersyn/inspektion af tan-
ke og rørføringer, renseforanstaltninger m.m. med angivelse af dato 
for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om 
eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. Dette kan ske i virksom-
hedens eksisterende vedligeholdelsessystem. 

 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

J2 Der skal føres journal over anvendte mængder af alle de råvarer og 
hjælpestoffer, der anvendes på virksomheden, inklusivt forbrug af 
olie/gas/el. Dog kan helt små mængder udelades, fx rengøringsmid-
ler og kemikalier til laboratoriebrug. 
Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald 
fordelt på affaldsfraktioner samt genindfyrede mængder restproduk-
ter. 

 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

J3 Der skal føres journal over kontrollen med kontinuerte måleudstyr, 
dvs.: 
 
- garantiafprøvning/kvalitetskontrol 
- kalibreringer/parallelmålinger 
- løbende vedligeholdelse og justeringer 

 
Opbevaring af journaler m.m. 

J4 Journaler og registreringer skal være tilgængelige for og på forlan-
gende indberettes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne/registreringerne skal opbevares på virksomheden i 
mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning 
J5 ○Senest den 1. maj hvert år skal virksomheden sende en opgørelse 

til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger for det foregående 
kalenderår: 

• Tilført kulmængde og den videresolgte del heraf 
• Indfyrede kultyper og mængder  
• Indfyret mængde fuelolie 
• Resultater af analyseringen af filtergips 
• Indfyrede mængder slagge, flyveaske og filtergips 
• Opgørelse over til- og fraførte mængder slagge og flyveaske 

til/fra mellemlageret 
• Resultatet af den årlige kontrol/kalibrering af AMS-udstyr 
• De samlede årlige emissioner af SO2, NOx og støv (som to-

talstøv) 
• Massen af de daglige udledninger af SO2, NOx og støv (som 

totalstøv) skal for hvert enkelt forurenende stof sammenlæg-
ges på grundlag af røggassernes volumenstrømme  
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• Den samlede årlige energieffekt i relation til netto brændvær-
di, fordelt på brændselstyperne 

• Udetid for røggasrensning og antal start og stop. 
• Opgørelse over kølevandsmængden og temperaturstignin-

gen fra indtag til udløb 
• Resultater fra kontrollen med udledningen fra sedimentati-

onsbassinet 
• Resultaterne af analyser af den anvendte TASP (alle målte 

parametre) samt en opgørelse over det årlige forbrug af de 
forskellige absorbertyper  

• Mængden af udskibet flyveaske – med angivelse af modta-
geren samt tidspunktet for udskibningen. 

• Forbrug og lagerbeholdning for benzin- og dieselanlæg 
• Registrering af skibe ved kaj 
• Resultater af prøver fra grundvandsboringerne ved slaggela-

gerplads 
 

Driftsforstyrrelser, uheld m.m. 
 
K1 Tilsynsmyndigheden skal underrettes i tilfælde af længerevarende 

udfald af røggasrenseudstyr samt ved længerevarende overdose-
ring af ammoniak. 

 
K2 I tilfælde af stormflod eller risiko herfor skal det sikres, at der ikke 

sker udledning af forurenende stoffer til havet. 
 

Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
L1 DeNOx-anlægget/ammoniaklageret skal indrettes og drives i over-

ensstemmelse med det til enhver tid opdaterede sikkerhedsdoku-
ment. 

 
L2 De etablerede anlæg og sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse 

af større uheld skal vedligeholdes og deres funktion testes med pas-
sende intervaller, således at de til stadighed fungerer som planlagt. 

 
L3 Der skal være udarbejdet instruktioner/procedurer for, hvordan og 

hvornår vedligeholdelse og funktionstest finder sted. Dette skal være 
fastholdt i ledelsessystemets kontrolprocedurer. 

 
L4 Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til 

større uheld (nærved uheld) meddele hændelsen til tilsynsmyndig-
heden. Pligten til indberetning gælder, når stoffer, der er omfattet af 
risikobekendtgørelsen, har eller kunne have været involveret. 
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L5 Virksomheden skal løbende arbejde med forbedringer af sikker-
hedsniveauet, og eventuelle nye oplysninger og erfaringer af betyd-
ning for sikkerheden skal indarbejdes i sikkerhedsdokumentet. 

 
L6 Sikkerhedsdokumentet skal gennemgås regelmæssigt og der skal 

mindst hvert femte år sendes et ajourført sikkerhedsdokument til 
kommunalbestyrelsen, der så videresender til tilsynsmyndigheden. 

 
L7 ○Sikkerhedsdokumentet for DeNOx-anlægget skal suppleres med 

yderligere beregninger af risikoen i omgivelserne. Omfanget og tids-
plan aftales nærmere. Tilsynsmyndigheden tager initiativ til en drøf-
telse af dette. Eventuelle vilkårsændringer på baggrund af beregnin-
gerne vil ske ved påbud – med efterfølgende klageadgang. 

  

Ophør 
 
M1 ○Ved ophør af driften/fjernelse af anlæg skal der træffes de nødven-

dige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og 
grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfreds-
stillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltnininger skal 
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før drif-
ten/anvendelsen ophører helt eller delvist. 

 
M2 ○Såfremt anvendelse af oplagspladser ophører permanent kan til-

synsmyndigheden kræve, at eventuelt forurenet overfladejord på 
pladsen fjernes. Virksomheden skal i forbindelse hermed efter til-
synsmyndighedens nærmere anmodning foretage en undersøgelse 
og vurdering af, i hvilket omfang udvaskning af det oplagrede mate-
riale/stoffer har givet anledning til forurening af overfladejorden på 
pladsen. Eventuelt bortskaffelse af forurenet jord skal ske i henhold 
til gældende bestemmelser herom.  
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Virksomhedens omgivelser 
Esbjergværket ligger ifølge Esbjerg Kommunes kommuneplan i enkeltom-
råde 01-100-151 og 01-100-150. Områderne er udlagt til havneerhverv som 
kraftværker og havneorienteret industri med særlig beliggenhedskrav.  
 
Der er følgende afstande til øvrige områder fra Blok 3: 
 

Ca. 800 meter til erhvervs- og industriområde med forbud mod gene-
rende virksomhed 
Ca. 1000 meter til centerområde mm. 
Ca. 1100 meter til boligområde (lav boligbebyggelse) 
Ca. 1000 meter til offentligt tilgængeligt rekreativt område 

 
Afstanden fra området nord for Sahara er 300-400 meter mindre. 
 
De nærliggende områders karakter er angivet på kort i bilag D. 
 
Vadehavet – med undtagelse af området udlagt med lempet målsætning - 
er udpeget som Ramsarområde og er desuden med tilstødende landområ-
der omfattet af EF’s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatsdirektiv. 
 
Vadehavet er desuden omfattet af Forvaltningsplanen for det trilaterale va-
dehavsområde. Der er i denne forbindelse indgået en international aftale 
om gensidig forpligtigelse til at reducere udledningen af forurenende stoffer 
mest muligt.  
 
Med hensyn til at begrænse forureningen med farlige stoffer blev Nordsø-
landene på den 4. Nordsøkonference i 1995 enige om at reducere udled-
ningerne, emissionerne og tabet fra diffuse kilder, således at belastningen 
bringes til ophør inden for 25 år. Det endelige mål er at koncentrationerne i 
miljøet reduceres til niveauer tæt på baggrundsværdierne for naturligt fore-
kommende stoffer og tæt på nul for miljøfremmede stoffer. 
 
Ifølge Ribe Amts Regionplan er området omkring Esbjerg Havn og sejlren-
den udlagt med lempet målsætning (målsætning III). I den øvrige del af Va-
dehavsområdet er der en målsætning med skærpet kontrol og specifikke 
krav (målsætning II). I områder med lempet målsætning accepteres en på-
virkning fra nærmere angivne aktiviteter, fx spildevandsudledninger, køle-
vandsudledninger og havneaktiviteter. Regionplanens bestemmelser er 
gældende, indtil planen erstattes af vand- og naturplaner. 
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3.1.2 Nye lovkrav 
 
Esbjergværkets hovedgodkendelse er meddelt i 1989/91. Siden dette tids-
punkt er bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af 
visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg trådt i kraft. Med 
denne bekendtgørelse implementeres bestemmelserne i EU-direktiv 
2001/80/EF af 23. oktober 2001. Bekendtgørelsen fastlægger emissions-
grænser for støv, NOx og SO2 og kontrol heraf fra kraftværker med en no-
minel termisk effekt på 50 MW eller derover, uanset brændselstype. God-
kendelsesmyndigheden skal fastsætte de i bekendtgørelsen angivne emis-
sionsgrænser med tilhørende kontrol i forbindelse med meddelelse af miljø-
godkendelse eller - for eksisterende anlæg - ved påbud. Myndigheden kan 
stille strengere krav end dem, der fremgår af bekendtgørelsen. Dette kan fx 
være aktuelt, hvis BAT-niveauer er under bekendtgørelsens grænseværdi-
er. 
 
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1669 af 14. december 2006 
om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer eller havet, skal miljømyndigheden ved en revurde-
ring efter miljøbeskyttelseslovens § 41 træffe foranstaltninger til sikring af, at 
vilkår bringes i overensstemmelse med miljøkvalitetskrav fastsat efter be-
kendtgørelsen.  
 

3.1.3 Bedste tilgængelige teknik 

Følgende BREF-noter er relevante for Esbjergværket: 
 

• Store fyringsanlæg (juli 2006) 
• Emissioner fra oplagring (juli 2006) 
• Industrielle kølesystemer (juli 2000) 

 
Virksomheden har i forbindelse med sagsbehandlingen sendt udfyldte BAT-
tjeklister for store fyringsanlæg for den del, der vedrører kulfyring samt for 
industrielle kølesystemer. Miljøstyrelsens BAT-tjekliste er anvendt i denne 
forbindelse. 
 
Miljøcenter Odense finder, at der bør foreligge en tilsvarende gennemgang 
af virksomhedens oplag. Der stilles derfor vilkår om, at der senest den 1. 
maj 2010 skal sendes en redegørelse for nærmere angivne oplag i relation 
til BAT. 
 
Miljøcenteret har i forbindelse med afgørelsen forholdt sig til de fremsendte 
BAT-redegørelser. Der er i denne forbindelse stillet ændrede/nye vilkår i det 
omfang, miljøcenteret finder, at der er behov herfor for at virksomhedens 
drift lever op til kravet om BAT. Begrundelsen for de ændrede/nye vilkår 
fremgår af de efterfølgende afsnit.  
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3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Indretning og drift 
Etableringsvilkår er generelt fjernet, idet disse ikke længere er aktuelle. Det 
er i denne forbindelse forudsat, at anlæg mm. er udført i overensstemmelse 
med de miljøgodkendelser, der revurderes. Til fastholdelse af dette er stillet 
vilkår om, at dette fortsat skal være tilfældet (vilkår B1). 
 
Der er i tidligere meddelt miljøgodkendelse stillet vilkår til indholdet af arsen 
i det anvendte kul samt eventuel analysering. Dette vilkår erstattes af krav til 
emissionen af arsen samt overholdelse af B-værdi (vilkår C11 og C12). 
Desuden stilles et nyt vilkår om, at der skal ske en registrering af den an-
vendte kultype med angivelse af den indfyrede mængde. Metalindholdet i 
de aktuelle kul skal kunne oplyses, eventuelt ud fra erfaringstal (vilkår B3). 
Baggrunden for dette vilkår er muligheden for at kunne sammenholde med 
beregningsforudsætningerne samt at kunne følge udviklingen i den anvend-
te kul. Virksomheden anvender i forvejen oplysningerne i forbindelse med 
beregningen af den årlige udledning af tungmetaller, hvilket fremgår af grønt 
regnskab. 
 
Virksomheden har i forbindelse med revurderingen ønsket enkelte ændrin-
ger, herunder at en eksisterende kemikalietank, der tidligere er godkendt til 
opbevaring af olie og organiske opløsningsmidler, i stedet kan anvendes til 
kviksølvholdigt laboratorieaffald. Miljøcenter Odense finder, at dette kan ske 
uden væsentlige ændringer af miljøforholdene og med en enkelt omformule-
ring af vilkår (vilkår B4).  
 
Virksomheden har tidligere fået miljøgodkendelse til genindfyring af filter-
gips samt slagge og flyveaske. Desuden er der indhentet tilladelse til at 
bortskaffe forskellige produkter ved indfyring sammen med kullene. Det er 
oplyst, at følgende fyres ind sammen med kullene: 
 

• Flyveaske 
• Slagge (bundaske) 
• Filtergips 
• Opfejet spild fra veje og pladser 
• Vand fra olieudskillere 
• Køle/smøremidler samt vand fra renserum 
• Sediment fra sedimentations- og neutralisationsbassin 
• Støv fra støvsugeranlæg 

 
Der har været en del drøftelser af dette. Miljøcenter Odense har i denne 
forbindelse gjort opmærksom på, at der ikke må genindfy-
res/medforbrændes produkter, der i bekendtgørelse om affald er defineret 
som affald, med mindre virksomheden lever op til kravene i bekendtgørelse 
om anlæg, der forbrænder affald. 
 
Der stilles vilkår om, at der ikke må genindfyres/medforbrændes produkter, 
der i bekendtgørelse om affald er defineret som affald. Tilsynsmyndigheden 
skal senest den 1. maj 2010 modtage virksomhedens redegørelse om gen-
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indfyring/medforbrænding af produkter. Redegørelsen skal indeholde op-
lysninger om typer, mængder, indhold af forurenende stoffer, de miljømæs-
sige konsekvenser samt eventuelle alternative bortskaffelsesmetoder og 
økonomiske betragtninger i denne forbindelse. (Vilkår B11) 
 
Miljøcenter Odense vil efter modtagelse af redegørelsen vurdere, om der er 
behov for yderligere krav i forbindelse med genindfyring af de enkelte pro-
dukter. Eventuelle vilkårsændringer vil blive meddelt som påbud - med ef-
terfølgende klageadgang  
 
Vilkår for genindfyring af filtergips samt slagge og flyveaske er på denne 
baggrund videreført stort set uændret, men disse vil således efterfølgende 
kunne blive ændret på baggrund af virksomhedens redegørelse. Dog er 
vilkår for mellemlager for slagge og flyveaske ændret således, at vilkår om 
tilsætning af Entac udgår og erstattes af et vilkår om, at mellemlageret skal 
være indrettet og skal drives på en måde, så der ikke opstår perkolat eller 
udledning af overfladevand (vilkår B21). Dette kontrolleres som hidtil. 
 
Slaggelagerpladsen er ligeledes udført uden befæstigelse, men med prøve-
tagning i grundvandsboringer til dokumentation for, at godkendelsens forud-
sætninger om en marginal udsivning af tungmetaller holder. Der er i den 
tidligere godkendelse stillet vilkår om en prøvetagningshyppighed på hvert 
andet år. Dette vilkår fastholdes, idet den hidtidige kontrol ikke har givet 
anledning til hyppigere prøvetagning (vilkår B28).  
 
Der stilles et nyt vilkår om, at der senest den 1. maj 2010 skal sendes en 
redegørelse for oplag i relation til BAT. Redegørelsen skal bl.a. omfatte op-
lag af restprodukter (vilkår A3). Det forventes, at Miljøcenter Odense har 
forholdt sig til denne redegørelse senest den 1. september 2010, herunder 
om redegørelsen giver anledning til nye vilkår.  
 
Ifølge BREF-dokumentet for store fyringsanlæg er BAT for kulpladser en 
indretning med befæstigelse med dræn, perkolatopsamling og rensning af 
perkolatet – samt opsamling af overfladevandet med efterfølgende rens-
ning. Virksomheden har med henvisning til gennemførte undersøgelser ar-
gumenteret for, at driften af kulpladsen sker på en sådan måde, at der ikke 
sker nævneværdig dannelse af perkolat. Virksomheden har desuden frem-
ført, at en indretning i overensstemmelse med BAT-anbefalingen vil betyde 
uforholdsmæssige store udgifter, der ikke vil stå mål med den opnåede mil-
jøforbedring.  
 
Der stilles på denne baggrund vilkår om, at kulpladsen skal drives således, 
at dannelse af perkolat undgås, samt at der ikke sker udledning af overfla-
devand (vilkår B40). Til kontrol af dette skal virksomheden enten sende et 
forslag til placering af grundvandsboringer med mulighed for udtagning af 
vandprøver samt forslag til måleparametre og hyppighed, eller sende et 
forslag til driftskontrol. Tilsynsmyndigheden vil på denne baggrund stille 
krav til omfanget af egenkontrollen samt den efterfølgende indberetning. 
Dette vil blive meddelt som påbud - med efterfølgende klageadgang 
(vilkår B41). 
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Der forbindelse med anvendelse af TASP som absorbent suppleres god-
kendelsens vilkår med et krav om, at indholdet af tungmetaller i den an-
vendte TASP skal ligge på samme niveau som forudsat i godkendelsen 
(vilkår B32).  
 
Vilkår i forbindelse med udskibning af flyveaske, affaldssorteringsplads og 
tankningsanlæg for benzin og diesel overføres stort set uændret.  

3.2.2 Luftforurening 
Vilkårsændringerne for luftdelen har primært til formål at sikre, at kravene 
fastlagt i bekendtgørelse om store fyringsanlæg efterleves – samt at BAT-
niveauer som udgangspunkt opnås. I forbindelse med vurderingerne iht. 
BAT-niveauerne er der sammenholdt med virksomhedens faktiske emissio-
ner.  
 
Esbjergværkets rensningsudstyr lever op til de metoder, der i BREF-noten 
er angivet som bedst tilgængelige teknologi for eksisterende kulfyrede vær-
ker.   
 
Desuden fastsættes tidssvarende vilkår for emissioner fra andre afkast, 
herunder diffuse støvkilder. I denne forbindelse skærpes kravet til støvkon-
centration i afkast fra siloer o.lign. til opbevaring af tørre produkter (fx kalk, 
TASP og tør flyveaske). Der stilles vilkår om, at disse afkast skal være for-
synet med filtre, der renser afkastluften ned til en koncentration på maksi-
malt 10 µg/Nm3 (vilkår C5).  
 
Tilsynsmyndigheden vil kunne stille krav om dokumentation for overholdelse 
af grænseværdierne for støv (vilkår C7). 
 
De eksisterende vilkår for nedfald af kulstøv og kontrol heraf bibeholdes, da 
det er Miljøcenter Odenses vurdering, at disse giver tilstrækkelig mulighed 
for regulering af disse gener i omgivelserne. 
 
Emissionerne og kontrollen fra skorstenen på blok 3 reguleres som nævnt 
af bekendtgørelse om store fyringsanlæg (støv, NOx og SO2) samt BREF-
noten for store fyringsanlæg. Miljøstyrelsens luftvejledning er anvendt for 
enkelte parametre. Desuden er sammenholdt med nyere krav til tilsvarende 
danske værker. Emissionsgrænserne ved fyring med olie er udelukkende 
fastlagt ud fra bekendtgørelsen om store fyringsanlæg og Miljøstyrelsens 
luftvejledningen, idet fyring med olie kun sker i enkelte atypiske situationer, 
fx i en strejkesituation. Desuden anvendes olie ved opstart samt ved last-
ændringer/kulmølleskift.  
 
Der stilles emissionskrav til parametre, der ikke tidligere har været omfattet 
af kravværdier. Det drejer sig om tungmetaller, NH3, CO, HCl og HF.  
 
Der i forbindelse med kravfastsættelsen og den tilhørende kontrol taget 
hensyn til, at der er tale om et eksisterende anlæg over 500 MWh. Emissi-
onskrav (vilkår C11) og kontrol (vilkår C13, C14,C15, C16 og C19). 
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I det følgende er de fastlagte emissionsgrænser ved fyring med kul kort be-
grundet.  
 
Støv: 
BAT-niveauet er angivet til intervallet 5 – 20 mg/Nm3. 
I bekendtgørelse for store fyringsanlæg er emissionsgrænsen 50 mg/Nm3 
(ved 6 % ilt). Midlingstiden er angivet til 48 timer. 
Emissionsdata for virksomhedens udledning i perioden 2004 – 2008 viser 
generelt meget lave emissioner. Kun i en enkelt måned har der været en 48 
timers middelværdi, der har ligget på 20,5 mg/Nm3. Virksomheden må der-
for antages at kunne overholde BAT-niveauet i 97 % af tiden (som iht. be-
kendtgørelsen er kontrolreglen for eksisterende anlæg). 
Virksomheden ønsker imidlertid at grænsen fastsættes til 30 mg/Nm3. Dette 
er begrundet i, at man ønsker rimelig med luft til grænseværdien, så der 
ikke opstår problemer i atypiske situationer. Desuden vil en lavere grænse-
værdi kunne give problemer i forbindelse med kontrollen med AMS-
udstyret. 
Miljøcenter Odense har forståelse for dette synspunkt. Virksomheden har 
gennem den hidtidige kontrol vist, at den faktiske emission af støv ikke af-
passes efter kravværdien, men at anlægget tilstræbes at køre bedst muligt. 
Der fastsættes derfor en emissionsgrænse for støv på 30 mg/Nm3.   
 
NOx:  
BAT-niveauet er angivet til intervallet 90 – 200 mg/Nm3. 
I bekendtgørelse for store fyringsanlæg er emissionsgrænsen 500 mg/Nm3 
(ved 6 % ilt) indtil 1. januar 2016, hvorefter grænsen skærpes til 200 
mg/Nm3 (ligeledes ved 6 % ilt). Midlingstiden er angivet til 48 timer. 
Emissionsdata for virksomhedens udledning i perioden 2004 – 2008 viser, 
at emissionen som 48 timers middel i flere tilfælde har været over 500 
mg/Nm3 og i mange perioder har emissionen været over 200 mg/Nm3.  
Virksomheden har derfor ønsket, at emissionsgrænseværdien fastsættes til 
bekendtgørelsens niveauer. Dvs. at BAT-niveauet ikke opnås før 2016. 
Virksomheden har dog tilkendegivet, at man vil kunne overholde en emissi-
onsgrænse på 400 mg/Nm3 i den mellemliggende periode, idet opstarts- og 
nedlukningsperioder samt udetider på op til 120 timer ikke indgår i vurderin-
gen, jf. bekendtgørelse om store fyringsanlæg (vilkår C16). 
Miljøcenter Odense finder, at virksomhedens ønsker kan imødekommes.  
Der fastsættes derfor en emissionsgrænse for NOx på 400 mg/Nm3 indtil 1. 
januar 2016, hvorefter grænsen skærpes til 200 mg/Nm3. 
 
SO2: 
BAT-niveauet er angivet til intervallet 20-200 mg/Nm3.  
I bekendtgørelse for store fyringsanlæg er emissionsgrænsen 400 mg/Nm3 
(ved 6 % ilt). Midlingstiden er angivet til 48 timer. 
Emissionsdata for virksomhedens udledning i perioden 2004 – 2008 viser, 
at virksomhedens emission af SO2 generelt ligger meget lavt.  
Der fastsættes en emissionsgrænse på 200 mg/Nm3 (ved 6 % ilt). 
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CO: 
BAT-niveauet er angivet til 100 mg/Nm3. 
Der er ikke angivet emissionsgrænser i bekendtgørelsen om store fyrings-
anlæg. 
Emissionsdata for virksomhedens udledning i perioden 2004 – 2008 viser, 
at virksomhedens emission af CO generelt ligger meget lavt.  
Der fastsættes en emissionsgrænse på 100 mg/Nm3 (ved 10 % ilt). 
 
HCl: 
Der er ikke angivet et BAT-niveau for HCl. 
I Miljøstyrelsens luftvejledning er der angivet en emissionsgrænseværdi på 
10 mg/Nm3 (ved 10 % ilt). Denne værdi anvendes. 
 
HF: 
I Miljøstyrelsens luftvejledning er der angivet en emissionsgrænseværdi på 
1,0 mg/Nm3 (ved 10 % ilt). BAT-niveau for HF er 1-5 mg/Nm3. Værdien fast-
sættes til 5 mg/Nm3. Dette er en ændring iht. udkastet. Se i øvrigt bilag H. 
 
NH3:  
Der er ikke angivet en emissionsgrænse i Miljøstyrelsens luftvejledning. 
BAT-niveauet er angivet til 5 mg/Nm3. Denne værdi anvendes. 
 
Metaller: 
For alle metaller gælder, at emissionen af disse skal reduceres mest muligt 
ved anvendelse af BAT. BAT-niveauet for Hg er vurderet til 0,005 mg/Nm3. 
I Miljøstyrelsens luftvejledning er der angivet følgende emissionsgrænser 
for metaller: 

Hg: 0,1 mg/Nm3 (ved 10 % ilt).  
Cd: 0,1 mg/Nm3 (ved 10 % ilt).  
Summen af Ni, V, Cr, Cu og Pb: 0,1 mg/Nm3 (ved 10 % ilt).  

Virksomheden har i grønt regnskab angivet den årlige emission af metaller. 
Størrelsen er beregnet ud fra EMOK-modellen. Input i beregningerne er 
bl.a. de anvendte kultyper for det pågældene år og deres indhold af metal-
ler. Beregningsmodellens forudsætninger mht. sporstoffordelingen gennem 
miljøanlæg på Esbjergværket er vedlagt som bilag G. 
Beregningerne viser, at den årlige udledning af tungmetaller ligger langt 
under de vejledende værdier (middelkoncentration over året). For Hg har 
den beregnede koncentration i et enkelt år været større end 0,005 mg/Nm3. 
Emissionsgrænsen for metaller fastægges ud fra de aktuelle EMOK-
beregninger, hvor der sikres en rimelig margin til grænseværdierne. Der er i 
denne forbindelse sammenholdt med krav til andre værker i Danmark. 
Der fastlægges følgende emissionsgrænseværdier: 

Hg: 0,01 mg/Nm3 (ved 10 % ilt).  
Cd: 0,005 mg/Nm3 (ved 10 % ilt).  
Summen af Ni, V, Cr, Cu og Pb: 0,025 mg/Nm3 (ved 10 % ilt).  
As: 0,04 mg/Nm3 (ved 10 % ilt).  

Emissionsgrænseværdien for arsen erstatter til dels det nuværende krav til 
det maksimale indhold af arsen i kul. Grænseværdien for indholdet i kul var 
fastlagt ud fra overholdelse af B-værdien. I nærværende afgørelse anven-
des B-værdien ikke som grundlag for fastsættelse af emissionsgrænserne. 



Grænserne fastlægges nu ud fra BAT. I udkast til afgørelse er foreslået en 
emissionsgrænse for arsen på 0,01 mg/Nm3. Denne værdi er fastlagt ud fra 
oplysningerne i virksomhedens grønne regnskab om årlige emissioner, og 
er således fastlagt på linie med de øvrige metaller. 
Esbjergværket har efterfølgende sendt et notat om sammenhængen mellem 
arsenindholdet i kul og arsenemissionen. Der er i notatet anvendt beregnin-
ger udført med EMOK-modellen og ikke måleresultater fra Esbjergværket. 
Notatet sandsynliggør, at en emissionsgrænseværdi på 0,01 mg/Nm3 vil 
betyde en væsentlig stramning af det nuværende krav til indholdet i de ind-
fyrede kul (fra 30 mg/kg til ca. 5 mg/kg). 
Ifølge oplysningerne i virksomhedens grønne regnskaber har arsenindhol-
det i kul siden 2004 ligget inden for intervallet 2,8 – 14 mg/kg.  
Emissionsgænseværdien fastsættes på denne baggrund til 0,04 mg/Nm3 
(som ifølge EMOK-modellen svarer til et arsenindhold i kul på ca. 20 
mg/kg). 
Vilkåret skal således også tjene til sikring af, at der ikke i fremtiden anven-
des kul med markant højere arsenindhold end i dag.    
 
Egenkontrol: 
Med hensyn til kontrollen med overholdelse af emissionsgrænserne for 
støv, NOx og SO2, har virksomheden ønsket, at der ved emissionsmålinger 
forstås validerede gennemsnitsværdier over den aktuelle midlingstid. Dvs. 
de målte værdier med fratrækning af konfidensinterallet for støv, NOx og 
SO2. 
Miljøcenter Odense har ikke imødekommet dette, da dette er en sammen-
blanding af de kontrolregler for eksisterende og nye anlæg, der er fastlagt i 
bekendtgørelse om store fyringsanlæg. Der er stillet vilkår svarende til den 
kontrol, der i bekendtgørelsen er angivet for eksisterende anlæg (vilkår 
C16).  
 
Krav til overholdelse af B-værdier: 
Emissionsgrænseværdierne suppleres med vilkår om overholdelse af B-
værdier (vilkår C12). Disse værdier skal overholdes, også i situationer, hvor 
emissionsgrænserne kan overskrides. Ifølge bekendtgørelsen om store fy-
ringsanlæg indgår perioder med opstart, nedlukning samt op til 120 timers 
udetid i en 12 måneders periode nemlig ikke i vurderingen af, om emissi-
onsgrænserne er overholdt. Ifølge bekendtgørelsen kan tilsynsmyndighe-
den desuden dispensere fra de 120 timers udetid i konkrete tilfælde (vilkår 
C18). 
 
Krav om yderligere redegørelser: 
Miljøstyrelsen har i deres afgørelse af klage over Ribe Amts godkendelse til 
genindfyring af slagge og flyveaske bemærket, at det i forbindelse med re-
vurderingen af Blok 3’s godkendelser bør vurderes, om der er mulighed for 
yderligere reduktion af tungmetaller. Der stilles derfor vilkår om, at virksom-
heden senest den 1. september 2010 skal sende en redegørelse for mulig-
heden for at reducere emissionen af tungmetaller. Tilsynsmyndigheden vil 
på baggrund af denne redegørelse forholde sig til, om der skal ske en re-
duktion af emissionsgrænserne for tungmetaller (vilkår C22). Det er Miljø-
center Odenses vurdering, at emissionen af metaller skal reduceres mest 
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muligt, hvilket også er begrundet i den indgåede aftale mellem Nordsølan-
dene om at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer mest muligt.  
 
Der stilles desuden vilkår om, at virksomheden senest den 1. september 
2010 skal sende et oplæg til omfang og tidsplan for udarbejdelse af en re-
degørelse for luftemissionernes påvirkning af Vadehavet. Redegørelsen 
skal omfatte alle udledte stoffer omfattet af bekendtgørelse 1669. Den en-
delige redegørelse forventes at foreligge senest den 1. maj 2011 (vilkår 
C21). Baggrunden for dette vilkår er, at der ikke tidligere er foretaget en 
vurdering af luftemissionerne i forhold til denne bekendtgørelse. Miljømyn-
digheden skal bl.a. i forbindelse med revurderingsarbejdet forholde sig til 
virksomhedens påvirkning, herunder fra emissioner via luftafkast, i relation 
til miljøkvalitetskrav fastsat efter bekendtgørelsen. Miljøcenter Odense er 
bekendt med, at der pt. centralt arbejdes på fastlæggelse af kvalitetskrav for 
bl.a. metaller. Det forventes, at disse værdier foreligger, så de kan indgå i 
redegørelsen. 

3.2.3 Lugt 
Der har ikke tidligere været stillet vilkår til virksomhedens lugtbidrag. Dette 
har været reguleret af et generelt vilkår om, at driften ikke må give anled-
ning til væsentlige gener. Der stilles nu vilkår om, at virksomhedens luftbi-
drag maksimalt må være 5 LE/m3 i boligområder samt områder for blandet 
bolig- og erhverv og til offentlige formål. I deciderede erhvervsområder er 
grænseværdien fastlagt til 10 LE/m3 (vilkår D1). 
 
Det forventes ikke at være problemer med overholdelse af disse værdier. 
Der stilles derfor ikke vilkår om eftervisning, men tilsynsmyndigheden kan 
på baggrund af klager eller egne observationer bestemme, at der skal fore-
tages lugtmålinger til dokumentation for overholdelse af lugtgrænserne (vil-
kår D2).  

3.2.4 Spildevand 
Udledning til gammel kølevandskanal for blok 1 og 2: 
Udledningen til den gamle kølevandskanal for blok 1 og 2 forventes at op-
høre i nærmeste fremtid. Esbjerg Kommune har oplyst, at området kloake-
res inden for maksimalt ½ år, hvorefter spildevandet tilledes kommunalt 
spildevandssystem. De eksisterende vilkår videreføres i den mellemliggen-
de periode. 
 
Kølevand: 
Mht. kølevand er der ikke tidligere stillet vilkår for vandmængde eller tempe-
ratur. Begge parametre er registreret kontinuert og sammenholdt med de 
beregningsforudsætninger, der er lagt til grund for udledningstilladelsen. 
Der er i denne forbindelse forudsat en maksimal kølevandsmængde på 16,5 
m3/sek og en temperaturstigning fra indtag til udløb på maksimal 6 oC. 
 
Esbjergværket har i forbindelse med revurderingen udtrykt ønske om, at 
krav til udledningen stilles som udledt varmemængde. Der er i denne for-
bindelse medsendt modelberegninger, udført af DHI i 2003/2004. Beregnin-
gerne viser, at der ikke sker en nævneværdig forskel i påvirkningen eller 
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omstrækningen af påvirkningszonen ved følgende beregningsforudsætnin-
ger: 
 
I:   Kølevandsmængde: 16,5 m3/sek med en temperaturstigning på 6 oC 
II:  Kølevandsmængde: 8 m3/sek med en temperaturstigning på 12 oC 
III: Kølevandsmængde: 4 m3/sek med en temperaturstigning på 24 oC 
 
Temperaturstigningen i nærområdet er som forventet størst i overfladen. 
Her er arealet med en overtemperatur på maksimal 1 oC beregnet til 0,936 
km2 i 80 % af tiden. Arealet reduceres væsentligt med dybden. Der er som 
nævnt ikke nævneværdig forskel på beregningerne for de 3 scenarier. 
 
Det vurderes, at kølevandspåvirkningen sker inden for det område, som i 
regionplanen er udlagt med lempet målsætning. Miljøcenter Odense finder 
på dette grundlag, at virksomhedens ønske om, at udlederkravet fastsættes 
som udledt energimængde kan imødekommes. Kravet suppleres dog med 
krav til en maksimal temperaturstigning fra indtag til udløb på 12 oC. Es-
bjergværket har i deres kommentarer til udkast til afgørelse fremført, at den 
udledte varmemængden vil kunne være større i situationer med overlast. I 
sådanne situationer ønskes mulighed for udledning af en større varme-
mængde samt en temperturstigning gennem værket på op til 14 oC.  
 
Esbjergværket har i deres kommentering af udkastet til afgørelse påpeget, 
at der tidligere også var en kølevandsudledning fra blok 1 og 2, og at den 
ønskede varmemængden i situationer med overlast fortsat vil holde sig klart 
under de tidligere udledte mængder. Det antages, at det oprindeligt var dis-
se mængder, der blev lagt til grund for afgrænsningen af området med lem-
pet målsætning. Der er ikke medsendt dokumentation for dette. 
 
Miljøcenter Odense kan imødekomme virksomhedens ønske til vilkår. Miljø-
centeret finder dog, at der skal sendes en ny beregning der viser, at tempe-
raturpåvirkningen holder sig inden for området udlagt med lempet målsæt-
ning. Der skal desuden ske en registrering af omfanget af situationer med 
overlast (vilkår E7). 
 
Hvis der i de kommende vand- og naturplaner sker ændringer af fx området 
med lempet målsætning, vil vilkår E7 blive taget op til fornyet overvejelse.  
 
Udledning via sedimentationsbassin: 
Der er tidligere stillet vilkår til udledningen af pH og suspenderet stof. Ud 
over målinger af dette er der gennem de seneste år målt Total N. På bag-
grund af disse måleresultater suppleres vilkåret med udlederkrav til Total N 
(vilkår E9). 
 
Krav om yderligere redegørelse: 
Der stilles vilkår om, at der senest den 1. september 2010 skal sende do-
kumentation for, at der ikke sker en direkte udledning af stoffer omfattet af 
”bekendtgørelse nr. 1669 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til 
udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet” i et sådant 
omfang, at miljøkvalitetskrav fastsat i henhold til bekendtgørelsen overskri-
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des. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om udledte koncentrationer 
og mængder for alle aktuelle stoffer omfattet af bekendtgørelsen. Til denne 
brug skal der foretages de nødvendige målinger, prøvetagninger og analy-
ser. (Vilkår E17) 
 
3.2.5 Støj 
Virksomhedens nuværende støjgrænser indeholder en forhøjelse af Miljø-
styrelsens vejledende støjgrænser i boligområder i natperioden på op til 5 
dB – med en tilsvarende forhøjelse af kravet til spidsværdien.  
 
Esbjerg Kommune har oplyst, at der i kommunens planlægning er fastlagt 
bindende støjgrænser for flere af de berørte områder. Støjgrænserne er 
fastlagt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi-
er. Esbjerg Kommune har på et møde tilkendegivet, at kommunen er indstil-
let på at forholde sig til en konkret henvendelse fra Esbjergværket om en 
lempelse af de bindende støjgrænser i den kommunale planlægning. Til 
brug for dette skal der foreligge en redegørelse for virksomhedens mulighe-
der for at reducere støjbelastningen i de omkringliggende områder. 
 
Miljøcenter Odense har tidligere anmodet virksomheden om at komme med 
en redegørelse for, hvordan og hvornår støjbelastningen kan reduceres ned 
til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Miljøcenteret har ikke modtaget 
en sådan redegørelse, men virksomheden har tilkendegivet, at det vil være 
forbundet med udgifter, der er ude af proportion med de opnåede miljøfor-
bedringer. Der er ikke fremsendt dokumentation for dette. 
 
Miljøcenter Odense finder ikke, at det er muligt i en konkret afgørelse at 
stille lempeligere vilkår end fastlagt som bindinger i den kommunale plan-
lægning. Der stilles derfor vilkår om, at virksomheden senest den 1. maj 
2010 skal sende en redegørelse for, hvordan og hvornår virksomheden vil 
kunne overholde de bindende støjgrænser, der er fastlagt i den kommunale 
planlægning samt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Redegørel-
sen skal indeholde en handlingsplan med konkrete tiltag til støjreducerende 
foranstaltninger og tilhørende støjberegninger (vilkår F1).  
 
Miljøcenteret vil på baggrund af denne redegørelse tage stilling til de fremti-
dige støjgrænser. Disse vil blive meddelt som påbud - med efterfølgende 
klageadgang. Indtil dette er sket videreføres de tidligere fastsatte støjgræn-
ser (vilkår F2). Vilkåret omformuleres i overensstemmelse med den nugæl-
dende praksis, så der ikke stilles krav i enkeltpunkter, men til områder. 
 
Der stilles desuden nye vilkår til vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd (vil-
kår F3 og F4), med mulighed for eftervisning (vilkår F5). 
 
Støj fra skibe: 
Miljøklagenævnet har i en afgørelse til Enstedværket gjort klart, at støj fra 
skibe ved kaj skal reguleres i miljøgodkendelsen. For at vurdere omfanget 
af dette, stilles der vilkår om, at der i 2010 og 2011 skal ske en registrering 
af skibe, der ligger ved kajen (vilkår F7). 
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3.2.6 Affald 
Tidligere stillede vilkår videreføres. 

3.2.7 Overjordiske olietanke  
Ifølge olietanksbekendtgørelsen skal der stilles vilkår om sløjfning af over-
jordiske olietanke på under 6.000 liter (vilkår H1).  
 
Der skal desuden stilles vilkår om inspektion og tæthedsprøvning (vilkår 
H2).  
 
Det forventes, at vilkårene følges op med et tilsyn, hvor virksomhedens 
skriftlige planer og ”procedurer” for dette arbejde gennemgås. 
 
Nedgravede olietanke er ikke omfattet af vilkårene, idet disse reguleres af 
olietankbekendtgørelsen.  

3.2.8 Jord og grundvand 
Der stilles krav til opsamlingsmulighed for tanke og beholdere til opbevaring 
af stoffer, der kan give anledning til forurening af jord og grundvand (vilkår 
I1). 
 
Senest 1. maj 2010 skal der sendes en redegørelse for BAT for oplag af 
olieprodukter, absorbenter og restprodukter (vilkår A3). Denne redegørelse 
vil bl.a. kunne give anledning til nye vilkår til sikring mod forurening af jord 
og grundvand.  
 
Miljøcenter Odense er opmærksom på, at der ikke er grundvandsinteresser 
i området. Forurening af grundvandet bør dog undgås, også i lyset af belig-
genheden op til Vadehavet.  

3.2.9 Indberetning/rapportering 
Her er indberetninger til tilsynsmyndigheden generelt samlet, således at 
disse som udgangspunkt sendes samlet én gang årligt (vilkår J5). 

3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
Vilkår vedrørende driftsforstyrrelser og uheld er overført fra de revurderede 
godkendelser.  
 
Miljøcenter Odense finder ikke behov for at supplere disse vilkår, idet der i 
den gældende lovgivning er fastlagt regler for, hvordan virksomheder skal 
agere i sådanne situationer. 
 

3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Der stilles et nyt vilkår om, at sikkerhedsdokumentet for DeNOx-anlægget 
skal suppleres med yderligere beregninger af risikoen i omgivelserne (vilkår 
L7). Tilsynsmyndigheden tager initiativ til en drøftelse af omfanget og tids-
planen for dette arbejde. Eventuelle vilkårsændringer som følge af bereg-
ningerne vil ske ved påbud, med efterfølgende klageadgang. 
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Baggrunden for vilkåret er ny viden, der har udløst en ændring af, hvilke 
beregninger, der normalt kræves i forbindelse med ”accept” af sikkerheds-
dokumenter. 

3.2.12 Ophør 
Der stilles vilkår om redegørelser i forbindelse med ophør/fjernelse af anlæg 
(vilkår M1) samt mulighed for at kræve forurenet jord fjernet, herunder at 
iværksætte diverse undersøgelser (vilkår M2).  
 

3.3 Virksomhedens bemærkninger til afgørelsen  

Der har været afholdt flere møder i forbindelse med revurderingen af virk-
somhedens miljøgodkendelser.  

Et udkast til afgørelse er sendt til virksomheden. Virksomhedens kommen-
tarer til udkastet er gengivet ordret i bilag H. Miljøcenter Odense har forholdt 
sig til de enkelte punkter, hvilket fremgår af bilaget.  
 
Miljøcenter Odense har indarbejdet virksomhedens bemærkninger i afgø-
relsen i det omfang, disse helt eller delvist kan imødekommes.  
 

3.4 Udtalelser fra andre 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Esbjerg Kommune: 
Esbjerg Kommune har deltaget i et møde, hvor især støj, spildevand og 
affald blev drøftet. Kommunen har efterfølgende leveret et kort over støj-
grænser i henhold til kommuneplan og lokalplaner, vedlagt som bilag D1 og 
D2. 
 
Udkast til afgørelse er sendt til kommunens kommentering. Der er efterføl-
gende modtaget notater vedrørende affald. Kommunen har deltaget i et 
møde, hvor udkastet er drøftet. Her blev det oplyst, at kommunen er indstil-
let på at behandle en konkret ansøgning om lempelse af de bindinger, som 
støjgrænser optaget i den kommunale planlægning giver anledning til i for-
hold til Esbjergværket. 
 
Kommunens kort med støjgrænser, notater om affald og udmeldinger på 
møder er indarbejdet i afgørelsen. 
 
Miljøcenter Ribe: 
Udkastet er desuden sendt til Miljøcenter Ribe, idet der samtidig er gjort 
opmærksom på, at der især er vilkår vedrørende påvirkningen af Vadeha-
vet, der kan have centerets interesse. Der er ikke modtaget bemærkninger 
fra miljøcenteret.  
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Øvrige risikomyndigheder: 
De øvrige risikomyndigheder har ligeledes modtaget udkastet til afgørelse, 
idet der lægges op til supplerende vurderinger af risikoforhold.  
 
Arbejdstilsynet har meddelt, at man derfra ingen bemærkninger har til vilkå-
ret om supplerende beregninger af risikobilledet uden for virksomhedens 
hegn. 
 
Der er ikke modtaget bemærkninger fra de øvrige risikomyndigheder. 
 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
Opstart af revurderingen har været annonceret i Ugeavisen Esbjerg den 19. 
august 2009. 
 
Der er efterfølgende modtaget 1 henvendelser om at modtage udkast til 
afgørelse til kommentering. Udkastet er derfor sendt til vedkommende, der 
har videresendt til Danmarks Naturfredningsforenings Afdeling i Esbjerg 
(DNE). DNE har sendt kommentarer til udkastet. 
 
I det følgende er hovedindholdet i DNE’s kommentarer gengiver, og Miljø-
center Odenses (MCO) bemærkninger til disse fremgår af det efterfølgende. 
 
1. DNE foreslår, at det klart fremgår, at der er klageadgang i forbindelse 

med afgørelser på baggrund af de redegørelser, der er stillet vilkår 
om at virksomheden skal levere.    
 
MCO er enig i dette synspunkt. Dette er tilføjet i afgørelsen. 
 

2. DNE finder, at emissionsgrænsen for støv bør være 20 mg/Nm3 og 
ikke 30 mg/Nm3 som fastlagt i udkastet. 
 
MCO er enig i, at det bør tilstræbes,at emissionsgrænserne svarer til 
BAT-niveauerne. Som det fremgår, forventes Esbjergværkets emis-
sion af støv at ligge under 20 mg/Nm3, også selv om kravet er højere.  
MCO er enig med virksomheden i, at det vil være uheldigt, hvis alene 
en lavere kravværdi udløser problemer i forbindelse med kontrollen 
med AMS-udstyret. Emissionsgrænsen på 30 mg/Nm3 fastholdes. 
Dette er også begrundet i, at kravet i bekendtgørelse om store fy-
ringsanlæg er 50 mg/Nm3. Det skal desuden bemærkes, at nyere 
krav til andre tilsvarende værket i Danmark er 30 mg/Nm3. MCO vil 
naturligvis som tilsynsmyndighed følge udviklingen i virksomhedens 
støvemission. 

 
3. DNE finder ikke,at det er rimeligt, at der skal forløbe 6 år, før BAT- 

niveauet for NOx opnås. Datoen bør ændres til 1. januar 2013. 
 
MCO og Esbjergværket har i forbindelse med udarbejdelse af revur-
deringsafgørelsen drøftet emissionsgrænserne for NOx. Her er det 
drøftet, hvorvidt en emissionsgrænse på 200 mg/Nm3 kan opnås på 
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et tidligere tidspunkt. Esbjergværket har i denne forbindelse oplyst, at 
dette vil kunne give problemer med et højere ammoniakindhold i fly-
veasken – og dermed afsætningsproblemer. MCO har taget dette til 
efterretning. Emissionsgrænserne følger således kravene i bekendt-
gørelse om store fyringsanlæg, dog er emissionsgrænsen indtil 2016 
fastlagt til 400 mg/Nm3 mod 500 mg/Nm3 i bekendtgørelsen. MCO vil 
naturligvis som tilsynsmyndighed følge udviklingen i virksomhedens 
NOx-emission. 

 
4. DNE finder ikke, at en ”nu må vi vente og se” holdning er acceptabel i 

spørgsmålet om udsivning af perkolat til Vadehavet eller udledning af 
forurenet overfladevand til Vadehavet fra kulplads, slaggelagerplads 
eller mellemlager, men at BAT bør anvendes. ”DNE finder således, at 
der for hvert enkelt af samtlige pladser og lagre bør opstilles enten 
specifikke konkrete vilkår, der 100% hindrer perkolatdannelse, eller 
vilkår om etablering af membran eller lignende til opsamling af perko-
lat. Uanset valg af løsning bør der også anføres vilkår om, at forure-
net overfladevand ikke må udledes til Vadehavet”. 

 
MCO er enig i, at der skal stilles de nødvendige vilkår til sikring mod 
udsivning af perkolat og udledning af forurenet overfladevand til Va-
dehavet. Dette er netop baggrunden for en stor del af de vilkår, der er 
stillet om redegørelser, kontrolmålinger mm. MCO vil på baggrund af 
de modtage redegørelser forholde sig til, om der skal stilles yderlige-
re krav til oplagspladserne. Det skal i denne forbindelse bemærkes, 
at der i de oprindelige miljøgodkendelser er forudsat, at der IKKE 
sker udledning af forurenet overfladevand eller udsivning af perkolat 
til Vadehavet.  
Kommende vilkår vil blive meddelt som påbud, med klageadgang.  
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag 
 
Revurdering 
Afgørelsen er revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbekendtgø-
relsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt, første gang efter 8 år og heref-
ter mindst hvert 10. år. Næste regelmæssige revurdering vil således ske i 2019. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af §4 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering 
af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden har etableret for at forebygge større 
uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i 
afgørelsen, dvs. at disse vilkår er revurderet. Miljøcenter Odense har i denne forbindelse fundet 
behov for at stille et supplerende vilkår.  
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at de revurderede vilkår ikke ændrer virksomhedens risi-
koforhold.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Afgørelsen omfatter ingen nye an-
læg eller aktiviteter. Der skal således ikke foretages en vurdering iht. VVM-reglerne i forbindelse 
med revurderingsafgørelsen.  
 
Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Vadehavet, Der foretages ikke en vurdering i henhold til 
reglerne i habitatsbekendtgørelsen, idet afgørelsen ikke omfatter nye anlæg eller aktiviteter. 
 

4.2 Øvrige gældende miljøgodkendelser 
Ud over denne afgørelse gælder følgende miljøgodkendelser fortsat: 
 
01.03.2005: Miljøgodkendelse af omlægning af installationer fra kulbro i jorden under Sahara-

vej. 
 
22.01.2008: Miljøgodkendelse af anlæg til rensning af spildevand for svært nedbrydelige 

svovl/kvælstofforbindelser – NS-renseanlæg. 
 
27.03.2008: Forlængelse af tidsbegrænset miljøgodkendelse af CO2-absorptions-pilotanlæg 

(Tidsbegrænset til 1. august 2011) 
 
Ovenstående er vedlagt som bilag I. 
 

4.3 Næste regelmæssige revurdering 
Næste regelmæssige revurdering vil som nævnt ske i 2019. 
 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
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4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Ugeavisen Esbjerg og kan ses på www.blst.dk. 
 
Afgørelsen 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, 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, kan påklages. Dog kan vilkår, der kun 
delvist er ændret, kun påklages mht. ændringerne. For revurderede vilkår, der ikke er ændret, 
dvs. umarkerede vilkår, er det kun beslutningen om, at disse vilkår ikke ændres, der kan påkla-
ges. Endvidere kan det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En oversigt findes i bilag 
F. 
 
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 25. janu-
ar 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, 
der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, med 
mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offent-
liggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 

Esbjerg Kommune 
 

Torvegade 74 6700 Esbjerg raadhuset@esbjergkommune.dk  

Esbjerg Kommune, miljø 
 

Torvegade 74 6700 Esbjerg miljo@esbjergkommune.dk  

Esbjerg Kommune, Beredskabet Gl. Vardevej 97 
 

6700 Esbjerg aju@esbjergkommune.dk
 

Arbejdstilsynet 
Tilsynscenter 3 
 

Postboks 1228 0900 København C at@at.dk

Embedslægeinstitutionen 
Syddanmark 
 

Sorsigvej 35 6750 Ribe syd@sst.dk  

Syd- og Sønderjyllands Politi    KJE027@politi.dk
BLF001@politi.dk
 

Danmarks Fiskeriforening 
 

Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk  

Dansk Sportsfiskerforbund 
 

Skyttevej 4 7182 Bredsten post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 
 

2110 København Ø dn@dn.dk   

Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SVkreds@friluftsraadet.dk  
 
Greenpeace Bredegade 20, bag-

huset 4. sal 
1260 København K info@nordic.greenpeace.org

 
 

Flemming Larsen Skyttevænget 36 6710 Esbjerg V  
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5. BILAG. 
 
BILAG 

A. Virksomhedens miljøtekniske redegørelse (excl. bilag) 
B. Virksomhedens beliggenhed 
C. Målsætning Vadehavet 
D. 1. Områder iflg. Kommuneplanen 

   2. Områder og støjgrænser iht. kommunal planlægning 
E. Oversigt over miljøgodkendelser omfattet af revurderingen 
F. Revurderede vilkår 
G. Sporstoffordeling gennem miljøanlæg på ESV 
H. Esbjergværkets kommentering af udkast til afgørelse - med 

Miljøcenter Odenses bemærkninger hertil 
I. Fortsat gældende godkendelser 

- Miljøgodkendelse af omlægning af installationer fra 
kulbro i jorden under Saharavej. 

- Miljøgodkendelse af anlæg til rensning af spildevand for 
svært nedbrydelige svovl/kvælstofforbindelser – NS-
renseanlæg 

- Forlængelse af tidsbegrænset miljøgodkendelse af CO2-
absorptions-pilotanlæg 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag A 
 
Virksomhedens miljøtekniske redegørelse (ekskl. Bilag) 
 



 

Miljøteknisk beskrivelse ESV 

_____________________________________________________________________________________________________  

 

DONG Energy Power A/S 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia 
 
Tlf 99 55 11 11 
Fax 76 22 19 62 
 
www.dongenergy.dk 
CVR-nr. 18 93 66 74 
 
 
 
 
 

23. november 2009 

Vores ref. SOFJO/SOFJO 
Dok. nr. 622553 
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Formål/Resume 
 
Esbjergværket er senest godkendt efter miljøbeskyttelsesloven i oktober 
1991. Efterfølgende har værket fået en række vilkårsændringer og tillægs-
godkendelser. 
 
Denne miljøtekniske beskrivelse (med bilag) skal danne grundlag for Miljø-
center Odenses revision af alle Esbjergværkets miljøgodkendelser. Revisio-
nen afsluttes med en ny samlet miljøgodkendelse.  
 
Lovgrundlaget er bl.a.: 

• Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. December 2006 om godkendelse af 
listevirksomhed  

• Bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af 
visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (herefter: 
bekendtgørelsen om store fyringsanlæg) og  

• EU`s BREF-dokument for ”Store fyringsanlæg” fra juli 2006 
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1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
Anlæg: 
Navn : DONG Energy, Esbjergværket 
Adresse : Amerikavej 7 
  6700 Esbjerg 
Telefon nr. : 99 55 17 00 
 
CVR-nr. : 18-93-66-74 
P-enhed nr. : 1-003-614-612 
 
 
Ejer: 
Navn : DONG Energy Power Holding A/S  
Adresse : Kraftværksvej 53 
  7000 Fredericia 
Telefon nr. : 9955 1700 
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2. Oplysninger om virksomhedens art 

2.1 Branche, hovedaktivitet og listebetegnelse 

Esbjergværket er et kraft- og varmeproducerende anlæg. 
 
Hovedaktiviteterne er: 

• Produktion af el-energi i forhold til markedsbehovet 
• Produktion af reguleringseffekt og blindeffekt i henhold til elnettets 

behov 
• Produktion af fjernvarme i henhold til behovet i Esbjerg, Varde og 

Nordby på Fanø. 
 
Væsentligste biaktiviteter: 

• Produktion af spædevand til fjernvarmesystemet i Esbjerg, Varde og 
Fanø 

• Rensning af det cirkulerende fjernvarmevand 
• Overvågning af flyveaskeopfyldning, etape 3 

 
 
Listebetegnelse: 
Esbjergværket er et kraft- og varmeproducerende anlæg, registreret under 
branchekode 401100 (produktion af elektricitet) efter DB03. Den samlede 
indfyrede effekt er på 835 MW. Det betyder, at virksomheden har godken-
delsespligt i henhold til:  
 

• listepunkt G 101 ”Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbi-
neanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere 
end 50 MW”  
 

Listepunktet er i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksom-
hed nr.1640 af 13. december 2006 med senere ændringer. 
 

2.2 Beskrivelsens omfang 

Beskrivelsen omfatter Esbjergværkets produktionsanlæg med tilhørende 
anlæg og bygninger.  
Esbjergværket er en såkaldt i-mærket virksomhed i henhold til Miljøministe-
riets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 "Bekendtgørelse om 
godkendelse af listevirksomhed". (Godkendelsesbekendtgørelsen). Dette 
betyder, at tilsynsmyndigheden (Miljøcenter Odense) skal tage værkets mil-
jøgodkendelse op til regelmæssig revision. Eventuel regulering sker ved 
påbud.  
 
Denne miljøtekniske redegørelse skal danne grundlag for den første revision 
af værkets miljøgodkendelse.  
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3. Beliggenhed 

3.1 Placering 

Esbjergværket er beliggende Amerikavej 7, 6700 Esbjerg, Esbjerg Bygrunde 
matr. nr. 1419B. Se endvidere bilag 2. 
 
Esbjergværkets grundareal er ca. 185.000 m2, hvoraf det bebyggede areal 
udgør ca. 17.500 m2. Værkets indretning fremgår af bilag 3 (Oversigtsplan). 
 
Ud over kraftværksarealet omfatter Esbjergværket området nord for vejen 
”Sahara”, Esbjerg Bygrunde matr. nr. 1201C, hvor det tidligere Vestkraft Blok 
1 og 2 lå. På dette areal, der udgør ca. 109.000 m2, findes følgende installa-
tioner, der er i brug af Esbjergværket: 
 

• Olietank nr. 7 og 8  
• Oliepumpehus 
• Olielosseledning fra Vestkraftkaj 
• Fjernvarmeakkumulatortank 
• Fjernvarmepumpehus 
• Flyveaskesilo 1 og 2 

3.2 Godkendelse 

Esbjergværket har et antal miljøgodkendelser og tilladelser, der nu skal revi-
deres. De væsentligste er: 

 
Miljøgodkendelse Gyldighedsdato
Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 5 01.10.1991
Miljøgodkendelse til tilledning af TASP 01.09.1998
Miljøgodkendelse af de-NOx-anlæg på blok 3, Ribe Amt 01.11.1999
Miljøgodkendelse til udvidelse af slaggelagerplads samt tilladelse 
til nedsivning af perkolat, Ribe Amt 

01.05.2001

Miljøgodkendelse til indretning af mellemlager for slagge og befug-
tet flyveaske samt til genindfyring heraf 

01.09.2003

Miljøgodkendelse til sænkning af røggastemperaturen fra 72 °C til 
56 °C, Ribe Amt 

01.06.2003

Godkendelse af anlæg til rensning spildevand for svært nedbryde-
lige svovlkvælstofforbindelser - NS-renseanlæg, Miljøcenter Oden-
se 

22.01.2008

Miljøgodkendelse af forsøgsanlæg til medforbrænding af affald, 
Miljøcenter Odense 

27.03.2008

Miljøgodkendelse - Forlængelse af tidsbegrænset miljøgodkendel-
se af CO2-absorptions-pilotanlæg, meddelt af Ribe Amt den 15. 
marts 2005 (Før CASTor-projektet. Nu CESAR-projektet), Miljøcen-
ter Odense 

27.03.2008

 
 
En komplet oversigt over værkets godkendelser og tilladelser findes i DONG 
Energys miljøledelsessystem MAKS, og er gengivet i bilag nr. 1. 
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3.3 Planforhold 

 
Kommuneplan 
Esbjergværket Blok 3 ligger ifølge den gældende kommuneplan (Kommune-
plan 2006-2018 for Esbjerg Kommune) i enkeltområde 01-100-150. Området 
er udlagt til havneerhverv / kraftvarmeværk. Delområdet har, med undtagel-
se af de omfattende vandflader, byzonestatus. 
 
Forslag til ny kommuneplan 2010 – 2022 er udsendt i høring i august- sep-
tember 2009.   
Den nye kommuneplan vil - som følge af den nye kommunalreform af 2007 – 
ophæve såvel Kommuneplan 2006-2018 som regionplan 2016. 
 
I forbindelse med større nybygninger og væsentlige anlægsændringer vil 
Esbjergværket være omfattet af krav i Samlebekendtgørelsen (VVM). 
 
Lokalplan 
Esbjergværket er omfattet af Lokalplan nr. 381 (27. marts 2000), der er ud-
arbejdet af Esbjerg Kommune på baggrund af Esbjerg Kommunes Kommu-
neplan. Lokalplanen omfatter hele havneområdet. 

 
Der er følgende afstande til øvrige områder fra Blok 3: 

• ca. 800 meter til erhvervs- og industriområde med forbud mod gene-
rende virksomhed 

• ca. 1000 meter til centerområde mm. 
• ca. 1000 meter til boligområde 
• ca. 1400 meter til offentligt tilgængeligt rekreativt 

 
Esbjergværket er omfattet af Esbjerg Kommunes spildevandsplan 2009-
2015 af 8. oktober 2008, under kloakopland D32 - Australienkaj. Området er 
separatkloakeret med tilslutning af spildevand til Havneledning Vest (Blok 3). 
Området nord for vejen Sahara har tilslutning af overfladevand til en gammel 
kølevandskanal der har udløb i Vadehavet.  
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4. Oplysninger om idriftsættelse af anlæg (Tidspunkter)  
Anlægget blev idriftsat i 1992. 
 
Idriftsættelse af større delanlæg efter 1992: 
 
1998: TASP-anlæg 
1998: Bundaskelagerplads 
2004: Mellemlager for flyveaske og bundaske 
2004: de-NOx anlæg 
2009: NS-renseanlæg 
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5. Tegninger over virksomhedens indretning  
Anlæggets hovedkomponenter består af: 
 
Blokanlæg Kedel, turbine, generator, kondensator, køle-

vandsanlæg, fjernvarmesystem inkl. fjernvarmeak-
kumulatortank 

Røgrensningsanlæg DeNOx-anlæg, elektrofilter, afsvovlingsanlæg med 
tilhørende spildevandsrensningsanlæg, skorsten 

Hjælpeanlæg Vandbehandlingsanlæg, forbrugsanlæg for el, 
varme og trykluft samt nødstrømsanlæg 

Lager- og håndte-
ringsanlæg for 
brændsler og hjælpe-
stoffer. 

Havne- og kultransportanlæg samt lageranlæg for 
brændsel , absorbenter og ammoniak. 

Lageranlæg for rest-
produkter 

Flyveaskesiloer, lagerplads for udskibning af bund-
aske, mellemlager for flyveaske og bundaske 

 
I forbindelse med produktionsanlægget er der etableret en servicebygning 
med kontorer samt værksteds- og laboratoriefaciliteter, hvor der udføres 
vedligeholdelses- og reparationsarbejder samt analyser til brug ved proces-
overvågning og miljøegenkontrol. 
 
Esbjergværkets indretning er illustreret på tegninger som anført i tabel ne-
denfor. 
 
Emne Bilag nr. Bemærkninger 
Støjkilder 4 Støjkilder ligger til grund for støjberegningen i afsnit 8.5. 
Luft- og røgafkast 5  
Layout (Plan- og snittegnin-
ger) 

6  

Kølevandskanaler 7 Udløbene fra kølevandskanalerne fra blok 1 og 2 er placeret 
side om side. De udmunder ca. 25 meter øst for det punkt, 
hvor en forlængelse (lige linje) af den østlige havnekaj i 
Østehavn krydser kystlinjen (svarende til ca. 125 meter 
nordvest for udløbet af kølevandskanalen fra Blok 3) 

Spildevandsplaner 8  
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6. Virksomhedens produktion, forbrug og emissioner 

6.1 Produkter og kapacitet 

Esbjergværkets hovedformål er samtidig produktion af el og varme. Herud-
over produceret genanvendelige mineralprodukter. 
 
Esbjergværket producerer energi i form af elektricitet og varme. El leveres til 
det samlede elnet og sælges til danske eldistributionsselskaber eller til ud-
landet. Fjernvarme leveres til den lokale fjernvarmeforsyning i Esbjerg, Var-
de og på Fanø. 
 
Tekniske hoveddata: 
  
Idriftsat 1992
Maks. kontinuerlig el-effekt (netto) 377 MW
Maks. fjernvarmeydelse 460 MJ/s
Kulforbrug ved fuldlast 120 t/h
Olieforbrug ved fuldlast 73 t/h
Damptryk 251 bar
Damptemperatur 560 °C
 
 
Produktion (driftsdata fra 2004 – 2007*): 
 

Produktion Enhed 2004 2005 2006 2007
Elproduktion (brutto) MWh 2.003.409 1.868.208 2.638.430 2.318.610
Elproduktion (netto) MWh 1.823.532 1.699.471 2.404.792 2.115.013
Fjernvarmeproduktion (brutto) TJ 2.711 2.602 2.569 2.371
Fjernvarmeproduktion (netto) TJ 2.682 2.578 2.545 2.350
Spædevand til fjernvarmesystemet m3 122.693 167.287 155.081 161.471

*Produktionsdata fra 2008 er udeladt pga. lang udetid (ombygning og reparation). 

 
 
 
Mineralprodukter (driftsdata, 2004 – 2007*): 
 
 2004 2005 2006 2007
Flyveaske tons 59.101 79.689 69.342 73.679
Bundaske (slagge) tons 14.642 17.293 15.641 16.440
Gips tons 42.763 50.929 48.205 43.492
*Produktionsdata fra 2008 er udeladt pga. lang udetid (ombygning og reparation). 

 

6.2 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

6.2.1 Energi 

6.2.1.1 Brændsler 
Råvareforbruget på Esbjergværket består primært af brændslerne kul og 
svær brændselsolie (”fuelolie”).  
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Esbjergværket er bygget til forbrænding af kul og fuelolie og er i stand til at 
køre med fuldlast på begge brændselstyper. Kul er valgt som basisbrændsel 
og fuelolie anvendes udelukkende under opstart samt i tilfælde af driftsfor-
styrrelser på kulanlæggene. Kul leveres fra alle dele af verden. I de senere 
år er de fortrinsvis blevet leveret fra Polen, Rusland og Norge. 
 
6.2.1.2 Elektricitet 
Til drift af procesanlæg har Esbjergværket et internt elforbrug (egetforbrug), 
der anvendes til en række elmotorer m.v. 
 
Elforbrug (driftsdata 2004-2007):   

 
Forbrug* Enhed 2004 2005 2006 2007
El MWh 179.877 168.737 233.638 203.597
   

*Data fra 2008 er udeladt pga. lang udetid (ombygning og reparation). 

 
 
6.2.1.3 Fjernvarme 
Fjernvarme anvendes internt i processen samt til rumopvarmning og fremstil-
ling af varmt brugsvand. Alle bygninger er forsynet med fjernvarmekalorife-
rer. Disse benyttes fortrinsvis som frostsikring i stilstandsperioder. 
 
Fjernvarmeforbrug (driftsdata 2004-2007*): 

 
Forbrug Enhed 2004 2005 2006 2007
Fjernvarme TJ 29 24 24 21

* Data fra 2008 er udeladt pga. lang udetid (ombygning og reparation). 

 

6.2.2 Vand 

6.2.2.1 Råvand 
Hovedparten af Esbjergværkets råvandsforbrug dækkes af vand fra egne 
grundvandsboringer i Veldbæk (”Veldbækvand”). Herudover fås vand fra 
Esbjerg Kommune (”kommunevand”). Veldbækvandet anvendes udelukken-
de som procesvand. Kommunevand anvendes først og fremmest til sanitære 
installationer og som reserve for Veldbækvand. 
 
Procesvandet anvendes fortrinsvis som spædevand i kedelanlæg, vå-
dafsvovlingsanlæg og fjernvarmesystem samt til andre formål som f.eks. 
rengøring, flyveaskebefugtning og støvdæmpning. Til brug i kedelanlæg og 
fjernvarmesystem kræves en totalafsaltning, hvorefter vandes benævnes 
deionat. Veldbækvandet gennemgår desuden en forrensning til fjernelse af 
eventuelle urenheder. 
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Vandforbrug (driftsdata 2004-2007*): 
 
Forbrug Enhed 2004 2005 2006 2007
Råvand fra egen boring m3 556.290 637.030 722.700 671.320
Råvand fra kommunal forsyning m3 6.874 10.140 6.020 10.300
Råvand i alt m3 563.164 647.170 728.720 681.620

* Data fra 2008 er udeladt pga. lang udetid (ombygning og reparation). 

 
 
 
6.2.2.2 Havvand 
Anlægget forbruger havvand til køling af damp i kondensatoren samt til kø-
ling af mellemkølevand. Kølevandet tages ind via et dybvandsindtag i den 
østlige ende af Australienkaj og udledes via et overfladeudløb vest for den-
ne. Inden kølevandet ledes til kondensatoren renses det mekanisk for uren-
heder. 
 

Havvandforbrug (driftsdata 2004-2007*): 
 
Forbrug Enhed 2004 2005 2006 2007
Flow Mio. m3 287 321 376 309
Temperaturstigning ºC 4,8 4 5,5 5,8
Energi TJ 5.758 5.367 8.644 7.491

* Data fra 2008 er udeladt pga. lang udetid (ombygning og reparation). 

 

6.2.3 Hjælpestoffer 

Hovedparten af de hjælpestoffer, der anvendes på Esbjergværket Blok 3, 
forbruges i de-NOx-anlæg, i vådafsvovlingsanlæg med tilhørende spilde-
vandsrensningsanlæg, og i vandbehandlingsanlægget, der består af et tota-
lafsaltningsanlæg (TA-anlæg) og et kondensatrensningsanlæg (KR-anlæg). 
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6.2.4 Forbrug 

I tabel nedenfor er angivet forventede forbrugsdata og faktiske forbrgsdat for 
perioden 2004 - 2007.  
 
 Udlægningsdata 2004 – 2007 

El og fjernvarme, egetforbrug   

El ca. 34 MW  

Fjernvarme ca. 3.500 kW  

   

Brændselsforbrug   

Kul 120 ton/h  

Olie 73 ton/h  

Genindfyring af diverse materiale Maks. ca. 250 t/døgn  

   

Råvandsforbrug   

Råvand fra egen og kommunal forsyning ca. 60 m3/h  

   

Kølevandssystem   

Havvand 16.433 kg/s 287 – 376 mio. m3 

Maksimal opvarmning ved nominel kølevands-

mængde 

6 °C 4 – 5,8 °C 

Maksimal køleevne, kondensator 415 MJ/s  

   

Processens vigtigste hjælpestoffer   

Kalk til afsvovling (CaCO3)   *) 30-40.000 ton/år 877 – 4.886 ton/år 

TASP til afsvovling                *) 30-40.000 ton/år 24.256 – 35.675 ton/år 

NaOH (omregnet til 100% vare) 200-400 ton/år 99 – 156 ton/år 

HCl (omregnet til 100% vare) 10-100 ton/år 53 – 85 ton/år 

NH3 (omregnet til 100% vare) Vandkonditionering: 2-7 ton/år 

de-NOx anlæg: ca. 1400 ton/år 

2,1 – 3,8 ton/år 

355 – 1.437 ton/år 
Jernklorid (fældningsmiddel til spildevandsrens-
ning) 10-20 ton/år 1,5 – 7,7 ton/år 

Natriumsulfid (fældningsmiddel til spildevands-

rensning)  

2-5 ton/år 1,2 – 2,4 ton/år 

Polymer (flokkuleringsmiddel til spildevands-

rensning) 

2-3 tons/år Ca. 3,9 ton/år 

Dieselolie (til dozere) ca. 140 ton/år 142 – 151 ton/år 

Tændgas (propan) 4-5 ton/år 2,1 – 3,7 ton/år 
*) Afhængig af svovlindhold i kul 
 
Der henvises i øvrigt til data i ”Grønt regnskab”.  

6.3 Procesbeskrivelse 

I Esbjergværket som er et traditionelt kraftværk anvendes energiindholdet i 
brændslet til at omdanne vand til damp ved meget højt tryk og høje tempera-
turer. Dampen ledes gennem en turbine, hvor den ekspanderer, og energi-
indholdet omdannes til rotationsenergi. Rotationen driver en generator, som 
producerer el. 
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Undervejs i turbinen er der mulighed for at udtage en variabel del af dampen 
og bruge den til fjernvarmeproduktion under samtidig kondensering af dam-
pen. Den resterende damp ledes gennem sidste del af turbinen til kondensa-
toren, hvor dampen kondenseres til vand ved brug af kølevand i form af 
havvand. 
 
Kondensat fra kondensatoren og fjernvarmevekslerne samles og pumpes 
tilbage til kedlen igen. Vand og damp cirkulerer således i et lukket kredsløb 
som vist på Figur 1. 

Turbine

Fjernvarme

Kølevand

Kedel

Fødevand

Brændsel

Luft

Damp

Røggas

Restprod.

Gen.

Figur 1 Vand/damp kredsløb 
Elproduktionen bliver ved samtidig fjernvarmeproduktion mindre, men den 
kombinerede el- og varmeproduktion giver en høj udnyttelse af råenergien, 
og anlægget er meget fleksibelt over for ændringer i el- og varmebehovet. 
Desuden er der mulighed for produktion af fjernvarmevand til en akkumula-
tortank, hvormed fleksibiliteten forøges yderligere. 
 
Kul- og oliebrænderne er udført for en lav NOx produktion, hvorved NOx-
dannelsen ved forbrændingen mindskes. I 2004 er der endvidere installeret 
et deNOx-anlæg (SCR) til katalytisk rensning af røggassen for NOx. røggas-
sen.  
 
Støvpartikler fjernes i et elektrofilter under produktion af flyveaske. 
 
Til rensning af røggassen for SO2 har Esbjergværket installeret et gipspro-
ducerende afsvovlingsanlæg (benævnes ”vådafsvovlingsanlæg”). I tilknyt-
ning til røggasrensningsanlægget er der etableret et spildevandsrensnings-
anlæg, der renser spildevandet for tungmetaller mm.. 
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Røggassen udledes til omgivelserne via en 250 m høj skorsten. 
 
Driften på anlægget giver anledning til kontinuert produktion af en række 
restprodukter og affaldsstrømme. 
 
Figur 2 illustrerer hovedprocesserne, hvor interne forbindelser er udeladt. 
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Figur 2 Hovedprocesser 
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I de følgende afsnit beskrives de væsentligste miljøpåvirkninger fra de på Figur 
2 anførte proceselementer. Afsnitsnummereringen følger nummereringen på 
figuren. 
 

6.3.1 Brændselsmodtagelse 

6.3.1.1 Kul 
Kul modtages med skib - gennemsnitlig 3-4 gange om måneden, svarende til et 
kulforbrug på ca. 700.000 ton/år. Kulskibenes størrelse varierer mellem 14.000 
ton og 45.000 ton og den typiske skibsstørrelse er ca. 20-25.000 ton.  
  
Skibene losses med Esbjergværkets egne kraner (2 stk.), der er placeret på 
offentligt kajanlæg (Esbjerg Havn, Australienkaj). Krangrabben afleverer kullene 
i en åben tragt, hvorfra kullet i et lukket system føres til det åbne kajbånd. 
 
Losseprocessen foregår halvautomatisk og styres/overvåges af kranføreren. 
 
I tilfælde af havari på kultransportanlægget kan kullene efter losning placeres 
på kulnødlageret, der er placeret på Australienkaj. 
 
Kajbåndet fører kullene til knuse-harpe bygningen, hvor følgende operationer 
foregår: 

• Magnetisk materiale fraskilles i en magnetseparator 
• Kullene, som ved modtagelsen kan have en ækvivalent kornstørrelse 

på op til 50 mm, knuses til 30 mm 
• Der udtages prøver af kullene for kontrol af brændværdi, svovlindhold 

m.m. 
 
Herefter føres kullene til lager eller til kedlens dagsiloer som vist på Figur 3. 
 

Kulsiloer i
kedelbygning

Omkast

Lossekraner

Kullager

Knusning
Harpning

Jern og
affald i øvrigt

Opberedning

Filtergips

Knus e-harpe
bygning

Kulbånd
(over dækk et)

Mellemlager
Flyveaske
Bundaske

kulnødlager

Oprensning fra
sedimentationsbassin

m.m.

Kulplads

Kajbånd

Kajanlæg

 

Figur 3 Kultransportanlæg 
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6.3.1.2 Olie 
Anlægget er udlagt for kombineret kul/olie fyring, hvor fuld last på kedlen også 
kan opnås med 100% oliefyring. Olietypen er svær fuelolie og leveres med skib. 
 
Losning foregår fra Vestkraftkaj ved at olien pumpes fra skib via både en under-
jordisk og en overjordisk ledning direkte ind i tankanlæg. Losning sker typisk ca. 
hvert 1½ år. 
 
Processen er vist skematisk på Figur 4. 
 

Dagolietank
ved kedelbygning

Oliepumpehus
med varmholdning

Losseanlæg
ved Vestkraftkaj

Tankanlæg

Under-/overjordisk 
ledning

Overjordisk
ledning

Overjordisk 
ledning

Olieforvarmere
I kedelbygning

Overjordisk 
ledning

 

Figur 4 Oliefordelingsanlæg 

Den underjordiske olierørledning er placeret i en isoleret kappe med heat tra-
cing i form af 2 rør med fjernvarmevand langs olierørledningen. Langs røret er 
endvidere placeret alarmtråde, der detekterer eventuelle lækager. 
 
De overjordiske olierørledninger er placeret i en overdækket og isoleret rørbro. 
På strækningen til tankanlæg indeholder rørbroen olierør til losning, recirkule-
ring frem og retur, forbrug samt rør for bundtømning. Desuden er 2 fjernvarme-
rør placeret i rørbroen. 
 
Brændselsmodtagelse 
Nøgletal 
Lossekapacitet kul ca. 1200 t/h 
Lossekapacitet olie ca. 450 t/h (afhængig af pumper på skib) 
 
 

6.3.2 Brændselslager 

Kul 
Kul til Esbjergværket oplagres på kulpladsen, som er placeret øst for produkti-
onsanlægget og indrettet som et kombineret arbejds- og langtidslager. Kullene 
oplagres i forskellige kulkvaliteter. Kulpladsen er indrettet på et ubefæstet areal. 
 
Kullene udlægges ved hjælp af udlæggervogn og dozes evt. videre ved hjælp af 
dozere. Dozeren jævner kullene ud og foretager samtidig hermed en komprime-
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ring af kullene, hvorved risikoen for selvantændelse og støvflugt formindskes. 
Når kullene skal forbruges, dozes kullene til en af de 2 underjordiske dozergru-
ber. Herfra føres kullene på båndbroer til kedlens dagsiloer. 
 
Alle båndbroer, bortset fra kajbånd og afkasterbånd, er overdækkede.  
 
På den nordøstlig del af kulpladsen er der indrettet et mellemlager for flyveaske 
og bundaske til genindfyring. Se afsnit 6.3.12.2 
 
Kulnødlager 
Langs kajanlægget er der etableret et kulnødlager, hvor kullene kan håndteres 
af lossekranerne. Kulnødlageret er oprindeligt udlagt til at rumme ca. 60.000 
tons kul, svarende til en maksimalt forekommende skibsladning. Efterfølgende 
er nødlagerets vestlige ende blevet indrettet til mellemlager for udskibning af 
bundaske (se afsnit 6.3.11) og nødlagerets østlige ende er blevet indrettet til 
mellemlager for olieforurenet jord og sand. Arealet kan dog stadig anvendes 
som kulnødlager i påkomne tilfælde. 
 
Mellemlager for olieforurenet jord og sand har et areal på ca. 700 m2 og er ind-
rettet, så vognmændene kan køre ind og aflæsse jorden uden hjælp fra 
kulpladspersonale og –dozere. Lagerpladsen er indrettet med tæt befæstigelse 
og fald således, at alt overfladevand strømmer mod indkørslen til kulnødlageret, 
hvor det opsamles i en afløbsrende, der er placeret i hele indkørslens bredde, 
og løber til en opsamlingstank. Mellemlageret anvendes pt. til mellemlagring af 
forudskilt gips (FUG) (Denne anvendelse ønskes bekræftet i den opdaterede 
miljøgodkendelse). Ved afhentning af FUG anvendes gummiged til pålæsning.  
 
Olie 
Tankanlægget består af 2 olietanke, hvori der fra oliepumpehuset konstant cir-
kuleres en oliemængde under samtidig opvarmning af denne. Herved varmhol-
des olien i tankanlægget hvormed viskositeten holdes tilpas lav så pumpning er 
mulig. Fra tankanlægget pumpes en mængde olie til dagolietanken for anven-
delse i kedelanlæg. Dagolietanken er placeret udendørs ved kedelbygningen på 
et område forsynet med ”opkanter”. 
 
Tankanlægget er placeret på et område med jordvolde omkring. Arealet er 
drænet med nedgravede drænrør. Afløb herfra ledes til brønd med olieudskiller. 
Afløbet er normalt lukket. Når arealet skal afvandes kontrolleres, at der ingen 
oliefilm er på arealet, hvorefter afløbet åbnes. Efter afvanding lukkes afløbet 
igen. 
 
Afløbet har forbindelse til en gammel kølevandskanal, der har udløb i Vadeha-
vet vest for kølevandsafgangskanal fra Esbjergværket. Se endvidere Figur 17 
vedr. overfladevandssystem. 
 
Olieudskillerne renses i fast rutine med de øvrige olieudskillere. 
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6.3.2.1 Tændgas 
Til kedlens startbrændere anvendes flaskegas (LPG, propan). 
 
Gassen opbevares i tank placeret udendørs ved kedelbygning. Gassen er i 
væskefase i tanken og fordampes i fordamper før indføring i rørsystem til bræn-
dere i kedelbygningen. 
 
Gassen leveres med tankbil. 
 
Brændselslager  
Nøgletal  
Kulplads 
Areal ca. 110.000 m2  
Kapacitet ca. 1.300.000 tons 
Kulnødlager  
Kapacitet Ca. 60.000 tons 
Olielager 
Tankanlæg Tank 7 og 8 
Tankvolumen Tank 7: 45.000 m3 

Tank 8: 45.000 m3 
Tankareal bag jordvolde ca. 17.000 m2 
Volumen op til laveste jordvold ca. 5.000 m3 
Dagolietank volumen ca. 200 m3 
Tændgas 
Tank volumen 2,4 m3 
 

6.3.3 Brændselsopberedning 

KuI 
 forbindelse med kulopkørslen kan der foretages en blanding af kullene på 
kulpladsen, idet der kan dozes forskellige kultyper og mængder i de 2 dozer-
gruber. En blanding af kullene kan være nødvendig af hensyn til tekniske eller 
miljømæssige forhold. 
 
Kullene kan desuden tilsættes: 
 
 forbrændingsegnede mineralprodukter fra DONG Energys kraftværker: 

- bundaske og  
- flyveaske  

 
samt følgende produkter, der stammer fra værkets drift: 

• Opfejet spild fra veje og pladser (primært kul) 
• Vand fra olieudskillere 
• Køle/smøremidler samt vand fra renserum 
• Sediment fra sedimentations- og neutralisationsbassiner 
• Støv fra støvsugeranlæg (primært kul og aske) 
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Produkter udspredes på et kullag på minimum 3 – 5 meters tykkelse på kullage-
ret. Håndteres herefter sammen med kullene.  
 
Under opkørsel til kulsiloerne tilsættes filtergips - tilbageføres til processen via 
et lukket system. Se 6.3.19.1. 
 
 
Olie 
Olien fra dagolietanken opvarmes før forbrænding i olieforvarmere placeret i 
kedelbygning. 
 
 
Brændselsopberedning  
Nøgletal 
Maksimalt tilbageført mængde  
filtergips 

5 m3 (sv.t. 500 kg tørstof) filtergips pr. 1000 tons kul 

Maksimal tilsætning af  
bundaske og flyveaske 

ca. 0,07 tons bundaske/flyveaske pr tons kul, således at elfilterets 
kapacitet ikke overskrides 

  

6.3.4 Kedel 

Kullene udtages i bunden af dagsiloerne og formales til kulstøv i kulmøllerne før 
indblæsning i kedlens fyrrum. 
 
Ved forbrænding af kul og/eller olie tilføres luft fra forbrændingsluftblæsere og 
der dannes røggas. Røggassen indeholder primært gasser i form af kuldioxid 
(CO2), svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx) samt støv i form af askepartikler 
og meget små mængder tungmetaller, der først og fremmest er bundet til aske-
partiklerne. Desuden indeholder røggassen en mængde luft der ikke forbruges 
ved forbrændingsprocessen (”luftoverskud”). 
 
Den frigjorte effekt fra forbrændingen bruges til at omdanne vand til damp ved 
høje temperaturer og tryk. Fra kedlen føres dampen til turbinen. 
 
I tilfælde af for højt damptryk i kedlen udledes dampen i sikkerhedsventilerne 
placeret på kedelhustaget. 
 
Luften tilføres fra forbrændingsluftblæserne og forvarmes i luftforvarmeren 
(”LUFO”). Dette er illustreret på Figur 5 sammen med de øvrige hovedkompo-
nenter i luft/røg systemet. 
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Figur 5 Luft/røg systemet 

 
I bunden af fyrrummet udtages bundasken der falder ned i den vandfyldte slag-
geskraber (vandlås), hvorved bundasken sprænges til mindre stykker. Bund-
asken skrabes op og transporteres til bundaskesilo. Under drift forsvinder en del 
af vandet, hvorfor der løbende tilsættes vand til opretholdelse af niveauet. 
 

Kedel  
Nøgletal 
Damptryk 251 bar 
Damptemperatur 560°C 
Kulforbrug fuldlast 120 t/h 
Olieforbrug fuldlast 73 t/h 
 
 

6.3.5 de-NOx anlæg 

I de-NOX-anlægget omdannes en del af røggassens indhold af NO og NO2 
(NOx)  til frit kvælstof (N2) ved reaktion med ammoniak (NH3) under passage af 
en katalysator. Processen benævnes selektiv katalytisk reduktion (SCR), og i 
dette tilfælde hvor den er placeret før støvfilteret er den korrekte betegnelse 
HD-SCR (High Dust SCR). 
 
NH3 doseres ækvimolært på basis af NOx målinger og den ønskede redukti-
onsgrad, men på trods af omhyggelige NOx målinger, en god NH3-fordeling i 
røggassen og en tilstrækkelig katalysatoraktivitet kan et vist (lavt) NH3 slip ikke 
undgås. Konsekvenserne heraf kan være reaktion med SO3 til ammoniumsulfat 
og –bisulfat (korrosivt) samt en uheldig påvirkning af flyveaskekvaliteten. 
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Forbrænding LUFOOpblanding deNOx anlæg Støvfilter

LUFO: Luftforvarmer

Kedelbygning

NH3 tankTankvogn

 

Figur 6 de-NOx anlæg 

 
Brugte (deaktiverede) katalysatorer bortskaffes i overensstemmelse med gæl-
dende affaldsregulativer. 
 
 
6.3.5.1 Ammoniaklager 
Ammoniak leveres med tankvogne. Til anlægget hører et ammoniaklager til 
vandfri (fordråbet) ammoniak, der omfatter en tankvognsterminal med en aflad-
ningskompressor, en lagertank med sikkerhedsudrustning og en fordamper, 
således at ammoniakken kan ledes til kedlen på gasform. Lageret er overdæk-
ket dels af hensyn til det ovenover liggende kulbånd, dels for at hindre solind-
fald, der kan hæve tankens temperatur og tryk. 
 
Af sikkerhedshensyn er det valgt at opbygge systemet så enkelt og ukomplice-
ret som muligt. Tanken er forsynet med fyldeledninger for væske og gas. Tan-
kens to sikkerhedsventilers afblæsninger er ført over tag, og tankens væske-
stand overvåges i Esbjergværkets kontrolrum. Tankens studse som er placeret i 
toppen af tanken er forsynet med indvendige rørbrudsventiler. Tanken er opstil-
let i en tankgrav, der i tilfælde af lækage kan rumme hele tankens volumen. 
Lagerets tagkonstruktion er udført således, at gasformig ammoniak, der er lette-
re end atmosfærisk luft, ikke kan samle sig i lommer. 
 
Såfremt tankens temperatur af en eller anden grund stiger ud over det tilladeli-
ge, vil et automatisk sprinklersystem blive udløst og tanken oversprinkles med 
vand. 
 
Både tankvognsterminal og lager er tilsluttet værkets brandmeldeanlæg og for-
synet med ammoniakdetektorer, der ved lækager udløser et omkredssprinkler-
system. Da ammoniak er særdeles opløseligt i vand, er det muligt at begrænse 
udslippet ved at indeslutte det med et vandgardin. Afhængigt af ammoniakkon-
centrationen kan vandet efterfølgende pumpes til kommunalt spildevandssy-
stem eller bortskaffes på anden vis. 
 
Trykket i ammoniaktanken overvåges. Ved for højt tryk starter et sprinklergardin 
for køling af tanken. Dette vand samt regnvand afledes til sedimentationsbas-
sin. Der er etableret en ledningsevnemåling, der stopper udledning ved høj 
ledningsevne som følge af ammoniak i vandet. 
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Ammoniakanlægget er godkendt jfr. Risikobekendtgørelsen. Se afsnit 10. 
 
 
de-NOx anlæg 
Nøgletal 
NH3 tankvolumen 200 m3 
NH3 mængde i tank Maks. 100 tons 
Volumen, tankgård  250 m3 
Sprinklersystem til køling 44 m3/h 
Vandforbrug, vandgardin 33 m3/h 
 
 

6.3.6 Støvfilter (Elfilter) 

Støvfilteret har til formål at udskille røggassens indhold af flyveaskepartikler. 
Flyveasken opsamles i tragte under støvfilteret og sendes i lukket rørsystem til 
flyveaskesilo 1 eller 2. 
 
Støvfilteret er udformet som et elektrofilter (”Elfilter”). 
 
Figur 7 viser processen. Elfilteret består af 2 parallelt opstillede filtre hver med 2 
parallelle røggasveje. I hver røggaspassage (”-veje”) passerer røggassen 3 
zoner med elektrostatisk partikeludskillelse. 

Flyveaske til
flyveaskesiloer

Elektrostatisk filter
4 parallelle røggasveje

3 udskilningszoner i hver

Støvfilterbygning

Røggas
fra

kedel

Røggas til
afsvovlings-

anlæg

Sugetræks-
blæsere

LD

LD: Lyddæmpere

Blæserbygning

 

Figur 7 Elfilter 

Udskilningsgraden er i praksis omkring 99,9%, dvs. næsten en total støvfjernel-
se. 
 
Elfilter  
Nøgletal 
Udskilningsgrad ca. 99,9% 
Emission < 50 mg/Nm3 

Normalt 5-10 mg/Nm3 
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6.3.7 Afsvovlingsanlæg 

I vådafsvovlingsanlægget omdannes røgens indhold af svovldioxid (SO2) til gips 
ved reaktion med ilt, vand og absorbenter i form af TASP og/eller kalk. Derved 
produceres spildevand indeholdende forskellige salte og tungmetaller, som 
renses i særskilt spildevandsrensningsanlæg. 
 
I afsvovlingsanlægget foregår processen ved en temperatur på ca. 48°C, hvor 
røggassen er mættet med vanddamp. Før udledning gennem skorsten er der 
derfor brug for genopvarmning, hvorfor røggassen før og efter afsvovlingsan-
lægget passerer en gas-gas varmeveksler (”GAFO”). 
 
Processen er vist skematisk på Figur 8. 
 

Gips-slurry

GAFO

Støvfilter Skorsten

Afvanding

Vand

Spildevands-
anlæg

Gipslager

Afsvovlingsbygning Gipslagerbygning

Skorstens-
bygning

Sugetræks-
blæsere

T
A

S
P

 silo

T
A

S
P

 silo

 

Figur 8 Afsvovlingsanlæg 

 
En anden type afsvovlingsanlæg består af en såkaldt spray-absorber, hvor en 
opslemning af hydratkalk forstøves i røggassen under dannelse af et tørt af-
svovlingsprodukt (”TASP”). Denne type anlæg findes bl.a. på Studstrupværket. 
Forskellen på TASP (CaSO3, calsiumsulfit) og gips (CaCO4, calsiumsulfat) er 
populært sagt, at TASP mangler et iltatom. TASP indeholder ca. 25-35 % rest-
kalk (CaCO3 og Ca(OH)2). 
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Esbjergværket benytter TASP som absorbent i stedet for kalk i det våde afsvov-
lingsanlæg. Derved udnyttes TASP’ens restkalkindhold samtidig med, at 
TASP’ens calsiumsulfit iltes til gips.  
 
Det er stadig muligt at anvende kalk i stedet for TASP. 
 
Både kalk og TASP opbevares tørt i siloer. Begge produkter leveres med lastbil 
og blæses op i siloer med Esbjergværkets trykluftforsyning.  
 
 
Afsvovlingsanlæg  
Nøgletal 
TASP-silo 1, volumen 7.000 m3 
TASP-silo 2, volumen 1.000 m3 
 

6.3.8 Skorsten 

Skorstenen leder røggassen op i en højde af 250 m. 
 
Skorstenskernen er muret i syrefaste sten. 
 
I kote 87 er indrettet en måleplatform i henhold til vejledning fra Miljøstyrelsen, 
hvor følgende målinger foretages: 
 

• Temperatur 
• O2 
• NOx 
• SO2 
• CO 
• Støv 

 
I bunden af skorstenen er spildevandsrensningsanlægget placeret. 
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Figur 9 Skorsten 

 
Skorsten  
Nøgletal  
Røggas udløbshastighed i skorstenstop ved 
laveste belastning 

Min. 8 m/s  

Røggashastighed i skorstenstop ved højeste 
belastning 

Min. 20 m/s 

Røggastemperatur ved drift uden afsvovling  104 °C, variationsområde 90 
– 110 °C 

Røggastemperatur ved drift med afsvovling Min. 56 °C *) 

* Den lavere røgastemperatur må ikke give anledning til nedfald af svovlsyre-
dråber i omgivelserne 
 

6.3.9 Vandbehandlingsanlæg 

Vandbehandlingsanlægget omfatter anlæg til råvandsbehandling, totalafsalt-
ningsanlæg (TA-anlæg) og et kondensatrensningsanlæg (KR-anlæg). 
 
6.3.9.1 Råvandsystem 
Råvandet er som tidligere nævnt hovedsageligt vand fra egne boringer (”Veld-
bækvand”), der om nødvendigt suppleres af kommunevand som vist på Figur 
10. Veldbækvandet afluftes før lagring i en hviletank. Fra hviletanken passerer 
vandet et sandfilter. Sandfilteret returskylles regelmæssigt med vand fra 
rentvandstanken. Afløb fra returskylning ledes til sedimentationsbassin. Det 
rensede Veldbækvand opbevares i en rentvandstank og suppleres efter behov 
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med vand fra den kommunale vandforsyning. Fra rentvandstanken forbruges 
således procesvand til bl.a. TA-anlægget. De øvrige forbrugere omfatter bl.a. 
afsvovlingsanlæg, brandslukningsanlæg, spulevand m.v. 
 

Rentvands-
tank

Hviletank
Veldbæk-

vand
Aflufter

Sand-
filter

TA-anlæg
1 og 2

Kommunalt
råvand

Afblæsning

Urenheder til
sedimentationsbassin

Sanitære
installationer

Øvrige forbrugere
af procesvand

 

Figur 10 Råvandssystem 

6.3.9.2 Totalafsaltningsanlæg (TA-anlæg) 
I TA-anlægget fremstilles spædevand (”deionat”) til kedelanlægget og fjernvar-
mesystemet. Anlægget, der er sammensat af en række ionbytningsfiltre og en 
CO2-risler, fjerner råvandets indhold af salte og andre opløste stoffer. Figur 11 
viser processen under normal drift. Esbjergværkets TA-anlæg består af 2 ens 
anlæg, der hver især kan foretage den nødvendige vandrensning. I praksis 
fremstiller det ene anlæg spædevand til vand/damp kredsløbet og det andet 
anlæg fremstiller fjernvarmespædevand samt foretager delstrømsrensning af 
fjernvarmevandet. 
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Figur 11 TA-anlæg 

 
6.3.9.3 Kondensatrensningsanlæg (KR-anlæg) 
I KR-anlægget optages urenheder som havvandssalte og korrosionsprodukter 
fra det cirkulerende vand i kedlens vand/damp system. Anlægget, der er sam-
mensat af ionbytningsfiltre er placeret i hovedkondensatstrømmen fra konden-
satoren. Urenhederne i kedelvandet findes i meget små koncentrationer som 
opløste eller suspenderede stoffer og må fjernes, fordi selv små mængder 
urenheder kan samles og aflejres i kedlen og turbinen. 
 
Figur 12 viser processen i KR-anlægget under normal drift. 
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Figur 12 KR-anlæg 

 
Både TA-anlægget og KR-anlægget regenereres med HCl (saltsyre) og NaOH 
(natriumhydroxid). 
 
TA-anlæg, KR-anlæg og syre/base tanke er placeret i kote 4,5 i turbinebygnin-
gen. Dette bygningsafsnit er forsynet med ”opkanter” og med afløb til neutralisa-
tionsbassin. 
 
Figur 13 viser regenereringsprocessen skematisk. 
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Figur 13 Regenerering af TA- og KR-anlæg 

 
Afløbene fra regenerering af ionbytterne i både TA-anlægget og KR-anlægget, 
som ud over syre og base indeholder de fra råvandet og kedelvandet fjernede 
stoffer, ledes til neutralisationsbassinet. Herfra ledes vandet til Esbjerg Kommu-
ne efter neutralisering til pH 6,5-9,5. 
 
Vandbehandlingsanlæg  
Nøgletal 
Råvandsbehandlinganlæg:  

Kapacitet ca. 60 m3/h 
  
TA-anlæg:  

Maks. deionatproduktion 2 x 40 m3/h 
  
KR-anlæg:  
Kapacitet 3 x 540 m3/h 
  
Tankanlæg:  

HCl-tanke 2 x 20 m3 
NaOH-tank 30 m3 

 
 

6.3.10 Turbine/Generator 

Dampen fra kedlen ledes gennem en turbine, hvor den ekspanderer, og energi-
indholdet omdannes til rotationsenergi. Rotationen driver en generator, som 
producerer el. 
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Undervejs i turbinen er der mulighed for at udtage en variabel del af dampen og 
bruge den til fjernvarmeproduktion under samtidig kondensering af dampen. 
Den resterende damp ledes gennem sidste del af turbinen til kondensatoren, 
hvor dampen kondenseres til vand ved brug af kølevand i form af havvand. 
 
Kondensat fra kondensatoren og fjernvarmevekslerne samles og pumpes tilba-
ge til kedlen igen. Vand og damp cirkulerer således i et lukket kredsløb som vist 
på Figur 1. 
 
Turbineanlægget indeholder en mængde smøreolie, der cirkuleres fra smøre-
olietank igennem turbinens forskellige lejer og øvrige smurte komponenter. 
Under cirkulationen renses olien samt holdes på en ønsket temperatur ved 
hjælp af en oliekøler. Herudover indeholder systemet en mængde styrevæske 
(en specialolie) til brug ved turbinestyringen. Oliekøleren køles ved indirekte 
køling med mellemkølevand der cirkulerer i et lukket kredsløb. Se i øvrigt afsnit 
6.3.14. 
 
Højspændingsanlægget indeholder gassen SF6 til sikring mod elektrisk over-
slag. SF6 gassen anvendes i et lukket system, dvs. der er ikke noget forbrug. Al 
servicering af anlægget indeholdende SF6 sker af et specialfirma, der håndterer 
gassen på forsvarlig måde. 
 
 
Turbine/Generator  
Nøgletal 
Maks. kontinuerlig el-effekt, netto 378 MW 
 
 

6.3.11 Bundaskelager 

Fra bundaskesiloen udtages bundasken med båndanlæg til lastbil og transpor-
teres enten ud af kraftværksanlægget eller til mellemlager for udskibning. 
 
I de seneste år er hovedparten af Esbjergværkets bundaske blevet udskibet til 
eksport. Til dette formål er der etableret et mellemlager (oplagsplads) i nær 
tilknytning til kulkraner og kajarealet (på kulnødlager). Lagerstørrelsen er fast-
lagt under hensyn til udskibningshyppigheder (laststørrelser) og behov for sæ-
sonudjævninger. Ud over udlevering til eksport kan mellemlageret også bruges 
til udlevering til indenlandske formål. 
 
Pladsen er omkranset af en betonmur (beskyttelse mod stormflod). 
Pladsen er forsynet med sprinkleranlæg for at modvirke støvflugt. 
 
Oplagspladsen anvendes fortrinsvis til Esbjegværkets bundaske, men kan også 
blive anvendt til bundaske fra Enstedværket for udskibning til eksport. 
 
Den del af bundasken der ikke udskibes transporteres bort med lastbil.  
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Bundaskelager 
Nøgletal 
Bundaskesilo 

Kapacitet 125-150 tons 
 Mellemlager for udskibning 

Areal ca. 5.000 m2 
Maks. oplag 10.000 tons 
Omsætning Maks. 40.000 ton/år
Underlag Ubefæstet 
Mur om plads 2 meter høj 

 

6.3.12 Flyveaskelager 

 
Systemet omfatter følgende: 

• Flyveaskesilo 1 og 2 ved kedelbygning 
• Flyveaskesilo 3 og 4 ved akkumulatortank 
• Mellemlager for flyveaske og bundaske 

 
6.3.12.1 Flyveaskesiloer 
Flyveaskesilo 1 og 2 forsynes med flyveaske direkte fra elfilteret. Transporten 
foregår pneumatisk. 
 
Flyveaskesilo 3 og 4 anvendes som mellemlager og forsynes med flyveaske fra 
førnævnte siloer samt fra øvrige kraftværker. Flyveasken transporteres tørt i 
tankvogne hertil. Fra tankvognen blæses flyveasken op i siloerne med tankvog-
nens egen trykluftforsyning. 
 
Alle 4 siloer er i toppen forsynet med en afkastluftblæser med efterfølgende 
støvfilter. Afkastluftblæseren er i drift ved påfyldning/udlevering af/fra silo. 
 
I bunden af alle siloer findes et mixersystem, hvor den tørre flyveaske fra siloer-
ne kan blandes med vand til et vandindhold på 18-20% svarende til jordfugtig 
konsistens. Hermed kan flyveasken udleveres både i tør og befugtet tilstand. 
Den tørre flyveaske transporteres i tankvogne, og den befugtede flyveaske i 
overdækkede lastbiler. 
 
Figur 14 viser processen i siloerne ved kedelbygningen. 
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Figur 14 Flyveaskesiloer 

 
 
Flyveaskesiloer  
Nøgletal 
Silo 1 og 2:  

Volumen 2 x 1.100 m3 

Luftafkast (silo 1+2 i alt) 3600 m3/h 
Maks. støvkoncentration i luftafkast 50 mg/Nm3 

  
Silo 3 og 4:  

Volumen 2 x 1.100 m3 
Luftafkast (silo 3+4 i alt) 2700 m3/h 
Maks. støvkoncentration i luftafkast 50 mg/Nm3 

 
 
6.3.12.2 Mellemlager for flyveaske og bundaske 
Flyveaske og bundaske til genindfyring oplagres på et mellemlager, der er ind-
rettet på den nordøstlige del af kulpladsen. Mellemlageret er etableret med to 
celler, der er opbygget af betonelementer. Bunden i cellerne er ubefæstet.  
 
Befugtet flyveaske / bundaske tilføres med dumper eller lignende fra Esbjerg-
værket og med overdækkede lastbiler fra øvrige DONG Energy-anlæg og stak-
kes ved hjælp af en gummiged. Den maksimale mellemlagringstid er 2 år. Un-
der opbygningen af lageret holdes produkterne befugtet for at hindre støvflugt. 
Samtidig medvirker vandtilsætningen til en skorpedannelse, som begrænser 
askens gennemtrængelighed for regnvand (udvaskning).  
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Når asken skal anvendes transporteres den med gummiged eller dozer til en af 
dozergruberne, hvor der sker en sammenblanding med kullene. 
 
 
Mellemlager for flyveaske og bundaske 
Nøgletal 
Areal ca. 6.000 m2 

Kapacitet ca. 18.000 tons 
 

6.3.13 Gipslager 

Procesforløbet er vist under afsnit 6.3.7, hvor Figur 8 viser processen. 
 
Gipsafvandingen sker i hydrocykloner samt på vakuumbånd. Vandet herfra 
tilledes spildevandsrensningsanlægget. 
 
Gipsen bliver herefter ført til gipslageret i gipslagerbygningen, hvor gipsen for-
deles på lagerområdet. Herfra udleveres gipsen med et reclaimer-system til 
lastbiler. Udleveringsprocessen foregår indendørs i gipslagerbygningen. 
 
Gipslager  
Nøgletal 
Lagerkapacitet ca. 7.000 ton 
 

6.3.14 Hjælpeanlæg og –systemer  

De væsentligste hjælpeanlæg og –systemer omfatter: 
• Mellemkølevandssystem 
• Smøreoliekølesystem 
• Trykluftanlæg 
• Centralt støvsugeranlæg 
• Benzinstander og dieselstander 
• Vaskehal 
• Affaldssorteringspladser 

 
6.3.14.1 Mellemkølevandssystem og smøreoliesystem 
Mellemkølevandssystemet er opbygget som et indirekte kølesystem, bestående 
af en mellemkølevandskøler (havvandskølet) og et antal komponentkølere (kø-
let med mellemkølevand). Komponentkølerne, f.eks. smøreoliekølere, køler 
bl.a. smøreoliesystemet. En eventuel lækage i en smøreoliekøler vil således 
medføre udslip af smøreolie til mellemkølevandssystemet, men ikke til køle-
vandskanalen og dermed til recipient. Figur 15 illustrerer systemet og koblingen 
til hovedkølevandsanlægget. 
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Figur 15 Mellemkølevandssystem 

 
6.3.14.2 Trykluftanlæg 
Trykluftanlægget er placeret i kedelbygningen og består af 3 stk. luftkompresso-
rer med en samlet maksimal kapacitet på ca. 126 Nm3/h. Trykluften anvendes 
såvel til instrumentluft, arbejdsluft, friskluftforsyning og sendeluft til flyveaske 
mv. 
 
6.3.14.3 Støvsugeranlæg 
Det centrale støvsugeranlæg suger støvfyldt luft fra forskellige positioner i an-
lægget og blæser den filtrerede luft ud over silobygningens tag i det sydvestlige 
hjørne. Udskilt støv køres ud på kulplads. 
 
6.3.14.4 Benzin- og dieselstander 
På værket findes en nedgravet benzintank med benzinstander samt en nedgra-
vet dieselolietank med to tilhørende dieselstandere. Benzinstanderen samt den 
ene dieselstander er etableret i tilknytning til en fælles påfyldningsplads (”pum-
peø 1”) vest for dozergaragen. Pladsen er indrettet med tæt belægning og afløb 
til overfladevandssystemet via olieudskiller. Den anden dieselstander (en high-
speed-stander) er etableret på ”pumpeø 2” nordøst for dozergaragen og indret-
tet med tæt belægning med fald mod kulplads / drænrør og afløb til overflade-
vandssystemet via olieudskiller. Anlægget er i øvrigt indrettet i henhold til gæl-
dende bekendtgørelse om benzin- og dieselsalgsanlæg.  
 
6.3.14.5 Vaskehal  
I den sydlige ende af dozergaragen er der etableret en vaskehal for personbiler. 
Vaskehallen har afløb til det kommunale spildevandsrensningsanlæg. 
 
6.3.14.6 Affaldssorteringspladser 
Til kildesortering er der indrettet affaldssorteringspladser i form af en central 
containerplads, en opsamlingsplads for specialaffald, et overdækket læskur og 
en række små decentrale opsamlingspladser, På disse pladser håndteres alle 
forekommende affaldsstrømme fra kraftværksanlægget . Se 6.4.3.1. 
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Hjælpeanlæg og –systemer 
Nøgletal 
Støvsugeranlæg afkastmængde Maksimalt 4.500 m3/h 
Nedgravet dieseltank 60.000 liter 
Nedgravet benzintank 10.000 liter 
 

6.3.15 Overfladevand og spildevandssystemer 

Esbjergværkets anlæg er placeret på 2 matrikler, hvorfor beskrivelsen af over-
fladevandssystemet opdeles på tilsvarende vis. Matriklerne benævnes ”Kraft-
værksområdet” og ”Området nord for Sahara”. 
 
 
6.3.15.1 Kraftværksområdet 
Rørledningssystemet på kraftværksområdet er opdelt i 6 separate systemer: 
 
Kode 100 (Spildevand til spildevandsrensningsanlæg): 
Spildevand fra afsvovlingsanlæg samt arealer omkring absorberbygning, gips-
lager, TASP-siloer og skorsten. 
  
Kode 200 (Spildevand til kommunalt rensningsanlæg Vest): 
Sanitært spildevand fra blokbygninger samt renset spildevand fra afsvovlings-
anlæg og neutraliseret vand fra neutralisationsbassin. 
 
Kode 300 (Spildevand til kommunalt rensningsanlæg Øst): 
Sanitært spildevand fra servicebygning (og nedlagt portnerbygning). 
 
Kode 400 (Overfladevand og gulvvand til Vadehavet): 
Alt gulvvand fra blokbygninger (ekskl. absorberbygning) ledes gennem olieud-
skillere, hvorfra det sammen med overfladevand ledes til køle-svale bassin. Fra 
køle-svale bassin ledes det via sedimentationsbassin og olieudskiller til Vade-
havet. 
 
Kode 500 (Overfladevand til kulplads): 
Overfladevand fra dozergruber og omkasterstation på kulplads opsamles og 
pumpes ud over kullene (automatisk system).  
 
Kode 600 (Opsamlingstanke m.v.): 
Til f.eks. Kommunekemi. 
 
På de ubefæstede arealer sker naturlig nedsivning. 
 
Overfladevandssystemet er illustreret skematisk på Figur 16 .  
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Figur 16 Overfladevand og olieopsamlingstanke, kraftværksområdet 

Det samlede spildevandssystem kan i øvrigt ses på oversigtsplan, bilag 8. 
 
 
6.3.15.2 Området nord for Sahara 
 
På området er placeret følgende hovedsystemer, der alle er i drift sammen med 
kraftværksanlægget: 
 

• Flyveaskesilo nr. 1 og 2 
• Olietank 7 og 8 
• Oliepumpehus 
• Akkumulatortank 
• Fjernvarmepumpehus 

 
Overfladevand herfra afledes via kølevandskanaler fra Blok 1 og 2. Miljøgod-
kendelsen er tidsbegrænset indtil kommunal kloakering af området (gennemfø-
res 2010). 
  
Systemet er illustreret skematisk på Figur 17. 
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Figur 17 Overfladevandssystem nord for Sahara 

 
I bilag 7 findes tegninger over kølevandskanaler hørende til både skrottede og 
eksisterende kraftværksanlæg. 
 

6.3.16 Kondensator og kølevandsanlæg 

Kondensatoren køles af havvand der pumpes gennem kølevandskanalen. Hav-
vandet pumpes ind i den dobbelte kølevandskanal fra et dybvandsindtag i ka-
jens østlige ende. Kølevandsafgangskanalen munder ud i kajens vestlige ende. 
Figur 18 viser hovedprincippet. 
 

Indtag
Muslinge-

filter
PumperBåndsigteGrovrist Kondensator

Kugle-
rensnings-

system

Mellemkøle-
vandskøler

Udløb

Materiale
til

losseplads

Materiale
retur til

Vadehavet

Materiale
retur til

udløbskanal

 

Figur 18 Kølevandssystem 

 
Det fraseparerede materiale fra grovristen deponeres på losseplads, da der ud 
over tang, søsalat m.m. ofte indgår fremmedlegemer i form af plastflasker og 
anden forurening. Udskilt materiale (primært biologisk materiale) fra båndsigte 
og muslingefilter returneres til Vadehavet. 
 
For at begrænse biologisk begroning (muslinger, søpunge m.m.) i kølevands-
kanalerne stoppes vangennemstrømningen i hver af de 2 kølevandskanaler ca. 
en gang årligt i en periode på 4-6 uger. Efter nogen tid er ilten i vandsøjlen 
brugt og begroningen kvæles og slipper kanalens vægge. Herefter startes køle-
vandsstrømmen roligt op igen, og det organiske materiale og muslingeskaller 
frasepareres i muslingefilteret og ledes uden om kondensatoren til kølevands-
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kanalens udløb, hvor det blandes med vandet fra den kølevandskanal som ikke 
er under behandling. 
 
Til renholdelse af kondensatoren indeholder kølevandsanlægget et kuglerens-
ningsanlæg, hvor skumgummikugler tilsættes kølevandet ved kondensatorind-
løbet, hvorved kuglerne mekanisk renser kondensatorrørene. Skumgummikug-
lerne opsamles efter kondensatoren i en si og transporteres tilbage igen i et 
lukket kredsløb. 
 
Mellemkølevandssystemet er beskrevet i afsnit 6.3.14. 
 
 
Kondensator og kølevandsanlæg  
Nøgletal 
Maks. Kølevandsflow 16.433 kg/s  
Maks kølekapacitet 415 MJ/s 
 

6.3.17 Elanlæg 

Elanlæg omfatter i miljømæssig sammenhæng primært maskintransformeren, 
der omsætter spændingen på den producerede el fra 19 kV til 150 kV. 
 
Maskintransformeren, egetforbrugstransformeren samt starttransformeren, som 
alle er placeret i turbinebygningen indeholder olie til sikring mod overslag m.m. I 
fjernvarmepumpehuset er endvidere placeret en oliefyldt hjælpetransformer. 
 
Alle oliefyldte transformere er placeret i en sump med olieopsamlingstank i til-
fælde af lækage eller spild. 
 
I øvrigt henvises til afsnit 6.3.10 vedr. generatoranlæg. 
 
 

6.3.18 Fjernvarmeanlæg 

Fjernvarmeanlæg omfatter: 
• Fjernvarmevekslere 
• Fremløbspumper 
• Returpumper 
• Ladepumper 
• Akkumulatortank 
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Figur 19 Fjernvarmeanlæg 

 
 
Fjernvarmeanlæg  
Nøgletal 
Maks. Fjernvarmeydelse 460 MJ/s 
Akkumulatortankvolumen 47.000 m3 
 

6.3.19 Spildevandsrensningsanlæg 

Spildevandsrensningsanlægget behandler kun spildevand fra vådafsvovlingsan-
lægget (herunder gulvvand og overfladevand fra ”gipsområder”). Det samlede 
spildevandsrensningsanlæg omfatter det oprindelige spildevandsrensningsan-
læg (herefter kaldet SRA) med tungmetalfældning og et supplerende NS-
rensningsanlæg (herefter kaldet NSRA), der renser spildevandet for tungtned-
brydeligt kvælstof. 
 
 
6.3.19.1 SRA: 
Spildevandet indeholder bl.a. suspenderet stof og en række salte (herunder 
tungmetaller). Det suspenderet stof består af gips/kalk/flyveaske, der udskilles i 
første del af anlægget og benævnes forudskilt gips ("FUG"). Tungmetallerne 
udskilles i anlæggets anden del hvor der sker en egentlig kemisk behandling og 
en separation af den tungmetalholdige slamfraktion (”filtergips”).  
 
Forudskilt gips udskilles i processens første trin. Det sker ved tilsætning af en 
polymer, der sikrer en god flokkulering i den efterfølgende bundfældningstank. 
Herfra udtages den forudskilte gips (FUG) og afvandes i en dekantercentrifuge.  
 
Den efterfølgende tungmetalfældning foregår i 4 kemiske procestrin 
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• Neutralisation. Sker ved tilsætning af Natriumhydroxid hvorved pH hæ-
ves og de første tungmetaller udfældes som hydroxider 

• Sulfidfældning. Sker ved tilsætning af natriumsulfid hvorved den egent-
lige udfældning af tungmetallerne sker. 

• Koagulering. Sker ved tilsætning af jernklorid. Der dannes store partik-
ler/flokke 

• Flokkulering. Sker ved tilsætning af polymer. Der sker en flokkulering 
der giver en god bundfældning i den efterfølgende lamelseparator. 

 
I lamelseparatoren skilles slammet (filtergips) fra spildevandet. Det klarede spil-
devand løber til sandfiltrene hvor evt. slam der er undsluppet lamelseparatoren 
fjernes. Før afledning til kloak kan det rensede spildevand filtreres i et aktivt 
kulfilter. 
 
Filtergipsen håndteres i et lukket system og tilbageføres til processen. Fra la-
melseparatoren pumpes det til en lagertank, hvorfra det automatisk doseres på 
kulbåndet mellem knuse-/harpehus og kulsiloer og indfyres i kedlen. Det bety-
der, at filtergipsen forlader processen som en del af de genanvendelige mine-
ralprodukterne (bundaske og flyveaske) 
 
Filtergips består primært af metalgydroxider og –sulfider samt finkornet gips og 
flyveaske. 
 
Figur 20 viser spildevandsrensningen skematisk. Pumper, anden mekanisk 
behandling samt interne rørføringer er ikke vist. 
 

 

Figur 20 Spildevandsrensningsanlæg 

 
Forudskilt gips (FUG) opsamles i en container i bunden af skorstenen og mel-
lemlagres i mellemlageret for olieforurenet jord og sand, der er indrettet på kul-
nødlageret. Efterfølgende køres det til deponering i DONG Energys flyveaske-
lager i Kollund. 
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Spildevandsrensningsanlægget er omfattet af tilslutningstilladelse fra Esbjerg 
Kommune. 
 
SRA 
Nøgletal 
Udledt mængde Maks. 90.000 m3/år 
HCl tank 3 m3 
NaOH tank 35 m3 
Na2S tank 3 m3 
FeCl3 tank 1 m3 
 
 
6.3.19.2 NSRA 
I NSRA nedbrydes spildevandets indhold af svært nedbrydelige 
svovl/kvælstofforbindelser, såkaldte NS-forbindelser. NS dannes i afsvovlings-
anlægget ud fra kvælstofilte og svovldioxid. 
 
NSRA består af 3 separate lageranlæg for kemikalier (svovlsyre, natriumnitrit og 
hydratkalk) samt et procesanlæg med 8 reaktionstanke (åbne, overdækkede) 
og en sedimentationstank. Anlægget er placeret i henholdsvis proceshus og 
palletankhus. 
 
Det tilledte spildevand kommer fra trin 1 i SRA - dvs. efter udskilning af 
forudskilt gips - og afledes til trin 2 i SRA efter endt NS-rensning. I NSRA gen-
nemløber spildevandet to processer: Sur hydrolyse og en selektiv reaktion mel-
lem nitrit og sulfaminsyre under tilsætning af svovlsyre, natriumnitrit og hydrat-
kalk.  
 
Processen er gipsproducerende.   
 
  NS-rensningsanlæg 
Nøgletal 
maks./nominel spildevandsmængde 10 m3/h 
Natriumnitrit-palletanke 10 x 1 m3 
Svovlsyretank 10 m3 
Hydratkalksilo 80 m3 
Procestanke 8 x 4 m3 
Sedimentationstank Ca. 16 m3 
 
Nitritlageret er godkendt jfr. Risikobekendtgørelsen, se afsnit 10. 
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6.3.20 Servicebygning, dozergarage m.m. 

I forbindelse med produktionsanlægget er der etableret en servicebygning med 
kontorer, kantine, toilet/bad samt værksteds-, lager- og laboratoriefaciliteter. Der 
er desuden etableret en lagerhal (”grøn lagerhal”) og en dozergarage. 
 
6.3.20.1 Laboratorium 
I laboratoriet udføres analyser til brug ved procesovervågning og miljøegenkon-
trol.  
Laboratoriet er forsynet med stinkskabe med punktudsugning og afløb til 3 stk. 
kemikalietanke. Se endvidere figur 16 i afsnit 6.3.15 samt afsnit 6.4.3.  
 
6.3.20.2 Lager/indkøb 
Lager/indkøb varetager indkøb og opbevaring af reservedele, forbrugsgods og 
driftsmidler. Opbevaring af lagervarer sker i højlager (servicebygning) og ”Grøn 
lagerhal” (vest for kulplads). I forbindelse med større reparationsarbejder udpe-
ges midlertidige udendørs lagerområder for containere, materialer mm. 
 
Lager/indkøb koordinerer desuden affaldshåndtering og –bortskaffelse, som 
beskrevet i afsnit 6.4.3. 
 
6.3.20.3 Værksteder  
Værkstederne udfører mekanisk og elektrisk vedligehold på DONG Energys 
(hovedsagelig Esbjergværkets) produktionsanlæg. I Servicebygningen er der: 

- Maskinværksted: I værkstedet udføres maskinbearbejdning af reserve-
dele, mindre svejseopgaver og reparation af aggregater. Værkstedet er 
indrettet med en sandblæsningsmaskine til rengøring af maskindele 
samt punktudsugning fra arbejdsprocesserne. 

- Renserum: Anvendes til større svejse- og renseopgaver. Der er afløb til 
opsamlingstank for vand med indhold af  

- Olierum: Anvendes til oplagring af smøre- og rensemidler.  
- Elektronik- og automatikværksted: Reparation af de til fagområderne 

hørende dele. 
 
I tilknytning til værkstedet er der etableret en opsamlingstank til kø-
le/smøremidler samt vand fra renserum med indhold af olie/opløsningsmidler, 
som beskrevet i afsnit 6.4.3. 
 
6.3.20.4 Dozergarage 
Dozergaragen anvendes til opbevaring og servicering/vedligehold af værkets 
dozere og gummigeder og indeholder desuden vaskeanlæg for biler, jfr. afsnit 
6.3.14.5. 
 
I tilknytning til dozergaragen er der etableret tankanlæg og udleveringsstandere 
for benzin og diesel. Se afsnit 6.3.14.4 
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6.4 Emissioner 

Anlægget giver anledning til en række emissioner. I underafsnit nedenfor er 
angivet forventede værdier for delprocesserne beskrevet i afsnit 6.3. 

6.4.1 Stofemissioner 

6.4.1.1 Støv 
I tabel nedenfor er kortlagt væsentlige støvemissioner fra delprocesserne. 
 
Delproces / område Støv Bemærkninger 
1. Brændselsmodtagelse Fra losning af kul, hvor 

kulstøv føres af vinden bort 
fra krangrab/kultragt. Støv-
kilde nr. 6 som angivet på 
tegning i bilag 5. 

 

2. Brændselslager Fra afkastervogn på 
kulplads samt i form af 
overfladestøv ved udtørring 
af kullene. Støvkilde nr. 7 
som angivet på tegning i 
bilag 5. 

 

3. 
Brændselsopberedning 

Ingen 
 

 

4. Kedel Ingen  
5. de-NOx anlæg  Ingen  
6. Elfilter Ingen.  
7. Afsvovlingsanlæg Ingen  
8. Skorsten Skorstenen er den primære 

kilde for emissioner til luft. 
 
Støv- og gasemissionskilde 
nr. 5, som angivet på teg-
ning i bilag 5. 
 

 
 

9. 
Vandbehandlingsanlæg 

Ingen  

10. Turbine/Generator Ingen  
11. Bundaskelager Lager for udskibning: 

Fra håndtering samt i form 
af overfladestøv ved udtør-
ring af bundasken. Støvkil-
de nr. 2, som angivet på 
tegning i bilag 5. 

 

12. Flyveaskelager  Udlevering fra siloer: 
Flyveaske kan føres bort af 
vinden.  
 

 
Ved udlevering af befugtet 
flyveaske er faldhøjden 
minimeret ved hjælp af 
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Fra filter på silotop: 
Støvkilde nr. 4 og 8 som 
angivet på tegning i bilag 5. 
 
 
Mellemlager for flyveaske 
og bundaske: 
Fra håndtering samt i form 
af overfladestøv ved udtør-
ring af flyveasken og bund-
asken.  

teleskoptragt.  
Udlevering af tør flyveaske 
sker via kobling til tank-
vogn.  
 
 
 
 
 
 
 

13. Gipslager Ingen  
14. Hjælpeanlæg og –
systemer 

Afkast fra centralt støvsu-
geranlæg i position 3 som 
angivet i bilag 5 

 

15. Overfladevand og 
spildevands-systemer 

Ingen  

16. Kondensator og 
kølevandsanlæg 

Ingen  

17. Elanlæg Ingen  
18. Fjernvarmeanlæg Ingen  
19. 
Spildevandsrensningsanl
æg 

Ingen  

20. Servicebygning Ingen  
 
 
6.4.1.2 Gasformige emissioner 
I tabel nedenfor er vist en oversigt over væsentlige luftafkast fra delprocesser-
ne. 
 
Delproces / område Gasformig emission Bemærkninger 
1. Brændselsmodtagelse Ingen  
2. Brændselslager Ingen  
3. 
Brændselsopberedning 

Ingen 
 

 

4. Kedel Ingen  
5. de-NOx anlæg  NH3-slip  Udledes via skorsten og 

flyveaske 
6. Elfilter Ingen.  
7. Afsvovlingsanlæg Ingen  
8. Skorsten Skorstenen er den primære 

kilde for emissioner til luft. 
 

Kontinuert påvirkning under 
normal drift af anlægget i 
form af røggasemissioner : 
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Støv- og gasemissionskilde 
nr. 5, som angivet på teg-
ning i bilag 5. 
  
Uddybes nedenfor 

SO2 
NOx 
CO2 
Øvrige røggaskomponenter 

9. 
Vandbehandlingsanlæg 

HCl-dampe fra tankventila-
tion ved påfyldning af HCl 
med en koncentration på 
30%. Med et årsforbrug på 
50 ton ren HCl  (100% 
koncentration) bliver der 
udledt en luftmængde på: 
50/0,3/1,15 = 145 m3/år 
 
Dette er gasemissionskilde 
nr. 1 på bilag 5. 

En stor del af HCl-dampene 
fjernes i en tilhørende 
vandvasker, hvorfra vaske-
vandet tilledes neutralisati-
onsbassinet. 

10. Turbine/Generator Ingen  
11. Bundaskelager Ingen  
12. Flyveaskelager Ingen  
13. Gipslager Ingen  
14. Hjælpeanlæg og –
systemer 

Ingen  

15. Overfladevand og 
spildevands-systemer 

Ingen  

16. Kondensator og 
kølevandsanlæg 

Ingen  

17. Elanlæg Ingen  
18. Fjernvarmeanlæg Ingen  
19. 
Spildevandsrensningsanl
æg 

afkast af NOx og saltsyre 
fra NSRA  
(saltsyre dannes/afdamper, 
ved høj dosering af svovl-
syre i kloridholdigt vand).  

NOx og saltsyre afledes til 
kedel. 
 
Mindre mængder em kan 
forekomme ved fyldning af 
svovlsyretank. Begrænses 
ved tørt luftindtag (”tør” 
svovlsyre er ikke flygtig).  

20. Servicebygning Afkast for svejserøg og 
kemikaliedampe 

Mindre emissioner fra 
punktudsugning 

 
Der henvises til bilag 5, der indeholder en oversigt over samtlige luftafkast på 
Esbjergværket samt bilag 11, der indeholder en kortlægning af ventilationsaf-
kast. 
 
Dette afsnit fokuserer på gasemissionen fra skorstenen, som er den altdomine-
rende emissionskilde til luften på Esbjergværket, og uddybes i det følgende. 
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Røggasemissioner via skorsten Vilkår / forudsat Årsmiddel 

2004 - 2007 

Flow ved fuldlast Nm3
tør 3151)  

Flow Nm3
ref  162 – 221 

Temperatur ºC > 56 70 – 80 

SO2 mg/Nm3
ref < 400 25 - 37 

NOX mg/Nm3
ref < 650 113 - 526 

Støv mg/Nm3
ref < 50 4 - 5 

NH3 ppm < 4 0,05 – 0,362) 

1) I overlastsituationer vil røggasmængden kunne forøges med op til ca. 20% 

2) Baseret på data fra 2005 - 2007 

 

Skorstenstop er i kote 250. Skorstenshøjden er dimensioneret på grundlag af 
en meteorologisk spredningsberegning, der er baseret på maksimale emissio-
ner samt maksimalt tilladelige immissionsværdier (B-værdier). 
 
Beregningerne med den på projekteringstidspunktet rekommanderede model 
fra Miljøstyrelsen viste at en skorstenshøjde på 190 m var tilstrækkelig, hvor 
SO2 var den dimensionerende faktor. Den faktiske skorstenshøjde er 250 m. 
 
Til eftervisning af Esbjergværkets emissionsforhold er der nedenfor foretaget en 
beregning af sikkerhedsfaktorer i forhold til B-værdier for SO2, NOx, HCl, støv 
og tungmetaller. Beregningen er foretaget med maksimale værdier for tungme-
talkoncentration i de på Esbjergværket anvendte kultyper i 2002, da dette med 
stor sandsynlighed vil være retningsgivende for anvendte kultyper fremover. 
 
Forbruget i 2002 udgjorde: 
NOSPIT (Norge) 208.824 ton
PODUFF (Polen) 299.983 ton
RUKUZN (Rusland) 192.597 ton
  701.404 ton
 
Emissionen til luft gennem skorsten estimeres ud fra EMOK modellen (”Emissi-
onsmodel for kraftværker” udviklet af de tidligere selskaber Elsam og Energi E2, 
nu DONG Energy Power), der for en given anlægskonfiguration og givne kulda-
ta og –mængder beregner tungmetalfordelingen ind og ud af anlægget. I bilag 
12 er vist hvordan tungmetallerne beregningsmæssigt fordeler sig i Esbjerg-
værkets procesanlæg. 
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  NOSPIT PODUFF RUKUZN Anvendt i be-
regning (”ESV 

med afsv.”) 
S % 0,50 0,65 0,40 0,65 
Cl % 0,010 0,010 0,010 0,010 
As mg/kg 4,3 3,6 5,9 5,9 
Be mg/kg 0,5 2,1 0,8 2,1 
Cd mg/kg 0,120 0,220 0,076 0,220 
Cr mg/kg 14,0 27,7 14,1 27,7 
Cu mg/kg 5,5 22,7 10,8 22,7 
Hg mg/kg 0,110 0,087 0,110 0,110 
Ni mg/kg 7,7 22,5 12,3 22,5 
Pb mg/kg 3,1 20,5 7,5 20,5 
Se mg/kg 2,8 0,9 0,5 Ikke medtaget 

Tabel 1 Væsentlige data fra kulanalyser 2002 

 
Resultater fra OML-beregning ved 100% last:
G, emitteret 100 g/s
A, max koncentr. 20 ug/m3

Driftdata ved 100% last:
Indfyret kul 31,63 kg/s
Røggasmængde 315 Nm3/s

Stof Emiss.faktor G A B-værdi
mg/s ug/m3 ug/m3

SO2 0,65 % S 1,0% 4112 0,82 250 304
NOx 100 "%" 0,647% 204646 41 125 3
HCl 0,18 % Cl 5,0% 2847 0,57 50 88
As 5,9 mg/kg 0,1% 0,19 0,000037 0,01 268
Be 2,1 mg/kg 0,2% 0,13 0,000027 0,01 376
Cd 0,22 mg/kg 0,9% 0,06 0,000013 0,01 798
Cr 27,7 mg/kg 0,07% 0,61 0,000123 0,1 815
Cu 22,7 mg/kg 0,08% 0,57 0,000115 10 87047
Hg 0,11 mg/kg 21,4% 0,74 0,000149 0,1 672
Ni 22,5 mg/kg 0,3% 2,14 0,000427 0,1 234
Pb 20,5 mg/kg 0,2% 1,30 0,000259 0,4 1542
Støv 12 % aske 0,04% 1455 0,29 80 275

Koncentration i kul
Sikkerhedsfaktor

Tabel 2 Sikkerhedsfaktorberegning, normal situation med afsvovlingsanlæg i 
drift 
 
 
Beregningseksempel for svovldioxid (SO2) som angivet i tabel: 
G = 31,63 * 1000000 * 0,65/100 * 2 * 0,010 =  4.112 mg/s  
A = 4.112/1000 / 100 * 20 =  0,82 ug/m3  
Sikkerhedsfaktor = 250 / 0,82 =  304 
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Beregningseksempel for arsen (As): 
G = 31,63 * 5,9*0,001  = 0,19 mg/s  
A = 0,19 /1000 / 100 * 20 = 0,000037 ug/m3 
Sikkerhedsfaktor = 0,01 / 0,000037 = 268 
 
Beregningen for NOx tager udgangspunkt i den maksimalt tilladelige koncentra-
tion i røggassen på 650 mg/Nm3, hvortil der beregnes en emissionsfaktor på 
0,647%. Herved bliver sikkerhedsfaktoren lig med 3. Ved drift med de-NOx 
anlægget er denne sikkerhedsfaktor væsentligt højere. Beregningerne forud-
sætter at NOx-emissionen er uafhængig af både kultype og drift af afsvovlings-
anlæg.  
 
Selen (Se) er ikke medtaget i beregningerne, da der ikke er fastlagt B-værdier 
herfor. 
 
Tilsvarende beregninger er gennemført for Esbjergværket med afsvovlingsan-
lægget ude af drift samt i tilfælde af forbrænding af kul med så højt indhold af S, 
Cl, aske og tungmetaller, som det maksimalt kan forventes, uden at værdierne 
dog optræder samtidig. Denne kulanalyse er angivet i tabel nedenfor. I dette 
tilfælde er afsvovlingsanlægget i drift. 
 
SO2 1 % S
HCl 0,373 % Cl
As 52 mg/kg
Be 7,7 mg/kg
Cd 0,719 mg/kg
Cr 48 mg/kg
Cu 32,8 mg/kg
Hg 0,38 mg/kg
Ni 130 mg/kg
Pb 34,7 mg/kg
Støv 25 % aske  

Tabel 3 Maksimalt forventelige tungmetalkoncentrationer i kul 

 
 
Beregningerne viste følgende sikkerhedsfaktorer 
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ESV med afsv. ESV uden afsv. Max. konc. med afsv.
SO2 304 3 198
NOx 3 3 3
HCl 88 5 42
As 268 94 30
Be 376 128 103
Cd 798 519 244
Cr 815 408 470
Cu 87047 44394 60243
Hg 672 376 194
Ni 234 169 41
Pb 1542 694 911
Se * * *
Støv 275 275 126  

Tabel 4 Sikkerhedsfaktorer, sammenligning 

* Ingen kendt værdi 
 
Værdierne er illustreret på Figur 21. 
 
I tilfældet med afsvovlingsanlægget ude af drift beregnes sikkerhedsfaktor for 
SO2 til ca. 3. Maksimalt tilladelige svovlindhold i kul svarende til en sikkerheds-
faktor = 1 er derfor ca. 3 x 0,65% = ca. 1,95% S. 
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Figur 21 Sikkerhedsfaktorer, sammenligning 

 
På figuren er anført sikkerhedsfaktorer i tilfælde af at afsvovlingsanlægget på 
Esbjergværket ikke er i drift. I dette tilfælde er sikkerhedsfaktoren for SO2 og 
NOX lig med 3 hvilket vil sige at B-værdierne også i dette tilfælde overholdes 
med god margin. 
 
Med hensyn til genindfyring af bundaske og flyveaske hat tidligere beregninger 
vist, at i den umulige situation hvor alt tungmetal indbindes i flyveasken ved den 
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oprindelige indfyring og hvor alt tungmetal emitteres ved genindfyringen, er 
sikkerhedsfaktoren for Hg mindst 36. B-værdien for Hg er således overholdt 
med god margen. For de øvrige tungmetaller med lavt kogepunkt (B og Se) der 
til en vis grad emitteres via skorstenen findes ingen B-værdi. 
 
Med hensyn til tilbageføring af filtergips har tidligere beregninger sandsynliggjort 
at forøgelsen af tungmetalindholdet i emissioner og restprodukter er marginal 
og af en størrelsesorden der overlejres af de naturligt forekommende variationer 
i kullenes tungmetalindhold. 
 
Tungmetalemissionen for Cd er blevet vurderet i forbindelse med overgangen 
fra kalk til TASP som primær absorbent, idet der tilføres en del Cd med 
TASP’en. Forholdene ved genindfyring af flyveaske giver ikke anledning til en 
nævneværdig ændring i Cd-emissionen da mere end 97% af det indfyrede Cd 
udskilles sammen med bundaske og flyveaske, og mindre end 1% emitteres via 
skorstenen. 
 
6.4.1.3 Udledt vand til recipient 
Spildevand til spildevandsrensning udledes / overvåges via Esbjerg Kommunes 
spildevandsudledningstilladelse og kommenteres derfor ikke yderligere i denne 
redegørelse. 
 
Udledning til recipient sker via køle- svalebassin, sedimentationsbassin og olie-
udskiller. 
 
 Enhed Vilkår / forudsat 2004 – 2007*) 

Spildevand fra sedimentationsbassin 
til recipient 

m3/år Ca. 144.000 140.760 – 163.440 
 

- indholdet heri af suspenderet stof  mg/l < 80 (årsmiddel) 
< 120  

10,9 – 28,2 
 

- indholdet heri af olie  mg/l < 5 (årsmiddel) 
< 7,5  

0,2 – 0,4 

- indholdet heri af nitrat (total N)  mg/l  4,3 – 5,3 
• Data fra 2008 er udeladt pga. lang udetid (ombygning og reparation) 

 
Kilderne til udledning til sedimentationsbassinet er følgende:  

• Regnvand fra tage, veje og pladser (hele arealet).  
• Gulvafløb fra bygninger efter passage af sand-

fang/olieudskillere/automatisk olielukker - dog ikke gulvvand fra TASP-
siloer, absorberbygning, gipsbygning og skorsten, der afleder til spilde-
vandsrensningsanlæggets indløbsbuffertank.  

• Returskyllevand fra sandfilter i vandbehandlingsanlæg (råvands-
system) 

• Varme aftapninger af kedelvand (kondensat, dvs. ultrarent vand kondi-
tioneret med NH3). Varme aftapninger afkøles med havvand, der tilsæt-
tes i køle/svalebassinet. 
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6.4.1.4 Kølevand 
 
For kølevandssystemet er der i februar 2003 gennemført en modelberegning af 
DHI for udledning af kølevand med maksimal kølevandsmængde 16.433 kg/s 
og maksimal temperaturstigning på 6 °C fra Esbjergværket.  
 
(Citat fra rapporten:) 
 
Det bemærkes, at der generelt er tale om beskedne temperaturstigninger. De 
højeste temperaturer er koncentreret langs kysten ved Esbjergværket og hav-
neområdet. På den anden side af havneløbet, langs kysten af Fanø, er tempe-
raturen i praksis under detektionsgrænsen. 
 
Resultaterne viser ligeledes, at størstedelen af varmen befinder sig i den øver-
ste del af vandsøjlen (i overfladen), hvilket er forventeligt, da kølevandet pga. 
overskudsvarme er lettere (har mindre massefylde) end recipienten. I en dybde 
af 4 m under overfladen er overtemperaturen overalt i recipienten i middel under 
1 °C. 
 
En opgørelse over arealet, der påvirkes af overtemperaturer (middel) på hhv. 1 
°C og 0,5 °C er vist i nedenstående tabel. 
 

Middel overtemperatur Areal (km2) 

1°C 0,5 °C 

Overflade 0,32 4,49 

2 m under overflade 0,01 3,26 

4 m under overflade 0,00 2,55 

 
(Citat slut) 
 
I juni 2004 udførte DHI en supplerende modelberegninger for udledning af køle-
vand fra Esbjergværket. Denne undersøgelse beskriver overtemperaturfeltet fra 
kølevandsudledningen fra Blok 3 ved 3 forskellige udledningsscenarier. Scena-
rie 1 er med driftsdata som i beregning i februar 2004. I Scenarie 2 og 3 holdes 
varmemængden konstant, idet kølevandsmængden reduceres samtidigt med at 
udløbstemperaturen øges tilsvarende i forhold til scenarie 1. 
  

• Scenarie 1: Kølevandsmængde 16 m3 med en overtemperatur på 6 °C 
• Scenarie 2: Kølevandsmængde 8 m3 med en overtemperatur på 12 °C 
• Scenarie 3: Kølevandsmængde 4 m3 med en overtemperatur på 24 °C 

 
Modelberegningerne (februar 2003 og juni 2004) er vedlagt som bilag 9. På 
basis af beregningerne kan det konkluderes, at de arealer, der påvirkes af over-
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temperaturer på henholdsvis 1 °C og 0,5 °C, ikke ændres nævneværdigt som 
følge af forskellige kombinationer af temperatur og kølevandsflow. 
 

6.4.2 Støj 

Esbjergværkets støjberegning er baseret på målinger, der er udført kort efter 
værkets idriftsættelse og suppleret løbende. I 2009 er der foretaget en revideret 
støjberegning, som er opdateret i henhold til den nuværende gældende anvis-
ning for beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
 
Støjberegningerne og forudsætningerne for disse m.m. er nærmere beskrevet i 
DANAK Prøvningsrapport (bilag 13): ”Esbjergværket – DONG Energy A/S. Nu-
værende drift. Støjkortlægning”, september 2009, sagsnr. 217846-151-161. 
 
De anvendte referencepositioner (beregningspunkter) er vist på oversigtskort 
herunder.  
 

 
 
Som det fremgår af nedenstående resultatskema er støjgrænserne generelt er 
overholdt.  
For de enkelte beregningspunkter kan det nævnes at:  

• I punkt 1 er støjgrænsen overholdt i alle perioder (dag/aften/nat).  
• I punkt 2 er støjgrænsen forkert defineret, idet der ikke er tale om et bo-

ligområde, men et centerområde. En mindre lempelse af grænseværdi-
en om natten vil kunne sikre, at støjgrænserne også overholdes i alle 
perioder (dag/aften/nat). 

• I punkt 3 er grænsen overholdt i alle perioder (dag/aften/nat). 
• I punkt 4 er støjgrænsen overholdt i alle perioder (dag/aften/nat), når 

beregningsusikkerheden tages i betragtning. 
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• I punkt 5 er grænsen overholdt i alle perioder (dag/aften/nat), når be-
regningsusikkerheden tages i betragtning. 
 

 
 
Som grundlag for vurdering af de nuværende støjforhold ved Esbjergværket, er 
der som "worst-case" betragtning regnet med en situation med maksimal drift 
for alle væsentlige støjkilder på værket. Herunder at der sker kullosning over 
hele døgnet, samt at kulbånd og dozere på kulpladsen tilsvarende er i drift hele 
døgnet. 
 
De udførte beregninger viser, at det specielt er støjkilderne i forbindelse med 
kulaktiviteterne, som har stor betydning for det samlede støjniveau i pos. 2 og 4. 
Under andre driftsforhold (dvs. uden kulaktiviteter), forventes de gældende støj-
vilkår overholdt. 
 
Som det fremgår af resultatskemaet har Esbjergværket lempede grænseværdi-
er i pos. 2 og 4 om natten. Der vil fortsat være behov for at opretholde denne 
lempelse i perioder med aktiviteter på kulpladsen – dvs. i forbindelse med skibs-
losning. Skibslosning udføres maksimalt 30 - 35 gange årligt, svarende til mak-
simalt 270 - 315 timer/år i natperioden, heraf ca. 180 timer/år med samtidig 
kullosning og dozning (forudsat 600-700.000 ton/år, skibslaster á 20.000 ton og 
20 timer/losning).   
 
I tabel nedenfor er kortlagt væsentlige støjkilder i forbindelse med delproces-
serne. 
 
Delproces / område Støj 
1. Brændselsmodtagelse Støjkilde nr. 4: Losning af kul. 
2. Brændselslager Støjkilde nr. 1: Afkastervogn (kulplads). 

Støjkilde nr. 2: Dozere (kulplads).  
Støjkilde nr. 8: Oliepumpehus. 

3. Brændselsopberedning Støjkilde nr. 6: Blokanlæg - indgår heri. 
Støjkilde nr. 3: Knuse-harpe bygning. 
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4. Kedel Støjkilde nr. 6: Blokanlæg. Indgår heri, via  
- luftindtag til forbrændingsluftblæsere, der 

er placeret indvendigt i kedelbygning. 
- Sikkerhedsventilerne på kedelhustag (an-

vendes kun i ekstraordinære tilfælde ved 
for højt damptryk.  

5. de-NOx anlæg  Støjkilde nr.6: Blokanlæg – indgår heri. 
6. Elfilter Støjkilde nr. 6: Blokanlæg – indgår heri. 
7. Afsvovlingsanlæg Støjkilde nr. 6: Blokanlæg – indgår heri. 
8. Skorsten Støjkilde nr. 5 
9. Vandbehandlingsanlæg Intet 
10. Turbine/Generator Intet 
11. Bundaskelager Støjkilde nr. 6: Blokanlæg – indgår heri 
12. Flyveaskelager Støjkilde nr. 7: Støj fra lastbilers egne luftkompres-

sorer - anvendes kun ved påfyldning af askesiloer 
ved akkumulatortank.  

13. Gipslager Støjkilde nr. 6: Blokanlæg – indgår heri 
14. Hjælpeanlæg og –
systemer 

Støjkilde nr. 6: Blokanlæg – indgår heri 

15. Overfladevand og 
spildevandssystemer 

Intet 

16. Kondensator og 
kølevandsanlæg 

Intet 

17. Elanlæg Støjkilde nr. 6: Blokanlæg – indgår heri 
18. Fjernvarmeanlæg Støjkilde nr. 6: Blokanlæg – indgår heri 
19. 
Spildevandsrensningsanlæg 

Intet 

20. Servicebygning Intet 
*) Nummereringen af støjkilder henviser til oversigtskort i bilag 4  
 
 
Lavfrekvent støj og vibrationer 
DONG Energy har gennem årene fortaget flere målinger af lavfrekvent støj og 
vibrationer ved DONG's kraftværker og affaldsfyrede anlæg i Danmark. 
 
I forbindelse med disse målinger, er der ikke på noget tidspunkt målt niveauer, 
der ikke overholder miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for lavfrekvent 
støj og vibrationer. 
   
Det er derfor DONG Energy's erfaring, at ved normal drift af kraftværker og 
affaldsforbrændingsanlæg er der ikke noget problem med lavfrekvent støj og 
vibrationer i omgivelserne. De støjkilder, som skulle kunne være skyld i et så-
dant problem, er alle isolerede og støjdæmpede for at kunne opfylde de norma-
le krav for ekstern støj og vibrationer. Den lavfrekvente del af støjen har på 
denne måde normalt ingen betydning.  
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6.4.3 Affald og restprodukter 

6.4.3.1 Affald 
I tabel nedenfor er vist en oversigt over mulige affaldsfraktioner fra delproces-
serne. Generelt for hele anlægget gælder det, at: 

• Affald og spild, som produceres i forbindelse med drift og vedligehold 
fjernes løbende under arbejdets udførelse, kildesorteres og bortskaffes 
til genbrug, forbrænding eller deponering via værkets affaldssorte-
ringspladser.  

• Eventuelt spild af kul opsamles og udlægges på kulplads, hvor det for-
bruges.  

• Spild begrænses gennem planlægning af diverse opgaver 
• Bygninger renholdes ved brug af centralt støvsugeranlæg.   

 
 
Delproces / område Affald Spild 
1. Brændselsmodtagelse Jern, sten og store stykker 

træ der frasorteres kullene.  
Kul: 
Fra losseproces ned på kaj 
eller i vandet. Spild til van-
det er tidligere undersøgt 
og fundet acceptabelt.  
 
Olie: 
Intet ved normal drift. Der 
etableres fast vagt ved 
losning af olie for at sikre 
øjeblikkelig afhjælpning ved 
lækage. Risiko for spild er 
beskrevet i afsnit 6.5 hvor 
der er oplistet potentielle 
ulykker og nødsituationer 
bl.a. omkring losning og 
håndtering af olie. 
 

2. Brændselslager Oliefiltre m.m. fra drift og 
vedligeholdelse af dozere. 

Olie: 
Afløb fra oliepumperum er 
sikret med olieudskiller, 
som omtalt i afsnit 6.3.15 
 
Tændgas: 
Hvis der spildes under 
påfyldning fordamper gas-
sen umiddelbart til luften. 

3. 
Brændselsopberedning 

Intet Eventuelt spild fra 
kultransportbånd.   

4. Kedel Intet  
5. de-NOx anlæg  Brugte katalysatorelemen-  
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ter 
6. Elfilter Intet Lukket transportsystem 

med overtryk. Eventuelt 
spild kan forekomme ved 
lækager. Opsamles og 
bortskaffes via kulplads / 
forbrænding. 

7. Afsvovlingsanlæg Brugte grit Eventuelt spild fra lastbiler 
under fyldning af kalk- og 
TASP-siloer:  
Større mængder fejes op 
og genanvendes. Mindre 
mængder spules til brønd 
hvorfra det tilledes spilde-
vandsrensningsanlægget. 

8. Skorsten Intet Eventuelt spild fra spilde-
vandsrensningsanlæg 
spules til brønd, hvorfra det 
tilbageføres til spildevands-
rensingsanlægget.  

9. 
Vandbehandlingsanlæg 

Sediment fra oprensning af 
neutralisationsbassin bort-
skaffes via kulplads / for-
brænding. 
 

Eventuelle lækager opsam-
les i sump eller i neutralisa-
tionsbassin 

10. Turbine/Generator Intet. 
 

Eventuelt spild af smøre-
olie, tætteolie eller styre-
væske.  

11. Bundaskelager Intet Eventuelt spild af bundaske 
udenfor selve bundaskela-
geret opsamles og bort-
skaffes via kulplads / for-
brænding. 

12. Flyveaskelager Intet Eventuelt spild opsamles 
og bortskaffes via kulplads / 
forbrænding. Forebygges 
som beskrevet i afsnit 6.4.1 

13. Gipslager Intet Eventuelt spild opsamles. 
Mindre mængder spules til 
brønd hvorfra det tilledes 
spildevandsrensningsan-
lægget. 

14. Hjælpeanlæg og –
systemer 

Vand fra olieudskillere på 
bl.a. trykluftanlæg samt 
støv fra støvsugeranlæg 
(primært kul og aske) bort-
skaffes via kulplads / for-
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brænding.  
 

15. Overfladevand og 
spildevandssystemer 

Sediment fra oprensning af 
sedimentationsbassiner og 
vand/sediment fra olieud-
skillere bortskaffes via 
kulplads / forbrænding. 

 

16. Kondensator og 
kølevandsanlæg 

Frasorteret / udskilt materi-
ale håndteres som beskre-
vet i afsnit 6.3.16 

 

17. Elanlæg Intet Eventuelt spild af transfor-
merolie. 

18. Fjernvarmeanlæg Intet  
19. 
Spildevandsrensnings-
anlæg 

Intet  

20. Servicebygning Diverse affald fra kontor, 
køkken, værksted og labo-
ratorium 
 
Laboratorieaffald (kemisk) 
C-affald: Olie og organisk 
opløsningsmidler med 
mindre end 1% svovl 
og/eller halogener (ønskes 
ændret til Hg-holdigt affald) 
X-affald: Uorganisk forbin-
delser med max. 1% orga-
nisk stof. 
H-affald: Organisk/kemisk 
blanding med mere end 
50% vand. 
Indehold af svovl og/eller 
halogener mindre end 1% 
 
Værksted: 
Køle-/smøremidler samt 
vand fra renserum bortskaf-
fes via 
kulplads/forbrænding.  

 

 
Der er indrettet affaldssorteringspladser, hvor affaldet sorteres med henblik på 
genbrug: 

• Øst for servicebygning:  
Hovedparten af affaldscontainerne til almindeligt affald - f.eks. træ (ikke 
trykimprægneret), jern og metal, pap og papir, elkabler, isoleringsmate-
riale, brændbart affald og restfraktion til deponi.  
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• Vest for servicebygning:  
Afskærmet plads (skur) med specialcontainere og tønder til f.eks. olie-
filtre, olie og fedt, spraydåser, lyskilder, epoxy, akkumulatorer og glas-
affald fra laboratorium. 

• Udenfor / i den grønne lagerhal:  
Reoler med tønder m.v., primært til specialaffald (C-affald, H-affald, X-
affald, kviksølvaffald), elektronikskrot og flydende olieaffald.  

 
Derudover findes et antal decentralt placerede containere, affaldsspande og 
lignende.  
 
Alle containere mv. er forsynet med skilte, med beskrivelse af hvad containeren 
mv. må indeholde. Affald fra affaldssorteringspladserne bortskaffes iht. de 
kommunale affaldsregulativer. 
 
 
6.4.3.2 Restprodukter 
Esbjergværket producerer restprodukter i form af bundaske, flyveaske og 
forudskilt gips (FUG). Hovedparten af flyveaske og bundaske bortskaffes til 
genanvendelse og resten deponeres i et af DONGs flyveaskelagre. Der er in-
gen aktuelle genanvendelsesmuligheder for FUG, som derfor deponeres i et af 
DONGs flyveaskelagre. 
 
Flyveaske genanvendes fortrinsvis i beton- og cementindustrien (tør aske), men 
genanvendes også som fyldmateriale (våd aske) i forbindelse med større an-
lægsarbejder som f.eks. veje og havneopfyldninger.  
 
Bundaske genanvendes fortrinsvis til indenlandsk eller udenlandsk genanven-
delse, f.eks. som fyldmateriale ved anlægsarbejder eller (i England) til fremstil-
ling af byggematerialer (sten). 
 
Afsætningsmulighederne for bundaske og flyveaske er størst om sommeren. I 
vinterhalvåret er der mulighed for at fylde mellemlageret op med henblik på 
genindfyring og afsætning i det efterfølgende sommerhalvår. 
 

6.4.4 Nedsivninger 

Lagerpladser for kul, bundaske og flyveaske er placeret på ubefæstede arealer 
og kan give anledning til nedsivning af overfladevand / perkolat til jord 
/grundvand. 
 
Der henvises til bilag 10 vedrørende perkolat fra kullagerpladser. 
 
 

6.4.5 Øvrige emissioner 

Der er ingen øvrige emissioner ud over de ovenfor nævnte. 
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6.5 Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser og uheld samt sær-
lige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning 

I skema nedenfor er angivet potentielle ulykker og nødsituationer med konse-
kvens for det ydre miljø. Skemaet er et uddrag af skema fra værkets miljø- og 
arbejdsmiljøledelsessystem. Skemaet henviser til en række procedurer og in-
struktioner, der indeholder retningslinjer til forebyggelse og begrænsning af 
potentielle ulykker, uheld gennem et effektivt beredskab.  
 
Potentielle ulykker 
og nødsituationer. 

Nødberedskab og afværgeforanstaltninger. 

Brand Der er installeret røgalarmer og slukningsudstyr. 
Falck alarmeres automatisk ved aktivering af brand-
tryk, og skal informeres ved mødeplads. 
Slukningsudstyr kan benyttes. Nogle maskinmestre er 
røgdykkeruddannet. 
Instruktion: ”Forholdsregler ved brand”.  

Stormflod Instruktion: ”Forholdsregler ved stormflod” 
Kedelsprængning Sandsynligheden anses for meget lille. 
Støveksplosioner Kedelbygning rømmes ved start / stop af tømte kulmøl-

ler, eller ved andre situationer, hvor driftspersonalet 
vurderer at rømning er nødvendig. Signalhorn aktive-
res fra kontrolrum. 

Brinteksplosion. Brug af åben ild og rygning forbudt i området. 
Støvudslip (kul, aske, TASP) Procedure: ”Driftsstyring” og ”driftsuheld”. 
Kemikalielagre, lækage. Lækage bliver opsamlet i sump eller i neutralisations-

bassin. NaOH eller HCl neutraliseres og udledes ifølge 
tilladelse. Andre kemikalier bortskaffes efter gældende 
regler.  

Olietanke, lækage. Ved lækage til Vadehavet varskos Havnevagten, 
Falck, Esbjerg Kommune (Beredskabet) og Miljøcenter 
Odense. 

Losseledning, lækage Der etableres fast vagt ved losning af olie for at sikre 
øjeblikkelig afhjælpning ved lækage. 
Ved lækage varskos Havnevagten, Falck, Esbjerg 
Kommune (Beredskabet) og Miljøcenter Odense. 

Oliespild Procedure: ”Driftsstyring” og ”driftsuheld”. 
Udslip af tændgas  Forholdsregler ifølge krav fra myndigheder. 
Radioaktiv kilde  Måling af densitet i slurry, placering i absorberbygning. 

Forholdsregler forefindes i kontrolrum. 
Ammoniakudslip Sikkerhedsdokument, herunder: 

Instruktion: ”Forholdsregler ved ammoniakudslip” og 
procedure ”Ammoniakinstallationen og NSRA” 

Bjergning af personer fra 
kanaler og brønde 

Instruktion og APV vedrørende bjergning af personer 
fra kanaler og brønde. 

Udslip af natriumnitrit Sikkerhedsdokument, herunder  
Instruktion: Forholdsregler ved udslip af natriumnitrit og 
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procedure ”Ammoniakinstallationen og NSRA” 
Udefra kommende trusler Sikringsplan 
 

Der er ingen særlige miljømæssige forhold hverken under normalt start/stop af 
anlægget eller under nødstop, hvorfor dette ikke omtales nærmere. 

Der skal dog henvises til følgende afgørelse: 

For Esbjergværket er det i afgørelse af d. 24 juni 1993 fastlagt, at teksten: "at 
der ved kontrol af emissionsværdierne ikke skal tages hensyn til de tidsrum, 
hvor rensningsudstyret ikke fungerer korrekt eller svigter og heller ikke til op-
starts- og nedlukningsperioder". 
 
Bekendtgørelsens regler om undladelse af emissionskontrol i opstarts- og ned-
lukningsperioder skyldes, at der ofte ikke er en ensartet drift af fyringsanlægge-
ne i disse perioder. Amtet finder derfor, at en opstartsperiode må betragtes som 
tilendebragt, når anlægget er inde i en rimelig stabil driftssituation. 
Amtet vurderer, at anlæggene må anses for værende i en entydig stabil driftssi-
tuation, når generatordriften og dermed elproduktionen igangsættes. 
Tilsvarende gælde for nedlukningsperioder, at bekendtgørelsens regler anses 
for at træde i kraft, når generatordriften ophører.   
 

6.6 Daglig drifttid og antal medarbejdere 

 
Esbjergværket (hovedprocessen) er i kontinuert drift året rundt og er kun stop-
pet i forbindelse med reparation på anlægget. Værket har i alt ca. 100 medar-
bejdere, hvoraf ca. 23 arbejder i vagtskifte. 

En række delprocesser er i drift i begrænsede perioder, typisk i dagtimer eller i 
tidsrummet 06-23. Det drejer sig om kulplads, laboratorium, værksted samt 
andre funktioner i servicebygningen. 
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7. Valg af placering og renere teknologi (BAT):  

7.1 Lokaliseringsovervejelser 
Lokaliteten af Esbjergværket er fastlagt i forbindelse med den oprindelige an-
søgning om miljøgodkendelse. 

7.2 Redegørelse for anvendelse af mindst forurenende teknologi 
(BAT)  

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksom-
heder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste til-
gængelige teknik (BAT). 
 
For de virksomhedstyper, der er omfattet af IPPC-direktivet, har EU Kommissi-
onen udarbejdet "BAT reference documents" (BREF-dokumenter). I BREF-
dokumentet er teknologier, tilhørende emissioner og råvareforbrug vurderet i en 
iterativ proces med følgende trin: 
 

• Identificering af de væsentligste miljømæssige emner for store for-
brændingsanlæg, som er emissioner til luft og vand, termisk virknings-
grad samt restprodukter fra forbrændingsprocessen. 

• Gennemgang af de mest relevante teknologier der påvirker disse em-
ner. 

• Identificering af de bedste miljømæssige performance data, på basis af 
tilgængelige data fra EU samt fra resten af verden. 

• Gennemgang af omstændighederne under hvilke disse performance 
data er opnået, herunder omkostninger, indbyrdes sammenhæng 
(”cross-media” effekter), samt øvrige indgående faktorer/drivkræfter der 
har medført at netop disse teknologier blev anvendt. 

• Udvælgelse af de bedste teknologier (BAT) og tilhørende emissioner og 
råvareforbrug. 

 
 
BREF-dokumentet for kraftværker (Store fyringsanlæg) er følgende: 
Best Available Techniques Reference Document for Large Combustion Plants. 
July 2006. 
 
Hovedpunkterne er gengivet i et dansk resume: 
Resume. Referencedokument om BAT (bedste tilgængelige teknik) for store 
fyringsanlæg. Maj 2005 
 
Miljøstyrelsen har udarbejdet såkaldte BAT tjeklister for udvalgte brancher. 
Tjeklisterne betragtes som et hjælpeværktøj, som virksomheder kan bruge som 
et dialogværktøj i forbindelse med ansøgning om eller revurdering af en miljø-
godkendelse. Dog er virksomhederne ikke forpligtet til at indføre alle de tekni-
ske tiltag, som er beskrevet i tjeklisten, og miljømyndigheden har ikke adgang til 
at stille krav om bestemte teknologier. 
 
Esbjergværkets BAT-redegørelse, der er udført ved brug af BAT tjeklisten for 
store fyringsanlæg er vedlagt som bilag 15.  
 
Der er udført en supplerende BAT-redegørelse for kølevand. Da Miljøstyrelsen 
ikke har udarbejdet en tjekliste for industrielle køleanlæg er vurderingen gen-
nemført på en tjekliste udarbejdet af ESV. Denne redegørelse er også vedlagt i 
bilag 15. 
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Tjeklisten er baseret på:  
 
BREF-dokumentet for ”Industrielle kølesystemer”: Reference Document on the 
application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems. No-
vember 2000. 
 
Hovedpunkterne er gengivet i et dansk resume (ikke navngivet) samt i: Oriente-
ring nr. 5, 2008 fra fra Miljøstyrelsen. Bedste tilgængelige teknikker (BAT) til 
industrielle kølesystemer 
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8. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
Dette afsnit er opdelt efter forureningens art og giver en oversigt over forure-
ningsbegrænsende foranstaltninger for delprocesserne angivet i afsnit 6.3. 

8.1 Stofemissioner 

8.1.1 Støv 

Delproces / område Forureningsbegrænsende foranstaltninger 
1. Brændselsmodtagelse Renholdelse af kajareal 
2. Brændselslager Kulplads og mellemlager for bundaske og flyveaske 

Begge lagerpladser er indrettet med sprinkleranlæg og der 
er mulighed for supplerende brug af mobilt vandingsudstyr til 
støvdæmpning. 
 
På mellemlager for bundaske og flyveaske holdes produk-
terne befugtet for at hindre støvflugt. Samtidig medvirker 
vandtilsætningen til en skorpedannelse, som begrænser 
askens gennemtrængelighed for regnvand (udvaskning).  
 

3. Brændselsopberedning Overdækkede kultransportbånd 
4. Kedel  
5. de-NOx anlæg   
6. Elfilter Til minimering af støvemissionen er anlægget udstyret med 

et elektrofilter. 
7. Afsvovlingsanlæg Til yderligere minimering af støvemissionen er anlægget 

udstyret med et vådt afsvovlingsanlæg 
TASP-siloer er forsynet med støvfilter på afkast 

8. Skorsten Ved miljøgodkendelsen af Esbjergværket er luftforureningen 
reguleret i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
808 af 25/09/2003 om begrænsning af emissioner af svovl-
dioxid, kvælstofoxider og støv fra store fyringsanlæg. Det 
betyder, at værkets røggasemissioner skal ligge indenfor 
følgende grænseværdier: 
 

• Støv: 50 mg/Nm3 tør røggas v. 6 % O2 
 
Støvemissionsgrænseværdien eftervises ved kontinuert 
måling og registrering af røggashastighed og -temperatur og 
indhold af  støv og O2. Til dette formål er der etableret en 
permanent måleplatform i skorstenen i kote 87. Målernes 
nøjagtighed eftervises én gang årligt ved parallelmålinger, 
der udføres af et akkrediteret målefirma. 
 
Esbjergværket overholder grænseværdien med god mar-
gen. 

9. Vandbehandlingsanlæg  
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10. Turbine/Generator  
11. Bundaskelager Bundaskelagerpladsen er udstyret med sprinkleranlæg til 

støvdæmpning. 
12. Flyveaskelager Der er indsat et posefilter i hvert afkast således at den mak-

simalt tilladelige støvemission ikke overskrides. 
13. Gipslager  
14. Hjælpeanlæg og –systemer  
15. Overfladevand og 
spildevandssystemer 

 

16. Kondensator og kølevandsanlæg  
17. Elanlæg  
18. Fjernvarmeanlæg  
19. Spildevandsrensningsanlæg  
20. Servicebygning Afkast fra støvsugeranlæg er forsynet med både grovcyklon 

og støvfilter 
 

8.1.2 Gasemissioner 

 
Delproces / område Forureningsbegrænsende foranstaltninger 
1. Brændselsmodtagelse  
2. Brændselslager  
3. Brændselsopberedning  
4. Kedel Til minimering af NOx-generering er anlægget udstyret med 

et low-NOx brændersystem 
5. de-NOx anlæg  Til minimering af NOx emissionen er anlægget udstyret med 

et de-NOx anlæg. Anlægget reguleres under hensyntagen til 
såvel NOx- som NH3-emissionen. 

6. Elfilter  
7. Afsvovlingsanlæg Til minimering af SO2 emissionen er anlægget udstyret med 

et afsvovlingsanlæg. Anlægget reducerer samtidig emissio-
nen af HCl og HF. 

8. Skorsten Ved miljøgodkendelsen af Esbjergværket er luftforureningen 
reguleret i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
808 af 25/09/2003 om begrænsning af emissioner af svovl-
dioxid, kvælstofoxider og støv fra store fyringsanlæg. Det 
betyder, at værkets røggasemissioner skal ligge indenfor 
følgende grænseværdier: 
 

• SO2 : 400 mg/Nm3 tør røggas v. 6 % O2 
• NOx:  650 mg/Nm3 tør røggas v. 6 % O2  

 
Emissionsgrænseværdierne eftervises ved kontinuert måling 
og registrering af røggashastighed og -temperatur og ind-
hold af SO2, NOx, CO og O2. Til dette formål er der etableret 
en permanent måleplatform i skorstenen i kote 87. Målernes 
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nøjagtighed eftervises én gang årligt ved parallelmålinger, 
der udføres af et akkrediteret målefirma. 
 
Esbjergværket overholder grænseværdierne med god mar-
gen. 

9. Vandbehandlingsanlæg HCl-dampe fra ventilation af HCl-tanke: En del af dampene 
fjernes i vandvasker  

10. Turbine/Generator  
11. Bundaskelager  
12. Flyveaskelager  
13. Gipslager  
14. Hjælpeanlæg og –systemer  
15. Overfladevand og 
spildevandssystemer 

 

16. Kondensator og kølevandsanlæg  
17. Elanlæg  
18. Fjernvarmeanlæg  
19. Spildevandsrensningsanlæg NOx og HCl emission fra NSRA afledes til kedel 
20. Servicebygning  
 

8.1.3 Udledt vand til recipient 

I forbindelse med overfladevandssystemet er der foretaget forureningsbegræn-
sende foranstaltninger som beskrevet herunder: 
 
Gulvafløb fra blokbygninger passerer sandfang og olieudskiller før tilledning til 
den fælles overfladevandsledning. Olieudskillerne er forsynet med automatisk 
flydelukker.   
 
Afløb fra benzin- og dieselstanderanlæg  passerer olieudskiller med automatisk 
flydelukker og alarm til kulkontrolrum. 
 
Overfladevand omkring og gulvvand fra absorberbygning, gipslager, TASP-
siloer og skorsten ledes til spildevandsrensningsanlæggets indløbsbuffertank 
med henblik på rensning for partikler. 
 
Al udledning til recipient sker via et enkelt kontrolleret udløb efter passage af 
køle-svalebassin og sedimentationsbassin med indbygget olieudskiller. 
 

8.1.4 Kølevand 

Kondensatoren igennem hvilken alt kølevand passerer er opbygget af titanrør, 
hvormed der i modsætning til tidligere konstruktioner ikke skal tilsættes korrosi-
onsbeskyttende additiver til kølevandet. 
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8.2 Støj  

 
Delproces / område Forureningsbegrænsende foranstaltninger 
1. Brændselsmodtagelse Kulkraner er støjdæmpede. 
2. Brændselslager Dozere er udskiftet i 2006. I forbindelse med indkøb er der 

stillet støjkrav.  
3. Brændselsopberedning  
4. Kedel Luftindtag til forbrændingsluftblæsere er forsynet med lyd-

dæmpere. 
Sikkerhedsventiler på kedelhustag er forsynet med lyd-
dæmpere 

5. de-NOx anlæg   
6. Elfilter  
7. Afsvovlingsanlæg Ved påfyldning af TASP-siloer benytter silobilerne Esbjerg-

værkets trykluftsystem i stedet for egne kompressorer. Der-
ved er der fjernet en støjkilde.  

8. Skorsten Der er etableret lyddæmper i kanalen mellem sugetræks-
blæser og afsvovlingsanlæg. 

9. Vandbehandlingsanlæg -  
10. Turbine/Generator - 
11. Bundaskelager  
12. Flyveaskelager  
13. Gipslager  
14. Hjælpeanlæg og –systemer  
15. Overfladevand og 
spildevandssystemer 

- 

16. Kondensator og kølevandsanlæg - 
17. Elanlæg  
18. Fjernvarmeanlæg  
19. Spildevandsrensningsanlæg - 
20. Servicebygning - 
 
For alle bygninger gælder at den interne støj ikke overstiger 85 dB(A) samt at 
støjtransmission igennem vægge er reduceret ved anvendelse af lyddæmpende 
materiale heri. Porte og døre holdes lukkede. 
 

8.3 Affald og restprodukter 

Mængden af affald, herunder indhold af problematiske stoffer, samt mængden 
af restprodukter søges kontinuerligt reduceret. 
 

8.4 Lugt 

Der er ingen lugtgener forbundet med Esbjergværkets drift. 
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8.5 Spildevand 

Både mængden af udledt spildevand samt indholdet af problematiske stoffer 
søges kontinuerligt reduceret.  
 
Dette har blandt andet medført etablering af SN-renseanlæg. 
 
Hele kloaksystemet er registreret og systemopdelt, og alle brønde er tydeligt 
mærket med systemkoder. Det betyder at forurening som følge af spild kan 
afværges ved kloakafspærring tæt på kilden.  
 

8.6 Perkolat / jord 

Som forebyggelse mod udledning af forurening til jord er Esbjergværket indret-
tet med befæstede arealer hvor der sker transport eller håndtering. I forbindelse 
med diesel- og benzinstander er der etableret pumpeøer med særlig tæt be-
lægning. 
 
Delproces / område Jord 
1. Brændselsmodtagelse  
2. Brændselslager Kul: 

I forbindelse med etablering af kulpladsen blev der indrettet 
et forsøgsområde med bundmembran og system for perko-
latopsamling. Forsøget viste, at perkolatdannelsen er for-
svindende. Dette kan forklares med flere forhold: Lagerhøj-
den betyder, at det tager lang tid for regnvandet at passere; 
der er tale om et aktivt kullager med stor udskiftning og kul-
lenes varmeudvikling bevirker fordampning. 
Der vil naturligvis blive dannet mindre mængde perkolat, da 
kullageret ikke alle steder er ”højt”. Dette perkolat vil dog 
ikke give anledning til en væsentlig forurening af jorden un-
der kulpladsen, hvilket understøttes af undersøgelser i for-
bindelse med tilbagelevering af arealet, hvorpå kulpladsen 
for Blok 1 og 2 var placeret. Her kunne Tilsynsmyndighe-
denss acceptkriterier for ren jord overholdes, når der blev 
afgravet ca. 1 m af kulpladsen. 
 
Olie: 
Olietankanlæg er placeret på et område med jordvolde om-
kring (tankgård). 
 
Filtergips: 
Transport mellem slamtank og kultransportbånd sker i et 
lukket rørsystem, der fra pumpen er ført gennem skor-
stensmuren, under en kørevej og via to inspektionsbrønde 
videre op til kulbåndet. Evenuelle spild i den nedgravede del 
af rørforbindelsen vil løbe til inspektionsbrøndene.  
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FUG: 
Mellemlager er indrettet med tæt belægning og afløb til op-
samlingstank. 

3. Brændselsopberedning  
4. Kedel  
5. de-NOx anlæg  Ammoniaktank er placeret i betongrav  
6. Elfilter  
7. Afsvovlingsanlæg  
8. Skorsten  
9. Vandbehandlingsanlæg Tanke for NaOH og HCl er placeret indendørs på tæt be-

lægning med afløb til neutralisationsbassin 
10. Turbine/Generator Oliefyldte transformere er placeret i en sump med olieop-

samlingstank 
11. Mellemlager for bundaske I forbindelse med ansøgning om etablering af mellemlager 

for bundaske er der foretaget en vurdering af den forventede 
perkolatudsivning. Vurderingen omfatter metallerne arsen, 
bly, cadmium, chrom, kviksølv, molybdæn, selen og vanadi-
um. I lagerets miljøgodkendelse vurderes det, at udsivnin-
gen fra lagerpladsen vil være uden betydning for tungmetal-
forekomsten i det marine nærmiljø omkring udsivningen, og 
at udledningen i øvrigt er helt marginal i forhold til det sam-
lede tidevandsområde. 
 
Udsivningen kontrolleres hvert andet år via analyser af 
vandprøver fra 2 kontrolboringer, der er placeret nedstrøms 
bundaskelagerpladsen. 

12. Mellemlager for bundaske og 
flyveaske 

Mellemlager for bundaske og flyveaske: 
Lageret vandes, hvilket medvirker til en skorpedannelse, der 
begrænser askens gennemtrængelighed for regnvand (ud-
vaskning) 

13. Gipslager  
14. Hjælpeanlæg og –systemer Esbjergværket er indrettet med befæstede arealer hvor der 

sker transport eller håndtering. I forbindelse med diesel- og 
benzinstandere er der etableret pumpeøer med særlig tæt 
belægning og fald mod nedløbsbrønd/dræn. Tanke og rør-
systemer er indrettet med tæthedskontrol iht. gældende 
bekendtgørelse.  
Kemikalier ved affaldssorteringsplads opbevares i special-
emballage over spildbakker. 

15. Overfladevand og 
spildevandssystemer 

 

16. Kondensator og kølevandsanlæg  
17. Elanlæg  
18. Fjernvarmeanlæg  
19. Spildevandsrensningsanlæg NS - anlæggets procesanlæg og svovlsyretank er placeret i 

hver sin betongrav med opkant til kote 5 DNN. Nitrit-
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palletanke er placeret på spildguards med fuld opsamlings-
kapacitet. 

20. Servicebygning Laboratoriets tanke for opbevaring af olie- og kemikalieaffald 
er placeret i tætte brønde og forsynet med udstyr til niveau-
kontrol. Derved vil eventuel lækage kunne observeres og 
tilbageholdes. 

Der henvises i øvrigt til oversigt over tankanlæg i bilag 14. 
 

8.7 Grundvand 

Såvel Esbjergværket Blok 3, som området nord for Sahara er etableret på op-
fyldt havområde og områderne er dermed ikke forbundet med drikkevandsinte-
resser.  
 

8.8 Trafik  

Trafik hidrører primært fra transport af hjælpestoffer og mineralprodukter samt 
øvrig kørsel i forbindelse med drift og vedligeholdelse.  
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9. Forslag til vilkår og egenkontrol 
Brændsler 

- Genindfyring af mineralprodukter og øvrige produkter specificeret i 
6.3.3 sidestilles med indfyring af hovedbrændsler i form af kul og olie. 

 
Røggas 

• Måleudstyr kontrolleres ved parallelmålinger, jfr. DS/EN 14181 (QAL2 
og AST) og Miljøstyrelsens ”Anbefalinger til praktisk anvendelse af 
DS/EN 14181 og bekendtgørelse om affaldsforbrænding og store fy-
ringsanlæg. 
 

Spildevand 
• Uændrede betingelser for overfladevand. 

 
Esbjerg Kommune har opstillet en række krav til og grænseværdier for det spil-
devand, der afledes til de kommunale spildevandsrensningsanlæg. Det medfø-
rer en omfattende egenkontrol i form af registrering af spildevandsmængder og 
pH samt periodisk prøveudtagning og analyse af spildevand fra den samlede 
udledning og vådafsvovlingsanlæggets spildevandsrensningsanlæg. 
 
Restprodukter 

• Analyseomfang i henhold til bekendtgørelsens krav (producentansvar). 
Omtale af eventuelle supplerende analyser, der foretages af modtage-
ren. 

• Bundaske analyseres i overensstemmelse med kravene i slaggebe-
kendtgørelsen 

• Røgrensningsprodukt: Analyse i overensstemmelse med modtagerkrav.  
 

9.1 Indretningsvilkår 

Anlægget er indrettet – omtales ikke yderligere 
 

9.2 Driftsvilkår 
Forslag til driftsvilkår (udestår). 
 

9.3 Egenkontrol 
Røggasemissionsmålinger / Støv: 
Forslag til definition af opstarts- og nedlukningsperioder:  
Generatorbryder koblet ind /ud. 
 
Begrundelse: 
Uændret i forhold til eksisterende miljøgodkendelse / praksis. 
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Generatorbryderen er et veldefineret signal. Valg af start/stop-tidspunkt for ef-
tervisning af emissionsvilkåret får ingen konsekvens for værkets støvemission, 
da elfilteret vil være i drift i hele fyringsperioden.  
 
 
Røggasemissionsmålinger / SO2 

Forslag til definition af opstarts- og nedlukningsperioder:  
Generatorbryder koblet ind /ud. 
 
Begrundelse: 
Uændret i forhold til nuværende miljøgodkendelse / praksis.  

• FGD kan kobles ind, når der er etableret sikker fyring og drift kan ske 
uden forpufningsrisiko som følge af brændbare dampe. 

• Det er vanskeligt at definere, hvornår der er ”fyr på kedlen”, fordi bræn-
der-/flammesignaler er ustabile i optændingsperioden 

• Perioden fra ”fyr i kedlen” til ”generatorbryder ind” begrænses altid til 
det minimale, idet det er en ren tabsperiode med omkostninger til 
brændsler og svovlafgifter og manglende indtjening på elsalg. 

 
Forslag til definition af udfald / svigt af afsvovlingsanlæg (FGD): 
Bypass spjæld registreret åbent.  
Åbent defineres i denne forbindelse som ”spjæld fuldt åbent og endekontakt i 
åbenposition er nået”. 
 
Begrundelse: 
Uændret i forhold til eksisterende miljøgodkendelse / praksis. 
 
Røggasemissionsmålinger / NOx 
Forslag til definition af nedlukningsperioder: 
Generatorbryder koblet ind /ud. 
 
Begrundelse: 
Uændret i forhold til eksisterende miljøgodkendelse / praksis. 
 
Forslag til definition af udfald/svigt af deNOx: 
Udfald/svigt af DeNOx defineres ved at emissionskoncentration af NOx er for-
øget til 600 mg/Nm3 eller derover bestemt som 1 times middelværdi.  
 
Begrundelse: 
Der må forventes at forekomme kortvarige nedlukninger af DeNOx (stop for 
ammoniakforsyningen) som følge af diverse automatiske sikkerheds- og drifts-
mæssige indgreb. De kortvarige stop forventes at være uden væsentlige miljø-
mæssige konsekvenser, og kunne indeholdes i en 48-timers grænseværdi. Der 
er således ingen grund til at registrere dem i forhold til. 120 timers reglen.  
 
Emissionsvilkåret til overvågning af deNOX inde/ude skal sættes tilstrækkeligt 
højt til, at driften kan gennemføres under hensyn til både NOX-emissioner og 
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flyveaskekvalitet. Al ESVs flyveaske skal kunne afsættes som beton-aske, hvil-
ket betyder at der stilles krav om et maksimalt NH3-indhold på 100 ppm (Hen-
syn til arbejdsmiljøkrav ved efterfølgende betonarbejde). De fleste andre kraft-
værker producerer cementaske, som ikke har NH3-krav. For at holde NH3 < 100 
ppm kan det være nødvendigt at acceptere en midlertidigt forhøjet NOX -
emission. 
 
Det er fortrinsvis logistik, der afgør, hvilke værker, der producerer cement- eller 
betonaske. ESV producerer fortrinsvis beton-aske fordi: 

• ESV som følge af beliggenhed / begrænset havnedybde overvejende 
tilføres kul fra Rusland og Polen (små skibe). Disse kul har højt alkali‐
indhold, der vanskeliggør anvendelse som cementaske.  

• ESV’s beliggenheden er uhensigtsmæssig for kombineret tur/retur‐
transport (sejlads) af aske/cement og ESV har ikke en havnesilo til ud‐
levering af aske til skibe. 
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10. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
Driftsforstyrrelser forebygges først og fremmest i kraft af, at anlægget er indret-
tet med en høj grad af automatisering og overvågning, så det kan betjenes fra 
kontrolrummet i alle normale situationer. 

10.1 Risikovurdering 

Esbjergværkets risikoforhold  og –status er vurderet og fastlagt i forhold til føl-
gende lgivning: 
 

• Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14/12/2006: ”Bekendtgø-
relse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer”. 

•  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 20 af 12/01/2006 ”Bekendtgørelse 
om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige 
stoffer”. 

• Arbejdstilsynets vejlening C.0.3 af januar 2006 ”Kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer. 

 
På grundlag af en vurdering af værkets samlede kemikalieoplag (se tabel her-
under) er det fastlagt, at Esbjergværket er omfattet af Risikobekendtgørelsens § 
4. 
 
På dette grundlag er der udarbejdet 2 separate sikkerhedsdokumenter, som er 
målrettet oplag af ammoniak og natriumnitrit. Formålet med disse sikkerheds-
dokumenter er at beskrive de sikkerhedsforanstaltninger og det beredskab, som 
Esbjergværket har etableret for at: 

- forebygge udslip af disse stoffer og  
- begrænse virkningerne af et eventuelt utilsigtet udslip 

 
Sikkerhedsdokumenterne er godkendt af Esbjergværkets risikomyndigheder. 
 

Stof
Tankvolum

en Densitet Mængde Klassificering/fareklasse
§ 4 

Tærskel
§5 

Tærskel Bemærkninger
m3 kg/m3 ton ton ton

Ammoniakvand (NH3OH) 6 900 5,4 C;R34 N;R50
Ammoniak til DeNOx (NH3) 200 640 100,0 R10 T;R23 C;R34 N;R50 50 200 del 2, giftige kategori 2
F-gas, propan 2,4 700 1,7 Fx;R12
Benzin 10 790 7,9 Carc2;R45 Fx;R12 
Dieselolie 67 900 60 Xn, N, Carc3;R40
brint (H2) 0,09 0,03 Fx;R12
Natriumnitrat (NaNO2) 10 1300 13,0 T;R50 O;R8 N;R50 50 200 del 2, giftige kategori 2
SUM AF FAKTORER Konklusion: § 4 / Kolonne 2

Stof
Tankvolum

en Densitet Mængde Klassificering/fareklasse
§ 4 

Tærskel
§ 5 

Tærskel Bemærkninger
m3 kg/m3 ton ton ton

Ammoniakvand (NH3OH) 6 900 5,4 C;R34 N;R50
Ammoniak til DeNOx (NH3) 200 640 100,0 R10 T;R23 C;R34 N;R50 5.000 50.000 del 2, antændelige væsker, kategori 6
F-gas, propan 2,4 700 1,7 N;R50 50 200 del1, yderst letantændelig flydende gas
Benzin 10 790 7,9 Carc2;R45 Fx;R12 2.500 25.000 del 1, olieprodukter
Dieselolie 67 900 60 Xn, N, Carc3;R40 2.500 25.000 del 1, olieprodukter
brint (H2) 0,09 0,03 Fx;R12 5 50 del1, Hydrogen
Natriumnitrat (NaNO2) 10 1300 13,0 T;R50 O;R8 N;R50 50 200 del 2, brandnærende, kategori 3
SUM AF FAKTORER Konklusion: Ikke omfattet

Stof
Tankvolum

en Densitet Mængde Klassificering/fareklasse
§ 4 

Tærskel
§ 5 

Tærskel Bemærkninger
m3 kg/m3 ton ton ton

Ammoniakvand (NH3OH) 6 900 5,4 C;R34 N;R50 100 200 del 2, miljøfarlige, kategori 9i)
Ammoniak til DeNOx (NH3) 200 640 100,0 R10 T;R23 C;R34 N;R50 100 200 del 2, miljøfarlige, kategori 9i)
F-gas, propan 2,4 700 1,7 Fx;R12
Benzin 10 790 7,9 Carc2;R45 Fx;R12  
Dieselolie 67 900 60 Xn, N, Carc3;R40 2.500 25.000 del 1, olieprodukter
brint (H2) 0,09 0,03 Fx;R12
Natriumnitrat (NaNO2) 10 1300 13,0 T;R50 O;R8 N;R50 100 200 del 2, miljøfarlige, kategori 9i)
SUM AF FAKTORER Konklusion: § 4 / Kolonne 2

0,13 0,07

del 2: kategori 3, 4, 5, 6, 7a, 7b eller 8

2,00 0,50

del 2: kategori 9 i) eller 9 ii)

nævnt i del 1 og klassificeret som oxiderende (O), eksplosive (E), antændelige, letantændelige og yderst letantændelige (F, Fx)

kvotient Kvotient

0,26

0,02

0,26 0,07

nævnt i del 1 og klassificeret som miljøfarlige (N) (R50 (herunder R50/53) eller R51/53)

nævnt i del 1 og klassificeret som giftige (T) eller meget giftige (Tx)
del 2: kategori  1 eller 2

0,07

2,26 0,57

0,00

0,00 0,00

kvotient Kvotient

kvotient Kvotient

0,02 0,00

0,35 0,08

0,01 0,00

0,05 0,03
0,50

0,03 0,01

1,21 0,59

1,00

0,02 0,00
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Bilag B 
 
Virksomhedens beliggenhed. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag C 
 
Målsætning Vadehavet 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag D1 
 
Område ifgl. kommuneplanen 
 



kabni
Tekstboks
Bilag D1Områder er fraEsbjergs kommuneplan



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag D2 
 
Områder og støjgrænser iht. Kommunal planlægning. 
 



                                                                        55/45/40 

                                                

                                55/45/40                  55/45/40                    45/40/35 

                                                                                            55/45/40                                                

                          55/45/40                         60/60/60                   60/60/60 

                                                    

 

                                                       

                                                                    

 

 

 

                                                       70/70/70 

kabni
Tekstboks
Bilag D2Områder og støjgrænser iht. Esbjergs kommunale planlægning



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag E 
 
Oversigt over miljøgodkendelser omfattet af revurderingen. 
 



Bilag E 
Esbjergværket. Oversigt over miljøgodkendelser omfattet af revurderingen: 
 
 
Dato Titel Bemærkninger 
Anlæg ved Blok 1 og 2 
25.06.90 Tilladelse til udledning af overfladevand 

fra olietankgårdene (Ved blok 1 og 2) 
 

20.12.00 Midlertidig tilladelse til direkte 
udledning af gulv- og overfladevand 
(Blok 1 og 2) 

Tidsbegrænset til spildevandet kan tilledes 
kommunens spildevandssystem. 
 

Servicebygning Blok 3 
29.10.90 Miljøgodkendelse af Servicebygning til 

Blok 3 
 

06.07.92 Tilladelse til nedgravning af 
affaldsbeholdere ved Blok 3’s 
servicebygning 

3 tanke. Skal iht. vilkår fjernes, når de tages ud af 
brug. 

14.08.92 Præcisering og ændring af vilkår i 
tilladelse til nedgravning af 
affaldsbeholdere ved Blok 3’s 
servicebygning 

 

Blok 3 
10.10.91 Afgørelse i henhold til 

miljøbeskyttelsesloven af I/S Vestkraft’s 
Blok 3 

Afgørelse fra MST 
”Hovedgodkendelsen” 

24.08.92 Vilkårsændring for bortskaffelse af 
tang, fisk m.v. fra finfilter ved 
kølevandsindtag, Blok 3 

 

27.01.95 Miljøgodkendelse til genindfyring af 
filtergips på Esbjergværkets Blok 3 

 

17.07.97 Vilkårsændring i miljøgodkendelsens 
vilkår nr. 18 – As-analyse 

 

27.03.98 Afgørelse vedrørende indberetning af 
indkøbte og anvendte kemikalier 

Ændring af egenkontrolvilkår, § 72, stk. 2 

01.11.99 Miljøgodkendelse af DeNOx anlæg på 
Esbjergværkets Blok 3 

 

02.04.04 Vilkårsændring vedr. måling af NH3 på 
DeNOx-anlæg på Esbjergværkets blok 
3 

 

22.12.99 Ændring af miljøgodkendelse af 
tilledning af TASP til absorberen på 
Esbjergværkets Blok 3  

 

18.04.00 Miljøgodkendelse af ændring af afløb 
fra grovristen – Blok 3 

 

14.03.02 Miljøgodkendelse af ændring af vilkår 2 
i godkendelse af 10. oktober 1991 

 

24.04.02 Miljøgodkendelse af 
affaldssorteringsplads 

Ændring: ny godk. 6. juli 2004 
Her står, at godkendelsen tidsbegrænses til 
revurderingstidspunktet. 

06.01.03 
MST’s afg. 
17.09.03 

Miljøgodkendelse af genindfyring af 
slagge og flyveaske, inkl. Mellemlager 

Meddelt som tillæg til hovedgodkendelsen og 
retsbeskyttelsen følger denne - og afgørelsen indgår 
derfor i revurderingen.  

30.06.03 Miljøgodkendelse af ændring af vilkår 
11 i godkendelse af 10. oktober 1999 

Retsbeskyttelsen følger den oprindelige afgørelse 

10.02.04 Miljøgodkendelse af udskibning af 
flyveaske 

Meddelt som tillæg til hovedgodkendelsen og 
retsbeskyttelsen følger denne - og afgørelsen indgår 
derfor i revurderingen.  



Dato Titel Bemærkninger/spørgsmål 
03.11.92 Miljøgodkendelse af tankanlæg til 

påfyldning og tankning af dieselolie ved 
kulgården på Vestkraft 
 

 

04.02.94 Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 
tankanlæg til påfyldning og tankning af 
dieselolie ved kulgården på Vestkraft 

 

25.06.02 Miljøgodkendelse af benzinstander og 
tankanlæg ved Esbjergværkets Blok 3 

Meddelt som tillæg til godk. Af 3. november 1992. 
Men her er under varighed nævnt, at godkendelsen 
tages op til revurdering 8 år fra meddelelse af endelig 
afgørelse. 

19.05.92 Miljøgodkendelse til afbrænding af 
olieforurenet jord og sand på Vestkraft, 
Blok 1, 2 og 3 

Dette er ikke sket de seneste (>3) år – og 
godkendelsen skal derfor ophæves, jf. mbl. §78 a. 

23.03.94 Afgørelse vedrørende afbrænding af 
olieaffald 

 

13.12.95 Miljøgodkendelse til oplag af 
olieforurenet jord og sand ved Blok 3 

Se bemærkning til miljøgodk. til afbrænding 

05.09.96 Tilladelse til nedgravning af tank (15 
m3) til opbevaring af overfladevand fra 
plads for olieforurenet jord og sand. 

§ 19 
 

08.05.01 Miljøgodkendelse til udvidelse af 
slaggelagerplads samt tilladelse til 
nedsivning af perkolat 

Nedsivningsdel: § 19.  

06.07.04 Miljøgodkendelse af ændring af 
affaldssorteringsplads 

Står i godkendelsen at den vil indgå i den samlede 
revurdering. Og at den er tidsbegrænset til det 
tidspunkt, hvor der foreligger en ny afgørelse 

 
 
 
 
Fortsat gældende miljøgodkendelser, der vedlægges afgørelsen: 
 
Dato Titel Bemærkninger/spørgsmål 
01.03.05 Miljøgodkendelse af omlægning af installationer fra kulbro i 

jorden under Saharavej 
 

22.01.08 Miljøgodkendelse af anlæg til rensning af spildevand for svært 
nedbrydelige svovl/kvælstofforbindelser – NS-renseanlæg 

 

27.03.08 Forlængelse af tidsbegrænset miljøgodkendelse af CO2-
absorptions-pilotanlæg 

Tidsbegrænset til 1. august 
2011 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag F 
 
Revurderede vilkår. 
 



Bilag F 
Oversigt over vilkår i miljøgodkendelser, der revurderes i 2009: 
 
 
Tilladelse til udledning af overfladevand fra olietankgårdene 
Dato: 25. juni 1990 
Meddelt af Ribe Amt 
Omfang: Overfladevand fra olietankgårdene for olielager II, III og IV (matr.nr. 1201 c, Esbjerg 
Bygrunde 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 At projektet udføres som beskrevet i ansøgningen Etableringsvilkår  Udgår 
(B1) 

2 At udledning kun finder sted, når vandet og olietankgårdene 
er konstateret oliefri 

Videreføres E1 

3 At tankgårdene er under opsyn når udledningen finder sted Videreføres E2 
 
 



Midlertidig tilladelse til direkte udledning af gulv- og overfladevand – Blok 1 og Blok 2 
Dato: 20. december 2000 
Meddelt af Ribe Amt 
Omfang: Udledning via kølevandskanal for blok 1 og 2. Udledning indtil spildevandet kan ledes til 
kommunalt kloaknet.  
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 Olieudskiller skal etableres, drives og vedligeholdes i 
overensstemmelse med bestemmelserne i Esbjerg 
Kommunes ”Forskrift af 12. juni 1994 for indretning og drift af 
nyetablerede sand- og slamfang, olie- og benzinudskillere” – 
med mindre der indhentes accept hos kommunen om 
fravigelser af forskriften. I givet fald skal amtet orienteres om 
dette. Forskriften er vedlagt som bilag 3. 

Etableringsdelen 
udgår. Den 
nævnte forskrift er 
forældet. 
Vilkår justeres og 
videreføres. 

E3 

2 Afløbssystemet skal udføres i henhold til norm for 
afløbsinstallationer DS 432. 

Etableringssvilkår. 
 

Udgår 
(B1) 

3 Tilledningen af de nye spildevandsstrømme til 
kølevandskanalen skal ophøre, så snart der foreligger 
mulighed for tilledning til kommunalt spildevandssystem 

Oplyst af Esbjerg 
Kommune at 
dette vil ske inden 
for det næste ½ 
år. 
Teksten justeres 
og videreføres. 

E4 

 
 



Miljøgodkendelse af Servicebygning til Blok 3 
Dato: 29. oktober 1990 
Meddelt af Ribe Amt 
Omfang: Maskinværksted, laboratorium, el-værksted, olie-/kemikalielager, lager- og værktøjsdepot 
samt kontor og mandskabsfaciliteter. 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 At servicebygningen indrettes og drives i overensstemmelse 
med ansøgningen samt de oplysninger, der i øvrigt er lagt til 
grund for godkendelsen 

Justeres og 
videreføres. 
 

B1 

2 At servicebygningen ikke må give anledning til, at 
støjgrænserne, i miljøgodkendelsen af 22. marts 1988 
vedrørende Blok 3, overskrides 

Indgår i samlet 
vilkår vedr. støj.  

F1-F4 

3 At servicebygningen ikke må give anledning til luftbårne 
emissioner til gene for omgivelserne 

Indgår i samlet 
vilkår for luft. 
Desuden 
supplerende vilkår 
til afkast fra 
værksteder. 

C1, C6, C12, 
B50 

4 At malings- og organiske opløsningsmiddelrester fra 
maskinværkstedet kan opsamles og afleveres til Kommune 
Kemi 

Indgår i samlet 
vilkår for affald 

G1-G3 

5 At olie- og kemikalieaffald fra laboratoriet håndteres som 
beskrevet i ansøgningen og afleveres til Kommune Kemi 

Indgår i samlet 
vilkår for affald 

G1-G3 

6 At brugte æstebade og opløsningsmidler fra el-værkstedet 
opsamles og afleveres til Kommune Kemi 

Indgår i samlet 
vilkår for affald 

G1-G3 

7 At jordtanken til olieholdigt spildevand fra maskinværkstedet 
udføres i overensstemmelse med olietanksbekendtgørelsen 
nr. 386 af 21. august 1980 

Etableringsvilkår. 
Ny 
olietanksbekendt-
gørelse 

Udgår 

8 At der ikke etableres afløb fra de støbte grave omkring 
kemikalieaffaldsbeholderne ved laboratoriet 

Etableringsvilkår Udgår 
(B1) 

9 At eventuelt spild som følge af håndtering af olie- og 
kemikalieaffald ved de i vilkår 7 og 8 nævnte tanke, straks 
skal opsamles effektivt og bortskaffes til Kommune Kemi 

Indgår i samlet 
vilkår affald 

G3 

10 At spildevand fra jordtanken ved maskinværksted og olie- og 
kemikalielager skal afleveres til Kommune Kemi, hvis det 
indeholder væsentlige mængder syre 

Indgår i samlet 
vilkår for affald 

G1-G3 

 
 



Vedrørende nedgravning af affaldsbeholdere ved blok 3’s servicebygning 
Dato: 6. juli 1992 
Meddelt af Ribe Amt (§ 19 tilladelse) 
Omfang: 3 tanke i stedet for 2 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 At tankene er af typer som oplyst i ansøgningen, og at de 
opfylder de krav til styrke og holdbarhed, som stilles til 
typegodkendte tanke til opbevaring af mineralolieprodukter, 
jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 
1980 om kontrol med oplag af olie m.v. 

Nyt fælles vilkår 
 

B4, I1 

2 At I/S Vestkraft på stikprøvebasis foranlediger autoriseret 
røntgenundersøgelse af svejsningerne på tanken af rustfast 
stål udført 

Ophævet 14. 
august 1992 – og 
erstattet af nyt 
vilkår 

Udgår 

3 At rør og samlinger er af typer som oplyst i ansøgningen, og 
at disse er resistente overfor de ovennævnte typer af olie- og 
kemikalieaffald 

Indgår i nyt vilkår B4 

4 At tætheden af rørsystemer og samlinger inden idriftsættelse 
kontrolleres ved trykprøvning på samme vis som tankene er 
blevet det 

Engangskontrol Udgår 

5 At tankene er udført med inspektionsafgang til sider og 
bunde og at de tømmes, renses og inspiceres mindst én 
gang hvert femte år  

Ophævet 14. 
august 1992 – og 
erstattet af nyt 
vilkår 

B5 

6 At tanke og rørsystemer trykprøves hvert femte år Videreføres B5 
7 At der ved ugentlige målinger føres tilsyn med tilførte og 

opbevarede mængder i tankene. Resultaterne af målingerne 
skal opbevares i mindst et år og forevises på amtets 
forlangende 

Ophævet 14. 
august 1992 – og 
erstattet af nyt 
vilkår 

B6 

8 At udluftningsventiler fra tankene mindst føres til niveau med 
servicebygningens tag 

Etableringsvilkår 
 

Udgår 

9 At de omgivende brønde udføres som angivet i 
ansøgningsmaterialet, herunder med tæt bund 

Ophævet 14. 
august 1992 – og 
erstattet af nyt 
vilkår 
Etableringsvilkår 

Udgår 

10 At der etableres alarm og opsugningsmulighed, der 
foranlediger, at eventuelt spild i tankbrøndene øjeblikkeligt 
bortfjernes 

Ophævet 14. 
august 1992  

Udgår 

11 At tankene er forsynet med fuldemelder Fastholdes B7 
12 At tankene kun anvendes til opbevaring af virksomhedens 

eget kemikalieaffald, idet det forudsættes, at personalet er 
fortrolig med omgang med de pågældende affaldsstoffer og 
er i besiddelse af nødvendige data om disse, herunder risici, 
skadevirkninger og foranstaltninger i tilfælde af uheld 

Videreføres B8 

13 At amtet kan stille yderligere krav om foranstaltninger til 
forebyggelse af forurening på grund af spild m.v. i forbindelse 
med tømning m.v. af tankene 

Et ikke 
nødvendigt vilkår. 
Kan ske ved 
påbud 

Udgår 

14 At tankenes påfyldningssteder er forsynede med tydelige og 
holdbare mærkater med angivelse af, at tankene kun må 
benyttes til opbevaring af særlige typer olie- og 
kemikalieaffald 

Videreføres B9 

15 At overjordiske standere m.v. sikres mod påkørsel Ikke aktuelt Udgår 
16 At tankene fjernes, når de tages ud af brug Fastholdes B10 



Vedrørende præcisering og ændring af vilkår i tilladelse til nedgravning af affaldsbeholdere 
ved blok 3’s servicebygning 
Dato: 14. august 1992 
Meddelt af Ribe Amt (§ 19 tilladelse) 
Omfang: Vilkår 2, 5, 7, 9 og 10 i afgørelse af 6. juli 1992 ophæves og erstattes af følgende vilkår  
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

2 At I/S Vestkraft på stikprøvebasis foranlediger autoriseret 
røntgenundersøgelse af svejsninger/samlinger på rørføringen 
af rustfast stål i jorden udført 

Éngangskontrol.  Udgår 

5 At tanke og brønde inspiceres mindst én gang om året Videreføres B5 
7 At tankene forsynes med måleudstyr, der gør det muligt at 

foretage månedlig aflæsning af væskestanden. 
 
Resultaterne af målingerne skal indføres i en journal som på 
forlangende forevises tilsynsmyndigheden. I samme journal 
indføres oplysninger om tidspunkter for tømning, inspektion 
og trykprøvning 

Omformuleres og 
videreføres. 

B6 

9 At de omgivende brønde udføres som angivet i 
ansøgningsmaterialet og som telefonisk oplyst over for amtet 
således at nedsivning af overfladevand og indsivning af 
grundvand imødegås 

Etableringsvilkår.  Udgår 

 
 
 
 
 



Afgørelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af I/S Vestkraft’s blok 3, påbud om 
forureningsbegrænsende foranstaltninger på blok 1 og 2 samt om udledning af spildevand 
Dato: 10. oktober 1991 
Meddelt af Miljøstyrelsen 
Omfang: Blok 1, 2 og 3. Kun vilkår vedr. blok 3 er gengivet (Blok 1 og 2 er nedlagt. Vilkårene herfor 
er derfor ikke længere aktuelle)  
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

Generelt 
1 Samtidig med idriftsættelse af blok 3, skal de eksisterende 

sektioner 3 og 4 tages ud af drift. 
Uaktuelt Udgår 

2 Der må kun tilføres og opbevares kul og olie til værkets eget 
forbrug samt til Herningværkets forbrug. 

Ændret med 
afgørelse af 14. 
marts 2002 

B2 

3 Blok 3 skal opføres og drives i overensstemmelse med 
ansøgningen, med mindre andet fremgår af godkendelsens 
vilkår. 

Justeres B1 

Luftforurening 
4 Svovlindholdet i de benyttede kul må maksimalt være 1,6% 

når afsvovlingsanlægget på blok 3 er ude af drift. 
Videreføres C9 

5 Når afsvovlingsanlægget er i drift må SO2-emissionen 
maksimalt være 400 mg/Nm3 tør røggas ved 6% O2 . 

Nyt/ændet iht. 
Bekg. Store fyr og 
BAT 

C11 

6 Emissionen af NOx (regnet som NO2) må maksimalt være 
650 mg/Nm3 tør røggas ved 6% O2. 

Nyt/ændet iht. 
Bekg. Store fyr og 
BAT 

C11 

7 Emissionen af støv må maksimalt være 50 mg/Nm3 tør 
røggas ved 6% O2. 

Nyt/ændet iht. 
Bekg. Store fyr og 
BAT 

C11 

8 Emissionsværdierne i vilkår 5, 6 og 7 anses for overholdt, når 
en vurdering af resultaterne for driftstiden indenfor et 
kalenderår viser, at 
- ingen af gennemsnitsværdierne pr. kalendermåned 
overskrider emissionsgrænseværdierne, og for: 
a) Svovldioxid og støv: 97% af alle gennemsnitsværdier, målt 
over 48 timer, ikke overskrider 110% af 
emissionsgrænseværdierne 
b)Kvælstofoxider: 95% af alle gennemsnitsværdier, målt over 
48 timer, ikke overskrider 110% af 
emissionsgrænseværdierne. 

Nyt/ændet iht. 
Bekg. Store fyr  

C16 

9 Der tages i vilkår 8 ikke hensyn til de tidsrum, hvor 
rensningsudstyret ikke fungerer korrekt eller svigter, og heller 
ikke til opstarts- og nedlukningsperioder. 
Røggasafsvovlingsanlægget skal dog i videst muligt omfang 
være i drift, når der leveres energi fra værket. Det kan 
således ikke accepteres, at røggasafsvovlingsanlægget 
tages ud af drift under henvisning til, at en fastsat kvote for 
elværkernes samlede SO2-emission fra blok 3 kan 
overholdes på anden måde. 

Nyt/ændet iht. 
Bekg. Store fyr  

C16, C17 

10 Blok 3 skal tilsluttes en skorsten med en højde på mindst 250 
meter 

Etableringsvilkår Udgår 

11 Røggashastigheden i skorstenen skal være mindst 8 m/s ved 
laveste belastning og mindst 20 m/s ved højeste belastning. 
Røggastemperaturen i skorstenen skal være 104o C, 
variationsområde 90-110o C. Ved røggasafsvovling skal 
røggastemperaturen være minimum 70o C. 

Ændret med 
afgørelse af 30. 
juni 2003 
 
 

C10 



12 Røggassystemet skal indrettes og drives således, at de ikke 
afsættes sod, støv eller lignende, som kan medføre nedfald 
af sod- og støvklatter mm. i omgivelserne. 

Videreføres 
delvist 

C1 

13 Afkast af støv fra andre kilder end skorstenen skal forsynes 
med filter, der sikrer, at emissionen af støv ikke overstiger 50 
mg/Nm3 tør luft som månedsmiddelværdi. 

Ændres til 30 
mg/Nm3 for siloer.  

C5 og C6 

14 Håndtering og transport af kul skal ske således, at spild af kul 
og udvikling af støv modvirkes mest muligt. 
Kullageret skal udlægges, reguleres og komprimeres 
således, at støvflugt modvirkes og selvantændelse undgås. 

Overføres C2 

15 Der må ikke forekomme væsentlige støvgener fra kullager og 
kulhåndtering uden for værkets areal. 

Videreføres C1, C2 

16 Nedfald af kulstøv fra det samlede kraftværk skal begrænses 
således, at nedfaldet af kulstøv i værkets omgivelser ikke 
overskrider følgende værdier: 
Langtidsværdi 0,17 g kulstøv pr. m2 pr. døgn 
Korttidsværdi 0,32 g kulstøv pr. m2 pr. døgn 
 
Langtidsværdien er den beregnede døgnmiddelværdi over 12 
måneder, mens korttidsværdien er døgnmiddelværdien over 
1 måned. 
 
Der skal etableres anlæg for brandslukning og 
støvdæmpning ved vandpåsprøjtning af hele kullageret og 
alle støvende operationer, herunder også lasten på kulbåde 
m.m. 

Videreføres C3 

17 Der må ikke forekomme væsentlige lugtgener fra værket 
uden for værkets areal. 

Erstattet af 
lugtgrænser 

D1 

18 Såfremt der til I/S Vestkraft tilføres andre kultyper, end dem 
der fremgår af nedenstående tabel, skal der første gang en 
ny kultype tilføres foretages analyse af kullenes As-indhold i 
en repræsentativt udtaget prøve. Der foretages dog 2 årlige 
analyser af Ad, fra 1. leverance i marts og september. Hvis 
As-analysen er foretaget i forbindelse med tilførsel til et andet 
Elsam-værk, skal der dog ikke udtages prøve til As-analyse. 
 

Ændret med 
afgørelse af 17. 
juli 1997. 
Erstattes af 
emissionskrav, 
immissionskon-
centrationskrav 
og registrering af 
kul 

C11, C12 og 
B3 

Land Australien Colum
. 

England Kina Polen Rusland USA Venez
uela 

Type blbt morb nbob saxo ulan cerr immi noea Dato duff kuzn Petc hr.1 no.2 ph.2 gua3 
5,1  1,5 0,7 1,5 3,1 8,8 7,4 3,3 1,6 10,1 4,9 6,9 12,8 
2,7 1,7 2,7 0,8 1,3 2,0 9,3 4,9 4,1 1,9 9,4 5,4 5,2 5,2 

As 
µg/g 

1.9  3,1  1,2 2,0 9,9 5,8 3,0 3,1 9,2 4,7 11,7 8,1 

 
4,2 

 
3,3 

 
 Analyseresultatet fremsendes til amtsrådet, når det 

foreligger. 
 
Der må ikke indfyres kul med et As-indhold på mere end 30 
mg/kg på Esbjergværket med mindre I/S Vestkraft, skriftligt 
dokumenterer overfor amtsrådet, at kullene anvendes på en 
måde så en B-værdi for As på 0,01 µg/m3 ikke overskrides i 
omgivelserne. 

  

19 I forbindelse med etablering af kalksiloen skal der 
fremsendes en nærmere beskrivelse (placering, højde, 
emission) af afkast i forbindelse med håndtering af kalk. 
Amtsrådet kan i denne forbindelse fastsætte nærmere vilkår 
for afkastet. 

Uaktuelt Udgår 

20 Enhver håndtering af støvende råvarer og restprodukter i 
forbindelse med afsvovlingsanlægget skal ske på en måde, 
så støvgener undgås. På alle arealer og veje, hvor der 
håndteres produkter, der kan give støvgener ved indtørring, 

Videreføres til 
dels og justeres 
mht. 
bortskaffelsen 

C1, C4, B11, 
B12 



skal der til stadighed ske en omhyggelig rengøring ved 
fejning. De opfejede materialer, væsentligst kulstøv, blandes 
med kullene og indfyres eller bortskaffes sammen med 
flyveasken. 
Ved spild af filtergips opfejes dette og bortskaffes sammen 
med filtergipsen. 

21 Driften af spildevandsrenseanlægget og håndteringen af 
filtergips må ikke medføre mærkbare lugtgener i 
omgivelserne. 

Erstattes af 
lugtgrænser 

D1 

Kølevand  
22 Kølevandsudledningen må ikke give anledning til, at 

besejlingsforholdene i Esbjerg havn generes eller give 
anledning til uæstetiske eller hygiejniske forhold i 
havnebassinet eller recipienten. 

Videreføres E6 

23 De fra grovristen, og båndsigteanlæg frasiede mængder 
søgræs, vandmænd, fisk og andet materiale må ikke udledes 
til recipienten, men skal bortskaffes som affald. 

Ændret med 
afgørelse af24. 
august 1992. 
Videreføres 

E5 

24 Opløsninger brugt til kedeludsyringer og lufoskylninger skal 
ledes til neutralisations- og sedimentationsbassinet. Bassinet 
skal indrettes, således at pH i afløbsvandet kan justeres til 
intervallet 6 – 9, og således at koncentrationen af 
suspenderet stof ikke overstiger 80 mg/l målt i en 
vandføringsvægtet prøve udtaget over udledningsperioden i 
de nævnte driftssituationer. 

Justeres/supple-
res og videreføres 

E9, E10 

25 Aftapninger fra kedel, turbiner m.v., overfladevand fra 
forurenede områder og gulvafløb fra 
vandbehandlingsbygningen skal ledes til ovennævnte 
neutralisations- og sedimentationsbassin. pH i udløbet herfra 
skal være mellem 6 og 9. 

Videreføres 
delvist 

E9,  

26 Udledning fra neutralisations- og sedimentationsbassinet skal 
ske til blok 3’s kølevandskanal. 

Videreføres E11 

27 Overfladevand og spulevand fra ”uforurenede områder” skal 
ledes via sedimentationsbassin til kølevandskanalen. 

Videreføres E12 

28 Der skal senest ved idriftsættelsen til amtsrådet fremsendes 
en detaljeret kloakplan, der viser placering af sandfang og 
olieudskillere. 

Éngangsvilkår Udgår 

29 Sandfang og olieudskillere skal tømmes så ofte, at deres 
funktion opretholdes. 

Videreføres E13 

Flyveaske og affald 
30 Slagge skal håndteres i fugtet tilstand og holdes fugtet under 

oplagring, således at den ikke giver anledning til væsentlige 
støvgener uden for værkets areal. 

Fælles støvvilkår 
for hele værket 

C1, C4 

31 Håndtering af flyveaske og affald må ikke give anledning til 
væsentlige gener uden for værkets areal. Transportluft fra 
fyldning af containere og tanke skal renses i posefilter og 
afkastes over silotop. 

Justeres C1, C4, C5 

32 Bundfald fra neutralisations- og sedimentationsbassiner skal 
efter oprensning straks køres til flyveaskedepot. 

Nyt vilkår vedr. 
afklaring af 
bortskaffelsen. 
Evt. justering af 
vilkår 
efterfølgende 

B11, B12, 
G1 

33 I/S Vestkraft skal orientere amtsrådet om planerne for den 
fremtidige håndtering og bortskaffelse af produktgipsen 2 år 
inden udløb af kontrakten med FLS-miljø. 

Éngangsvilkår Udgår 

34 Amtsrådet skal endvidere orienteres såfremt der bliver behov Unødvendigt Udgår 



for at etablere midlertidige oplag af gips på værket. vilkår, da dette er 
et lovkrav 

35 I/S Vestkraft skal i god tid inden idriftsættelsen af 
afsvovlingsanlægget indsende ansøgning til amtsrådet om 
særskilt godkendelse af bortskaffelse af filtergips. 
 
Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at den valgte 
bortskaffelsesmetode er miljømæssig forsvarlig og 
hensigtsmæssig. 

Éngangsvilkår Udgår 

Støj 
36 Støjbidraget fra blok 3 incl. afsvovlingsanlæg må ikke 

medføre, at det samlede kraftværks støjbidrag incl. udendørs 
kul- og askehåndtering og støj fra losning af kulskibe, målt 
som det korrigerede, energiækvivalente, A-vægtede 
lydtrykniveau, Lr, i områderne for åben/tæt og lav 
boligbebyggelse nord og nordøst for kraftværket (målepunkt 
2), overstiger følgende værdier: 
 
Mandag – fredag:       45 dB(A) fra kl. 07.00 til kl. 18.00 
                                   40 dB(A) fra kl. 18.00 til kl. 22.00 
                                   40 dB(A) fra kl. 22.00 til kl. 07.00 
 
Lørdage:                    45 dB(A) fra kl. 07.00 til kl. 14.00 
                                   40 dB(A) fra kl. 14.00 til kl. 22.00 
                                   40 dB(A) fra kl. 22.00 til kl. 07.00 
 
Søn- og helligdage:   44 dB(A) fra kl. 07.00 til kl. 18.00 
                                   40 dB(A) fra kl. 18.00 til kl. 07.00 
                               
Maksimalværdien af støjniveauet må i natperioden ikke 
overstige 55 dB(A). 

Justeres F1, F2 

37 Støjbidraget fra blok 3 incl. afsvovlingsanlæg må ikke 
medføre, at det samlede kraftværks støjbidrag incl. udendørs 
kul- og askehåndtering og støj fra losning af kulskibe, målt 
som det korrigerede, energiækvivalente, A-vægtede 
lydtrykniveau, Lr, i områderne for bycenter og blandet bolig- 
og erhvervsbebyggelse, beliggende nord og nordvest for 
kraftværket (målepunkt 1), overstiger følgende værdier: 
 
Mandag – fredag:       55 dB(A) fra kl. 07.00 til kl. 18.00 
                                   45 dB(A) fra kl. 18.00 til kl. 22.00 
                                   43 dB(A) fra kl. 22.00 til kl. 07.00 
 
Lørdage:                    55 dB(A) fra kl. 07.00 til kl. 14.00 
                                   45 dB(A) fra kl. 14.00 til kl. 22.00 
                                   43 dB(A) fra kl. 22.00 til kl. 07.00 
 
Søn- og helligdage:   45 dB(A) fra kl. 07.00 til kl. 22.00 
                                   43 dB(A) fra kl. 22.00 til kl. 07.00 
                               
Maksimalværdien af støjniveauet må i natperioden ikke 
overstige 58 dB(A). 

Justeres F1, F2 

38 Støjbidraget fra blok 3 incl. afsvovlingsanlæg må ikke 
medføre, at det samlede kraftværks støjbidrag incl. udendørs 
kul- og askehåndtering og støj fra losning af kulskibe, målt 
som det korrigerede, energiækvivalente, A-vægtede 
lydtrykniveau, Lr, ved virksomhedens skel til anden 
industrivirksomhed overstiger 70 dB(A), uanset tidspunkt. 

Justeres F1, F2 



39 De forannævnte støjvilkår er tidsbegrænsede. I/S Vestkraft 
skal senest 2 år efter blok 3’s idriftsættelse til Ribe amtsråd 
fremsende en rapport, som giver en teknisk, økonomisk og 
miljømæssig vurdering af mulighederne for at nedbringe 
støjen yderligere. På dette grundlag beslutter Ribe amtsråd, i 
hvilket omfang støjgrænsen skal revideres og fastsætter 
tidsfrister herfor. 

Éngangsvilkår Udgår 

Kemikalier 
40 I god tid inden etableringen af blok 3 skal der til Ribe 

amtsråds godkendelse fremsendes: 
- en beskrivelse af kemikalielagre med angivelse af størrelse 
og indretning af disse 
- oplysninger om placering og indretning af aflæsnings- og 
aftapningsplads for kemikalier, herunder sikring mod 
forurening af spildevandssystemet. 

Éngangsvilkår Udgår 

Kontrol 
Luftforurening 
41 Til kontrol af værkets emission skal månedligt fremsendes 

rapporter til tilsynsmyndigheden over de indfyrede 
brændselsmængder i blok 3. Rapporten skal indeholde 
oplysninger om art, brændværdi, askeindhold og 
svovlindhold i det indfyrede brændsel. 

Ændres C16, 
C19,B3, J5 

42 Til udførelse af manuelle emissionsmålinger skal der 
indbygges målesteder, der muliggør en repræsentativ 
udtagning af røggas til emissionsmåling. Målestederne skal 
indrettes som beskrevet i de forskrifter fra Miljøstyrelsen, 
som er gældende på opførelsestidspunktet. Hvis målestedet 
efter askeudskilleren etableres i skorstenen, skal denne 
forsynes med elevator. Ved målestedet skal der være en 
platform, som man kan færdes sikkert på. Der skal føres 
strøm frem til målepositionerne samt etableres belysning. 
Elevatorstolen skal være tilstrækkelig stor til at rumme det for 
manuelle emissionsmålinger nødvendige udstyr, og der skal 
være en passende afstand mellem skorstenstoppen og 
røgrøret til, at manuelt støvemissionsmåleudstyr kan 
håndteres og indføres i røgrøret på praktisk måde. 
Måleprogrammer og målestedets indretning m.v. skal 
godkendes af tilsynsmyndigheden. 

Justeres og 
videreføres 

C15 

43 Røggassens indhold af nedenstående komponenter skal 
måles med kontinuert registrerede instrumenter. 
 
Oxygen, O2
Svovldioxid, SO2
Nitrogenoxider, (beregnet som NO2) 
Kulmonoxid, CO 
Støv 
Røggastemperatur 
Røggasmængder (beregnes) 
 
Målingerne skal udføres i overensstemmelse med den 
vejledning fra Miljøstyrelsen for tilsyn og kontrol, som er 
gældende på måletidspunktet. 
 
De skal senest 3 måneder, før blok 3 tages i brug, til 
tilsynsmyndighedens godkendelse fremsendes et samlet 
måle- og registreringsprogram. Der skal heri redegøres for 
valg af instrumenter, målemetoder, placering af 
måleinstrumenter og rapportering. 

Justeres og 
videreføres 

C13 



44 Resultaterne af målingerne skal hvert år rapporteres til 
tilsynsmyndigheden i en sådan form, at det direkte kan 
kontrolleres, om vilkårene for emission af stoffer med 
røggassen er overholdt. Målingerne skal registreres i en 
sådan form, at de kan udleveres i maskinlæsbar form. 
Måleresultaterne skal opbevares i 5 år. 

Ændres J5, J4 

45 Resultaterne af garantiprøvemålinger for det 
forureningsbegrænsende og kontrollerende udstyr 
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest et halvt år efter, at 
anlægget er taget i brug. 

Ændres J5 

46 Manuelle målinger af emissionen af O2, SO2, NOx, CO og 
støv til kontrol af de registrerende instrumenter gennemføres 
mindst een gang om året. Målingerne skal udføres af et 
eksternt laboratorium, der er kvalificeret til at udføre de 
nævnte målinger. SO2-målingerne skal korrigeres for den 
andel, der er oxideret til SO3. Hvis NOx måles som NO, skal 
der korrigeres for den andel, der er oxideret til NO2. 
Tilsynsmyndigheden skal på forhånd orienteres om 
emissionsmålingernes udførelse og have rapporterne tilstillet. 
Det videre kontrolprogram kan tages op til forhandling med 
tilsynsmyndigheden 2 år efter idriftsættelsen af blok 3. 

Ændres C14 

47 Såfremt tilsynsmyndigheden på baggrund af klager fra 
omboende eller på grundlag af egne observationer i værkets 
omgivelser, finder det nødvendigt, at der etableres 
målestationer til registrering af nedfald af støv, skal disse 
etableres og drives for værkets regning. 
 
I måleperioden skal der føres rapport over større aktiviteter 
på kulpladsen, herunder losning, omflytning af kul, 
udblæsning af askereder, større brande m.m. 
 
Prøverne skal opbevares i mindst 1 år for eventuelt senere 
undersøgelse af tungmetaller eller lignende. 

Videreføres C8 

Vandforurening 
48 Den udledte kølevandsmængde beregnes for det samlede 

Esbjergværk og temperaturen skal registreres kontinuert. 
Ændres. Krav til 
varmemængden 

E7, E8 

49 Når neutralisations- og sedimentationsbassinet anvendes i 
forbindelse med kedeludsyringer eller lufoskylninger skal 
vandmængde og pH i det udledte vand registreres kontinuert. 
På en vandføringsvægtet prøve, udtaget over 
udledningsperioden måles koncentrationen af suspenderet 
stof og følgende stoffer: 
 

 Ved 
kedeludsyring 

Ved 
Lufoskylning 

Analyse 
metode 

Suspenderet 
stof 

+ + DS 276 

F- +  DS 218 
Fe + + AAS 
NH3-N +  DS/R 242 
x  As  + AAS 
x  Cd  + AAS 
x  Cr  + AAS 
x  Cu  + AAS 
x  Hg  + AAS 
x  Ni  + AAS 
x  Pb  + AAS 
x  V  + AAS 
x  Zn  + AAS 

Justeres mht. 
angivelse af 
målemetoder 

E16 



 
AAS: Atomabsorptionspektrophotometri 
Analyseresultaterne skal senest 2 måneder efter 
prøvetagninger sendes til Ribe amtskommune. 
x: Stikprøve 

50 Fra ”uforurenede områder” skal der een gang hver måned 
udtages vandprøver i afløb fra sandfang/olieudskillere, der 
har afløb til kølevandskanalen. Prøverne skal analyseres for 
suspenderet stof (DS 276) og olie og fedt (DS 208/209). 
Analyseresultaterne skal hvert kvartal sendes til Ribe 
Amtskommune. 

Ikke aktuelt, 
udledningen sker 
via 
sedimentations-
bassin (vilkår 
E12). 

Udgår 

51 Målingerne skal udføres af et laboratorium, der er kvalificeret 
til at udføre de nævnte målinger. 

Generelt krav om 
akkrediterede 
målinger 

E10  

Støj 
52 Virksomheden skal senest ultimo 1993 dokumentere at 

ovennævnte støjvilkår er overholdt. 
 
Målingerne skal udføres under forhold, hvor kraftværket med 
tilhørende kulhåndtering er i maksimal driftssituation. 
 
Målingerne skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5/1984, afsnit 7 og 9. Såfremt kontrollen 
foretages som kildestyrkemålinger og beregninger, skal 
beregningerne udføres efter den nordiske beregningsmetode 
(Lydteknisk Instituts rapport nr. 32/1982). 
Kildestyrkemålingerne skal fortrinsvis udføres efter de 
metoder som nævnes i referencerne i rapport nr. 32/1982 fra 
Lydteknisk Institut. 
I/S Vestkraft skal fremsende en detaljeret rapport over de 
udførte målinger og beregninger til Ribe amtsråd. 
Målinger og beregninger skal gentages, når 
tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst een gang 
om året. 
 
Målinger og beregninger skal udføres af et dertil kvalificeret 
firma eller institut. Tilsynsmyndigheden skal adviseres, før 
målingerne udføres. 

Justeres  F1, F5 

Affald 
53 Det første år af blok 3’s drift skal der til tilsynsmyndigheden 

fremsendes en journal over indkøbte og anvendte kemikalier. 
Journalen skal indeholde oplysninger om kemikalieforbrug 
ved kedeludsyring. Herefter fastsætter tilsynsmyndigheden 
kravene til fortsat journalføring og rapportering. 

Ændret med 
afgørelse af 27. 
marts 1998 

J2 

 
 
 



Vilkårsændring for bortskaffelse af tang, fisk m.v. fra finfilter ved kølevandsindtag, blok 3 
Dato: 24. august 1992 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: ændring af vilkår 23 i hovedgodkendelsen  
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

23 De fra grovristen frasiede mængder søgræs, vandmænd, fisk 
og andet materiale skal bortskaffes som affald. ”Materiale” 
opfanget i båndsigteanlægget genudledes til Vadehavet 

Videreføres E5 

 
 



Miljøgodkendelse til genindfyring af filtergips på Esbjergværkets Blok 3 
Dato: 27. januar 1995 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: kun filtergips fra Esbjergværket og max. 400 tons, svarende til 40 tons suspenderet stof 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 Der må maksimalt doseres 5 m3 filtergips (svarende til 500 
kg TS) pr. 1.000 tons kul. 

Videreføres og 
suppleres med 
forudsætningen 
om, at der kun 
indfyres filtergips 
fra Esbjergværket 

B13 

2 Der skal mindst 1 gang årligt udtages prøver til analyse for 
filtergipsens indhold af kviksølv, arsen, selen og cadmium. 

Videreføres B14 

3 De i vilkår 1 og 2 nævnte analyser skal udføres af et af Amtet 
anerkendt firma og skal senest 1 måned efter udførelsen 
fremsendes til Ribe Amt. 

Afrapporteringen 
kan ske i 
årsindberetningen 

J5 

4 Der må ikke ske opkørsel af filtergips til kulsiloerne, når 
afsvovlingsanlægget er ude af drift. 

Suppleres med 
”eller DeNOx-
anlægget” 

B15 

5 Der skal føres journal over mængden af indfyret filtergips og 
tidspunktet herfor samt af mængden af indfyret kul i samme 
tidsrum. 
 
Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

Videreføres B16 

6 Eventuelt spild fra transport og øvrig håndtering af filtergips 
skal straks opsamles og tilbageføres opsamlingstanken. 

Videreføres B17 

 
Bemærkning: 
Godkendelsen vil blive taget op til revurdering efter modtagelse af virksomhedens redegørelse 
vedr. genindfyring (Nye vilkår B11 og B12)



Vilkårsændring i miljøgodkendelsens vilkår nr. 18 – As-analyse 
Dato: 17. juli 1997 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: vilkårsændring i hovedgodkendelsen  
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

18 Såfremt der til I/S Vestkraft tilføres andre kultyper, end dem 
der fremgår af nedenstående tabel, skal der første gang en 
ny kultype tilføres foretages en analyse af kullenes 
Arsenindhold i en repræsentativt udtaget prøve. Hvis As-
analyse er foretaget i forbindelse med tilførsel til et andet 
Elsam-værk, skal der dog ikke udtages prøve til As-analyse. 
 
Analyseresultatet fremsendes til amtet. 
 

Land Kultype As-indhold (mg/kg) 
blat 5,1; 2,7; 1,9 
mort 1,7 
nbob 1,5; 2,7; 3,1 
saxo 0,7; 0,8 

Australien 

ulan 1,5; 1,3; 1,2 
Columbia cerr 3,1; 2,0; 2,0 

immi 8,8; 9,3; 9,9 England 
noea 7,4; 4,9; 5,8 

Kina dato 3,3; 4,1; 3,0 
Polen duff 1,6; 1,9; 3,1 

kuzn 10,1; 9,4; 9,2 Rusland 
petc 4,9; 5,4; 4,7 
hr.1 6,9; 5,2; 11,7 
no.2 12,8; 5,2; 8,1 

USA 

ph.2 4,2 
Venezuela guas 3,3 

 
Der må ikke indfyres kul med et arsenindhold på mere end 
30 mg/kg på Esbjergværket med mindre I/S Vestkraft, 
skriftligt dokumenterer over for amtet, at kullene anvendes på 
en måde, så en B-værdi for As på 0,01 µg/m3 ikke 
overskrides i omgivelserne. 
 
Hvert år inden den 1. marts indsendes til Ribe Amt en 
oversigt, der for det foregående år angiver indfyrede kultyper 
samt det registrerede arsenindhold i de pågældende kul. 

Erstattes af 
emissionskrav, 
immissionskon-
centrationskrav 
og registrering af 
kul   

C11, C12, 
B3 

 



Vedrørende indkøbte og anvendte kemikalier, 1997 
Dato: 27. marts 1998 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: ændring af vilkår 53 i hovedgodkendelsen (afgørelse nr. 7) – og amtets brev af 8. 
december 1993, hvoraf det fremgår, at værket én gang om året skal indberette mængden af 
indkøbte og anvendte kemikalier på Blok 3. 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

53 Indberetningen af kemikalieforbruget kan fremover erstattes 
af tilsvarende oplysninger i virksomhedens grønne regnskab. 
Det grønne regnskab skal således som minimum angive 
forbruget af Magnafloc-produkter, natriumhydroxid, saltsyre, 
ammoniak og jernklorid. Klor udgår, idet det er oplyst, at der 
ikke forbruges klor på Blok 3. 

Indgår i 
årsindberetningen 

J5 

 



Miljøgodkendelse af DeNOx anlæg på Esbjergværkets Blok 3 
Dato: 1. november 1999 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: HR-SCR anlæg, incl. 100 tons ammoniakoplag 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

6.1. Drift og indretning 
6.1.1 Anlægget skal etableres i overensstemmelse med de 

oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet. 
Etableringsvilkår Udgår 

6.1.2 Inden anlægget tages i brug skal der fremsendes en 
beskrivelse af pumpebrønd og ammoniakdetekteringsudstyr, 
herunder også en angivelse af detektionsgrænsen for 
hvornår der gives alarm for ammoniak. 

Uaktuelt Udgår 

6.1.3 Det maksimale indhold af ammoniak i ammoniaktanken må 
på intet tidspunkt overstige 100 tons 

Ikke nødvendigt 
vilkår 

Udgår 

6.1.4 Tilkørsel af kalk og ammoniak skal ske inden for tidsrummet 
fra klokken 07.00 til 18.00. 

Indgår i 
støjvurderingen 

Udgår 

6.2. Støj 
6.2.1 Drift af anlægget skal ske under overholdelse af de 

grænseværdier, der gælder for Blok 3 og tilhørende 
aktiviteter, jf. miljøgodkendelsen af 10. oktober 1991 (vilkår 
36, 37,38). 

Fælles støjvilkår F1, F2 

6.2.2 Amtet kan forlange, dog normalt højst én gang om året, at 
der fremskaffes dokumentation i form af måling eller 
beregning, der viser, at ovennævnte støjgrænser er 
overholdt. 

Fælles 
kontrolvilkår 

F5 

6.3. Luft 
6.3.1 Afgasningen af ammoniak fra affaldsprodukter må ikke give 

anledning til gener, som amtet skønner væsentlige. 
Erstattes af 
lugtgrænser 

D1 

6.3.2 I tilfælde af væsentlige gener fra afgasning af ammoniak i 
flyveaske og spildevand, kan amtet stille krav om 
afhjælpende foranstaltninger. 

Ikke nødvendigt 
vilkår 

Udgår 

6.3.3 Tilsynsmyndigheden skal underrettes i tilfælde af 
længerevarende udfald på DeNOx-anlægget samt ved 
længerevarende overdosering af ammoniak. 

Overføres K1 

6.3.4 Amtet kan stille krav om, at værket skal lade udføre måling af 
ammoniakemissionen fra afkastet på Blok 3. Målingen 
udføres i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledning 
nr. 6/90 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. 

Ændret med 
afgørelse af 2. 
april 2004 

C19 

6.4. Spildevand 
6.4.1 Spildevand fra anlægget afledes i overensstemmelse med 

Esbjerg kommunes tilslutningstilladelse. 
Ikke nødvendigt 
vilkår 

Udgår 

6.4.2 Ammoniak eller ammoniakholdigt spildevand fra tankgrav, 
tankterminal samt øvrige tilstødende områder, hvor der er 
risiko for udslip/tilledning af ammoniak eller ammoniakholdigt 
spildevand, herunder også evt. slukningsvand skal kunne 
tilbageholdes/opsamles således at der ikke sker utilsigtet 
tilledning til sedimentationsbassinet. 

Overføres E14 

6.4.3 Ammoniak eller ammoniakholdigt spildevand må ikke uden 
forudgående tilladelse fra amtet tilledes 
sedimentationsbassinet. 

Udgår, idet der 
skal søges om 
dette særskilt 

Udgår 

6.4.4 Afløb fra tankgrav, tankterminal og omfangsdræn, jf. vilkår 
6.4.2 skal være forsynet med automatisk 
ammoniakdetekteringsudstyr, der afbryder pumper til 
sedimentationsbassin. 

Overføres E15 

6.4.5 Senest 3 måneder inden anlægget tages i brug, skal der til Uaktuel Udgår 



amtet fremsendes en nærmere redegørelse, der beskriver 
det anvendte ammoniakdetekteringsuudstyr samt 
detektionsgrænsen for afbrydelse af pumper til 
sedimentationsbassin. 

6.5. Affald 
6.5.1 Affald opstået i forbindelse med driften af anlægget skal 

bortskaffes iht. anvisning fra Esbjerg kommune. 
Fælles vilkår vedr. 
afffaldsbortskaffel
se 

G1 

6.6. Jord og grundvand 
6.6.1 Driften af anlægget må ikke give anledning til forurening af 

jord og grundvand. 
Fælles vilkår I1 

6.6.2 Ammoniaktanken skal anbringes i tæt betonkumme, der er 
dimensioneret for tankens vægt samt indhold. 
Dokumentation herfor fremsendes til amtet inden anlægget 
tages i brug. 

Etableringsvilkår.  Udgår 

6.7. Risiko 
6.7.1 Senest 3 måneder inden anlægget tages i brug, skal der til 

amtets accept fremsendes en sikkerhedsinstruks, der 
nærmere beskriver værkets forholdsregler i forbindelse med 
uheld, jf. ovenstående afsnit 5.8 om risikoforhold. Instruksen 
sendes samtidig til Arbejdstilsynet og Beredskabsafdelingen. 

Erstattet af 
afgørelse af 19. 
september 2008 

Udgår 

6.7.2 Sikkerhedsinstruksen skal tages op til revision mindst hver 3. 
år. Revisionen gennemføres efter forudgående aftale med 
amtet. Sikkerhedsinstruksen sendes samtidig til 
Arbejdstilsynet og Beredskabsafdelingen. 

Erstattet af 
afgørelse af 19. 
september 2008 

Udgår 

 



Vilkårsændring vedr. måling af NH3 på DeNOx-anlæg på Esbjergværkets blok 3 
Dato: 2. april 2004 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Nyt vilkår samt ændring af vilkår 6.3.4 i miljøgodkendelse af 1. november 1999 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

6.3.5 Der foretages bestemmelse af NH3-koncentrationen i 
flyveasken. NH3 bestemmes som ppm (w/w) NH3 i flyveaske. 
Flyveaske til analysering for NH3 skal udtages umiddelbart 
efter elektrofilteret. Resultatet skal ledsages af oplysninger 
om askeindholdet i de indfyrede kul. 
 
Der foretages bestemmelser 1 gang om ugen i en 
indkøringsperiode på 3 måneder. Indenfor denne periode 
foretages ved ekstern, akkrediteret firma 3 parallelmålinger til 
bestemmelse af NH3 i flyveasken.  
 
Forud for første analyse af NH3 i flyveaske fremsendes 
analysemetode til udtalelse/accept hos amtet. 
 
Resultaterne afrapporteres til amtet senest 4 måneder efter 
opstart af anlægget. Afrapporteringen skal indeholde en 
vurdering af NH3-emissionen i skorstensafkastet. Amtet vil på 
grundlag af resultaterne tage stilling til om Esbjergværket 
herefter selv kan forestå analyserne. 
 
Måleintervallet 1 gang/måned kan tages op til revision 1 år 
efter opstart af anlægget. 

Målingerne 
foretages primært 
aht. afsætning af 
flyveaske 

Udgår 

6.3.4 En gang om året udføres måling af NH3-koncentrationen i 
afkastet fra Blok 3. Målingen udføres samtidig med de 
manuelle målinger til kontrol af de registrerende 
instrumenter, der måler for O2, SO2, NOx, CO og støv, jf. 
miljøgodkendelse af Blok 3, 10. oktober 1991, vilkår 46. 
 
Krav om måling af NH3-koncentrationen i afkastet vil kunne 
tages op til revision efter 2 målinger. 
 
Målingerne udføres i øvrigt under de betingelser, der fremgår 
af vilkår 46. 

Indgår i kontrol for 
luftemissioner 

C19 

 



Ændring af miljøgodkendelse af tilledning af TASP til absorberen på Esbjergværkets Blok 3 
Dato: 22. december 1999 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Anvendelse af to eksisterende siloer til TASP, etablering af hydraulisk 
absorbentdoseringsanlæg, etablering af rørforbindelse. Max. TASP-forbrug: 90.000 tons/år. 
Anlægget dimensioneres med kapacitet på 15 tons absorbent pr. time. 
Miljøgodkendelse af 15. september 1998 ophæves.  
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, skal 
amtet orienteres herom senest en måned efter ændringen. 

Videreføres A2 

2 Der skal føres journal over det månedlige forbrug af 
absorbent – opdelt på type. Journalen skal til enhver tid være 
til rådighed for amtets tilsyn. 

Justeres B31, J5 

3 Driften af TASP-anlægget må ikke give anledning til 
overskridelser af de nuværende – eller reviderede – 
støjgrænser, jf. afsnit 5.2. 

Fælles støjvilkår F1, F2 

4 TASP-anlægget skal indgå i den redegørelse om tekniske og 
økonomiske muligheder for nedbringelse af støjbelastningen, 
som ifølge Miljøstyrelsens afgørelse af 10. oktober 1991 skal 
sendes til amtet. 

Ikke nødvendigt 
vilkår 

Udgår 

5 Der skal udføres støjmålinger og –beregninger til 
dokumentation for, at støjgrænserne overholdes. Målingerne 
og den efterfølgende beregning skal foretages af et af 
Miljøstyrelsen godkendt laboratorium. 
 
Målingerne/beregningerne skal udføres i overensstemmelse 
med Miljøstyrelsens gældende vejledninger. 
 
Målingerne/beregningerne skal relateres til en situation, hvor 
virksomheden er i fuld drift (maksimal normal drift). 
 
Resultaterne af målingerne og beregningerne skal sendes til 
amtet senest den 1. juni 2000. 

Fælles 
kontolvilkår 

F5 

6 Områderne omkring TASP-siloerne skal holdes rene for 
derved at forhindre støvgener i omgivelserne. 

Fælles vilkår C4 

7 Silo 1 skal være forsynet med posefilter af samme type som 
etableret i afkast fra silo 2. 

Emissionsgræn-
sen reduceres til 
30 mg/Nm3 for 
støv 
 

C5 

8 Afkastene fra TASP-anlægget må ikke give anledning til, at 
virksomhedens samlede immissionskoncentrationsbidrag for 
støv under 10 µm overskrider 0,08 mg/m3 – beregnet ud fra 
den maksimale timeemission efter principperne i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 1990. 

Fælles vilkår C12 

9 Amtet kan forlange det dokumenteret ved målinger og 
beregninger, at vilkår 8 overholdes – dog normalt højst en 
gang om året 

Fælles vilkår C7 

10 En gang om året skal resultaterne af analyser af den 
anvendte TASP (alle målte parametre) samt en opgørelse 
over det årlige forbrug af de forskellige absorbertyper og det 
skønnede timeforbrug fremsendes til amtet. Resultaterne og 
opgørelserne over forbruget for kalenderåret skal sendes 
senest den 1. februar i det efterfølgende år. 

Indarbejdes i 
årsindberetnin-
gen 

J5 



Miljøgodkendelse af ændring af afløb fra grovristen - Blok 3 
Dato: 18. april 2000 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Udledning af spulevand fra grovristen 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 Amtet skal orienteres, når den endelige placering af 
udløbsstedet er fastlagt. 

Uaktuel.  Udgår 

2 Udløbsarrangementet skal indrettes med mulighed for 
prøvetagning. Amtet skal orienteres om udførelsen i 
forbindelse med orienteringen om udløbets endelige 
placering. 

Etableringsvilkår Udgår 

 
 



Ændring af vilkår i miljøgodkendelse 
Dato: 14. marts 2002 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Ændring af vilkår 2 i miljøgodkendelse af 10. oktober 1991 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

2 Der må kun tilføres og opbevares kul og olie til eget forbrug, 
dog kan der tilføres og opbevares op til 30.000 tons kul pr. 
kalenderår til videresalg. 
Der skal føres register over tilført kulmængde og den 
videresolgte del heraf. Registreringen for det foregående 
kalenderår skal sendes til amtet senest den 1. marts det 
efterfølgende år. 

Videreføres B6, J5 

 



Miljøgodkendelse af affaldssorteringsplads 
Dato: 24. april 2002 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Hovedcontainere for forskellige affaldsfraktioner samt opsamlingsplads for farligt affald 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 Alle aktiviteter omkring sortering og oplagring af affald, 
herunder farligt affald, skal foregå på de i nærværende 
godkendelse afgrænsede arealer. 

Erstattet af 1a i 
afgørelse af 6. juli 
2004 

B1 

2 Farligt affald skal placeres nederst i opbevaringsreolen for 
farligt affald i terrænniveau. 

Videreføres B33 

3 Der må ikke ske omhældning/omemballering af farligt affald 
på SF-stensbelægningen foran opbevaringsreolen. 

Videreføres B34 

4 Evt. spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles. Videreføres G3 
5 Der skal i opbevaringsreolen forefindes granulat til opsugning 

af evt. spild. 
Videreføres B36 

6 Driften af affaldssorteringspladsen skal ske under 
overholdelse af virksomhedens gældende støjgrænser, jf. 
amtets afgørelse af 22. marts 1988 og miljøstyrelsens 
afgørelse af 10. oktober 1991. 

Fælles vilkår F1, F2 

7 Uden for egen grund må aktiviteterne på 
affaldssorteringspladsen ikke give anledning til gener i form 
af støv eller lugt, som amtet skønner væsentlige. 

Fælles vilkår D1, C1 

8 Spildevand fra spildbakkerne skal opsamles og bortskaffes 
som farligt affald. 

Suppleret med 8a 
i afgørelse af 6. 
juli 2004 
Overføres 

B33 

9 Al affald skal være anbragt i containere/specialbeholdere. Videreføres B37 
10 Håndtering og opbevaring af affald skal ske på tæt 

befæstelse. Opbevaring af farligt affald kan dog ske på 
spildbakker på SF-stensbelægning i opbevaringsreol på 
lagerets nordside. 

Erstattet af 10a i 
afgørelse af 6. juli 
2004 

B37 

11 Lette materialer (plast, papir, pap og skumplast) skal 
opbevares i overdækkede containere, så vindflugt undgås. 

Videreføres B39 

12 Farligt affald skal altid opbevares på spildbakker i den 
overdækkede opbevaringsreol på lagerets nordfacade. 
Spildbakkernes opsamlingskapacitet skal mindst svare til 
volumen af den største opsamlingsbeholder. 

Videreføres B33 

13 Farligt affald skal holdes tydeligt adskilt fra andet affald. Videreføres B35 
14 Håndtering af farligt affald skal ske i henhold til ”Regulativet 

for farligt affald i Esbjerg Kommune m.fl.” 
Videreføres, 
fælles vilkår for 
affald 

G1 

15 Øvrigt affald skal håndteres efter kommunens gældende 
”Regulativ for erhvervsaffald” med tilhørende sorteringsliste. 

Videreføres, 
fælles vilkår for 
affald 

G1 

16 Der må ikke foregå behandling af affald på pladsen. Videreføres B38 
17 Der må ikke foregå sortering af dagrenovation på pladsen. Videreføres B38 
 



Miljøgodkendelse af genindfyring af slagge og flyveaske, incl. mellemlager 
Dato: 6. januar 2003 / 17. september 2003 (MST) 
Meddelt af Ribe Amt – stadfæstet af Miljøstyrelsen med en enkelt bemærkning (se nedenfor) 
Omfang: Genindfyring af slagge og flyveaske fra et Elsam-værk, eller opgravet fra nærmere 
navngivne depoter. Samt etablering af mellemlager for slagge/flyveaske – kapacitet: ca. 18.000 
tons og højst 2 års oplagstid. 
MST har i deres afgørelse bemærket, at det i forbindelse med revurdering af Blok 3’s godkendelser 
bør vurderes, om der er mulighed for yderligere reduktion af emissionen af tungmetaller. 
 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 Hvis der sker ændringer i virksomhedens/selskabets 
ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 
en måned efter ændringen. 

Videreføres A2 

2 Anvendelsen af mellemlageret skal ske således, at de 
enkelte leveringer højst placeres i lageret i 2 år. Der skal ske 
en opgørelse af tilført og forbrugt mængde slagge/flyveaske. 

Justeres og 
videreføres 

B18 

3 Der skal ske en registrering/opgørelse af til- og fraført 
mængde slagge og flyveaske til/fra mellemlageret. 
Opgørelsen skal sendes til amtet en gang om året, senest 
den 1. februar. 

Justeres og 
videreføres  

B19 

4 Der skal ske en registrering af den genindfyrede mængde 
slagge og flyveaske på Blok 3. Registreringen skal sendes til 
amtet en gang om året, senest den 1. februar. 

Justeres og 
videreføres 

B20, J5 

5 Aktiviteterne i forbindelse med genindfyringen må ikke give 
anledning til, at virksomhedens samlede støjbelastning i 
omgivelserne overskrider de grænser, der er fastlagt i 
miljøgodkendelse af 22. marts 1988 og Miljøstyrelsens 
afgørelse af 10. oktober 1991. 

Fælles støjvilkår F1, F2 

6 Håndteringen og oplagringen af slagge og flyveaske i 
forbindelse med genindfyringen ikke må give anledning til 
støvgener i omgivelserne. Hvis sådanne opstår, skal 
virksomheden straks iværksætte afhjælpende 
foranstaltninger. 

Fælles vilkår C1 

7 Der skal foretages målinger af virksomhedens emission til 
luften af tungmetallerne B, Hg og Se i situation med 
maksimal, normal genindfyring. Prøvetagning og 
analysearbejde skal udføres af et firma, der er akkrediteret til 
opgaven af DANAK. Målingerne skal være gennemført 
senest 3 måneder efter, at genindfyringen er påbegyndt – og 
resultaterne skal afrapporteres senest en måned efter, at de 
er gennemført. 
 
Målingerne skal gentages senest 6 måneder efter første 
prøvetagning. 

Uaktuel. 
Erstattes af fælles 
kontrolvilkår 

C19 

8 Den årlige prøvetagning med efterfølgende analysering for 
tungmetalindhold i forudskilt gips skal repræsentere 
situationer med maksimal normal genindfyring af slagge og 
flyveaske. 

Erstattes af fælles 
kontrolvilkår 

C19 

9 Der skal ved håndtering af slagge og flyveaske i 
mellemlageret ske en løbende tilsætning af Entac efter 
behov. 

Ændres, jf. ønske 
fra virksomheden 

B21, B22 

10 Der skal gennemføres kontrol med, at der ikke sker 
perkolatgennembrud for oplagring af slagge og flyveaske i 
mellemlageret. Kontrollen skal ske i overensstemmelse med 

Videreføres B22 



beskrivelsen i afsnit 5.7. 
 
Hvis kontrollen viser perkolatgennembrud skal der straks 
iværksættes foranstaltninger der forhindrer dannelse af 
perkolat. 

 
Afsnit 5.7: 
Jord og grundvand: 
 
Mellemlageret placeres på kulpladsen. Der etableres ikke befæstet bund i lageret. Efter en vis 
periode (maksimalt 6 måneder) påføres slaggen/flyveasken det støvforseglende produkt, Entac, 
der erfaringsmæssig virker som topmembran. Ifølge erfaringer fra Enstedværket og Fynsværket 
giver produktet en tæt og intakt overflade, med mindre det udsættes for fysisk belastning (trafik 
o.lign.). Det forudsættes, at der ved håndtering af slaggen/flyveasken i lageret sker en ny 
tilsætning af Entac efter behov. 
 
De enkelte leveringer af slagge/flyveaske vil højst være i depotet i 2 år. 
 
Der er ingen grundvandsinteresser i området.  
 
Det skal sikres, at der ikke sker diffus udledning/udstrømning af tungmetaller fra mellemlageret til 
Vadehavet.  
 
Det er ud fra erfaringer antaget, at der ikke dannes perkolat på grund af den korte periode, hvor 
slaggen/flyveasken ikke er påsprøjtet Entac. Der stilles vilkår om, at der gennemføres kontrol af, at 
denne forudsætning holder. Virksomheden har foreslået, at denne kontrol udføres på følgende 
måde: 
 
- Umiddelbar inden forsegling med Entac måles fugtigheden i lageret i 4 forskellige dybder (i 

samme tværsnit) i 3 forskellige positioner. 
- Målingerne gentages med 4 måneders interval, samt i forbindelse med at lageret tømmes. 

Kontrolomfanget kan tages op til nærmere vurdering efter 2 år. 
- Hvis nederste måling viser en fugtighed på 100 % er der tale om perkolatgennembrud. 
- Måling foretages med fx det samme udstyr, som anvendes til måling af fugtighed i halm (et 

spyd der stikkes ind i halmen og måler fugtigheden for enden af spyddet). Alternativt anvendes 
et andet egnet udstyr. 

 
Hvis kontrollen viser perkolatgennembrud skal virksomheden straks iværksætte foranstaltninger 
der forhindrer dannelse af perkolat. 
 
 
 



Ændring af vilkår i miljøgodkendelse 
Dato: 30. juni 2003 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Ændring af vilkår 11 i miljøgodkendelse af 10. oktober 1991 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

11 Røggashastigheden i skorstenen skal være mindst 8 m/s ved 
laveste belastning og mindst 20 m/s ved højeste belastning. 
Røggastemperaturen i skorstenen skal være 104 oC, 
variationsområde 90-110 oC. Ved røggasafsvovling skal 
røggastemperaturen være minimum 56 oC.  
Den lavere røggastemperatur må ikke give anledning til 
nedfald af svovlsyredråber i omgivelserne. Hvis dette sker, 
skal virksomheden straks iværksætte afhjælpende 
foranstaltninger. 

Videreføres C10 

 
 



Miljøgodkendelse af udskibning af flyveaske 
Dato: 10. februar 2004 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Aktiviteter ifm. udskibning 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 Hvis der sker ændringer i virksomhedens/selskabets 
ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 
en måned efter ændringen. 

Videreføres B2 

2 Der skal føres journal over mængden af udskibet flyveaske – 
med angivelse af modtageren samt tidspunktet for 
udskibningen. Oplysningerne for kalenderåret skal sendes til 
amtet i en overskuelig form senest den 1. marts i det 
efterfølgende år.  

Videreføres. 
Indberetning i 
årsindberetningen 

B43, J5 

3 Udskibningen skal ske under overholdelse af Esbjerg Havns 
retningslinier for losning og lastning af bulkvarer, januar 
2003. Vedlagt som bilag 4. 

Justeres og 
overføres 

B42 

4 Aktiviteterne i forbindelse med udskibningen må ikke give 
anledning til, at virksomhedens samlede støjbelastning i 
omgivelserne overskrider de grænser, der er fastlagt i 
miljøgodkendelse af 22. marts 1988 og Miljøstyrelsens 
afgørelse af 10. oktober 1991. 

Fælles støjvilkår F1, F2 

5 Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet – dog normalt 
højst 1 gang om året – skal virksomheden ved målinger 
og/eller beregninger dokumentere overfor 
tilsynsmyndigheden, at virksomhedens gældende 
støjgrænser er overholdt med de godkendte aktiviteter i 
forbindelse med udskibning af flyveaske. 
 
Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres 
som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende 
lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller en person, 
som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 
 
Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte 
eller beregnede støjbelastninger på maksimalt ± 3 dB(A). 

Fælles 
kontrolvilkår 

F5 

6 Aktiviteterne i forbindelse med udskibning af flyveaske må 
ikke give anledning til støvgener i omgivelserne. 
Virksomheden skal straks iværksætte afhjælpende 
foranstaltninger, hvis sådanne gener opstår. 

Fælles vilkår C1 

7 Aktiviteterne i forbindelse med udskibningen af flyveaske skal 
foregå således, at spild begrænses mest muligt. Eventuel 
spild skal straks fejes op og bortskaffes som forudsat i afsnit 
5.5. 

Fælles vilkår C4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miljøgodkendelse af tankanlæg til påfyldning og tankning af dieselolie ved kulgården på 
Vestkraft 
Dato: 3. november 1992 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Omfatter ikke den 60.000 liters olietank, idet denne godkendes af kommunen 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 At anlægget etableres og drives i overensstemmelse med 
ansøgningen samt øvrige oplysninger, der er lagt til grund for 
godkendelsen 

Videreføres A2 

2 At SF-stenene på arealerne omkring pumpeø 1 og 2 med 
afløb olieudskiller udlægges ovenpå et minimum 10 cm. tykt 
lag beton, og fuges med bentonitsand. Samt at bærelaget 
under belægningen dimensioneres efter den forventede last 
og eventuel beton efter den forventede miljøpåvirkning, 
således eventuelle sætningsskader m.m. undgås  

Etableringsvilkår.  Udgår 

3 At drænet i skellet til kulgården lægges over grundvandsspejl Etableringsvilkår.  Udgår 
4 At der kun føres vand til olieudskilleren fra arealerne omkring 

pumpeø 1 og 2, i alt fra ca. 68 m2. 
Etableringsvilkår.  Udgår 

5 At der etableres et sandfang med et effektiv volumen på 
minimum 0,5 m3 inden indløbet i olieudskilleren 

Etableringsvilkår.  Udgår 

6 At der ikke foretages vask af biler og maskiner på arealet Overføres B44 
7 At olieudskilleren forsynes med automatisk flydelukkesystem Overføres. 

Suppleres med 
krav om alarm 

B45 

8 At anlægget, herunder olieudskilleren, udføres efter 
gældende krav og normer på området 

Etableringsvilkår Udgår 

9 At der sikres mulighed for udtagning af vandprøver fra 
olieudskillerens afløb 

Etableringsvilkår Udgår 

10 At sandfang oprenses efter behov, dog mindst en gang årligt Overføres B46 
11 At oprenset materiale fra sandfang og olie fra tømning af 

olieudskiller bortskaffes efter anvisning fra Esbjerg kommune 
eller indfyres på værket 

Justeres. 
Bortskaffelsen 
afklares 
efterfølgende 

B11, B12, 
G1 

12 At der føres journal over større oliespild, over tømning af 
olieudskilleren og sandfang, samt over månedlig oliestand i 
olieudskilleren 

Ophæves med 
afgørelse af 4. 
februar 1994 

Udgår 

13 At tilsynsmyndigheden hvert år inden 1. februar får tilsendt 
kopi af journalen fra det foregående år, samt på forlangende 
skal have adgang til gennemsyn af journalen 

Ophæves med 
afgørelse af 4. 
februar 1994 

Udgår 

14 At tilsynsmyndigheden, Ribe Amt, straks orienteres i tilfælde 
af større oliespild 

Udgår. Lovkrav Udgår 

 



Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af tankanlæg til påfyldning og tankning af dieselolie 
ved kulgården på I/S Vestkraft  
Dato: 4. februar 1994 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Ophævelse af vilkår 12 og 13 i miljøgodkendelse af 3. november 1992 
 
 



Miljøgodkendelse af benzinstander og tankanlæg ved Esbjergværkets Blok 3 
Dato: 25. juni 2002 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: 10.000 liters standardtank til benzin, en stander og rørforbindelser. 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 Hvis der sker ændringer i virksomhedens/selskabets 
ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 
en måned efter ændringen. 

Videreføres A2 

2 Anlæggets rørsystem skal udføres i stål, der er effektivt 
korrosionsbeskyttet. 

Etableringsvilkår.  Udgår 

3 Anlæggets lagerbeholdning skal kontrolleres mindst én gang 
månedligt. 

Videreføres B47 

4 Der skal mindst én gang ugentligt foretages lækagekontrol af 
samtlige rørføringer. 

Videreføres B48 

5 Der skal inden 1. marts fremsendes en opgørelse over 
forbrug og lagerbeholdning dækkende det foregående 
kalenderår. 

Videreføres. 
Indgår i 
årsrapproten 

J5 

 



Miljøgodkendelse til afbrænding af olieforurenet jord og sand på Vestkraft, Blok 1, 2 og 3  
Dato: 19. maj 1992 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Afbrænding af jord og sand forurenet med gasolie, fuelolie og tjære. 
 
Idet der ikke har været afbrændt olieforurenet jord og sand på Blok 3 i de seneste mange år, 
ophæves godkendelsen. 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 At de gældende vilkår stillet i andre godkendelser til Vestkraft 
også gælder, når der behandles olie- og tjæreforurenet jord 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

2 At der kun oplagres og afbrændes jord og sand forurenet 
med gasolie, fuelolie og tjære (cyanid) 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

3 At der maksimalt indfyres 5 % forurenet jord i 
jord/kulblandingen til blok 1, 2 eller 3, indtil det er 
dokumenteret, at en større mængde forurenet jord i 
blandingen ikke giver anledning til øget forurening fra værket, 
og mulighederne for nyttiggørelse af slaggen og flyveasken 
ikke forringes derved 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

4 At Vestkraft, enten stiller jorden i containere under halvtag 
eller hvis der skal aflæsses olieforurenet jord og sand på 
oplagringspladsen, sikrer at pladsen indrettes så nedsivning 
og afstrømning af olieforurenet vand fra pladsen undgås. 
 
Skal jorden aflæsses, sendes forslag til indretning af pladsen 
gennem Esbjerg kommune til godkendelse ved amtet inden 
pladsen tages i brug 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

5 At vand fra oplagspladsen opsamles og bortskaffes enten 
efter anvisning fra Esbjerg kommune eller ved indfyring  

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

6 At der, inden afbrænding påbegyndes, ved analyse sikres 
dokumentation for, at der er tale om gasolie, fuelolie eller 
tjære 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

7 At der føres journal over afbrændt jord og sand med følgende 
oplysninger: 
 
- Dokumentation som nævnt i vilkår 6 
- Mængde 
- Dato for modtagelse og for afbrænding 
- Leverandør og ejer 
- Opgravningssted 
- Forureningsårsag og analyseresultater 
- Afbrændingskedel og blandingsforhold 
- Kultype 
- Eventuelle oplysninger om askekvalitet 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

8 At tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at der ud over de 
normalt målte driftsparametre måles på yderligere parametre 
i røggassen 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

9 At kopi af journalen en gang årligt og senest den 15. februar 
det efterfølgende år sendes til tilsynsmyndigheden 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

 



Vedrørende afbrænding af olieaffald 
Dato: 23. marts 1994 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Afbrænding af olie, benzin og diesel fra værkets olie- og benzinudskillere samt indfyring 
af olieaffald fra andre dele af kraftværket end olieudskillere. 
 
 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

 At der føres særskilt journal over afbrændingen af olieaffald, 
og at journalen hvert år fremsendes til amtet sammen med 
journal over indfyret olieforurenet jord og sand 

Revurderes 
afhængig af 
redegørelsen om 
medforbrænding/
genindfyring 

B11, B12 

 At indfyringen sker, som beskrevet i I/S Vestkrafts brev af 24. 
februar 1994 

Revurderes 
afhængig af 
redegørelsen om 
medforbrænding/
genindfyring 

B11, B12 

 



Miljøgodkendelse til oplag af olieforurenet jord og sand ved Blok 3  
Dato: 13. december 1995 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Oplag og håndtering af olieforurenet jord og sand på befæstet plads. Evt. perkolat 
opsamles og indfyres sammen med kullene, jf. godkendelse af 19. maj 1992 (nr. 28) 
Der er ikke modtaget olieforurenet jord og sand de seneste år, så godkendelsen ophæves 
hermed 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1 Der må kun modtages jord efter forudgående aftale mellem 
leverandørerne og I/S Vestkraft 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

2 Ved oplagspladsen skal det ved skiltning fremgå, hvor den 
forurenede jord må aflæsses. 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

3 Der må kun modtages jord i mængder, der under normale 
omstændigheder vil kunne indfyres i løbet af en uge. 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

4 Oplagspladsen skal være befæstet med et kørefast, 
bestandigt og vandtæt overfladelag. 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

5 Eventuel overfladevand fra oplagspladsen skal sikres 
opsamlet og bortskaffet som beskrevet i ansøgningen eller 
efter Esbjerg Kommunes anvisninger. 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

6 På kulpladsen skal jorden udlægges på et kullag af mindst 4-
5 meters tykkelse. 
 
Der må under normale driftssituationer, herunder 
forudsigelige driftsstop, ikke oplagres forurenet jord eller 
sand på kulpladsen i større mængder, end der dagligt kan 
indfyres. 

UDGÅR 
Godkendelsen 
ophæves 

 

 



Tilladelse til nedgravning af tank (15 m3) til opbevaring af overfladevand fra plads for 
olieforurenet jord og sand 
Dato: 5. september 1996 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: §19 tilladelse 
Ikke omfattet af revurderingsafgørelsen pga. § 19-tilladelse 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

- At tanken tømmes efter behov, og at der ikke står blankt 
vand på oplagspladsen i længere tid 

Ikke omfatte af 
afgørelsen 

 

- At der inden 1 måned efter nedgravningen fremsendes en 
kopi af tankattest til Esbjerg Kommune (tilsynsmyndighed) og 
Ribe Amt 

Ikke omfatte af 
afgørelsen 

 

- At amtet kan kræve tanken undersøgt af én af amtet 
godkendt sagkyndig, dog maksimalt hver 10. år, medmindre 
der foreligger konkret mistanke om lækage eller brud 

Ikke omfatte af 
afgørelsen 

 

- At såfremt brugen af tanken varigt ophører, skal 
tankanlægget sløjfes i henhold til reglerne i bekendtgørelse 
nr. 386 af 21. august 1980 om kontrol af olie mv. Sløjfning 
meddeles til Esbjerg Kommune og Ribe Amt 

Ikke omfatte af 
afgørelsen 

 

 



Miljøgodkendelse til udvidelse af slaggelagerplads samt tilladelse til nedsivning af perkolat  
Dato: 8. maj 2001 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Max. oplagsmængde: 10.000 tons slagge. Max. mængde via pladsen: 40.000 tons pr. år.  
 
 
 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

6.1.1 Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold skal 
tilsynsmyndigheden orienteres herom senest en måned efter 
ændringen. 

Videreføres A2 

6.1.2 Håndtering og oplag af slagge skal foregå i 
overensstemmelse med de forudsætninger, der er lagt til 
grund for godkendelsen. 

Delvist 
etableringsvilkår 

B1 

6.1.3 Det maksimale oplag af slagge må på intet tidspunkt 
overstige 10.000 tons. 

Videreføres B23 

6.1.4 Virksomheden skal føre journal over mængden af slagge. 
Journalen skal omfatte: modtaget slagge (mængde og 
produktionssted), bortskaffet slagge (mængde og 
bestemmelsessted) samt opgørelse af den oplagrede 
mængde på depotet. 
Journalen skal føres ajour en gang om måneden. 

Videreføres B24 

6.1.5 I tilfælde af stormflod eller risiko herfor skal det sikres, at der 
ikke sker udskylning af oplaget til havet. 

Videreføres K2 

6.1.6 Kajarealet skal rengøres og eventuelt spild opsamles straks 
efter lastning af slagger. 

Videreføres C4 

6.1.7 Såfremt pladsens anvendelse til slaggeoplag ophører 
permanent kan amtet kræve, at eventuelt forurenet 
overfladejord på pladsen fjernes. Virksomheden skal i 
forbindelse hermed efter amtets nærmere anmodning 
foretage en undersøgelse og vurdering af, i hvilket omfang 
udvaskning af slaggen har givet anledning til forurening af 
overfladejorden på pladsen. Eventuelt bortskaffelse af 
forurenet jord skal ske i henhold til gældende bestemmelser 
herom. 
 

Videreføres M2 

6.2.1 Driften af slaggelagerpladsen må ikke give anledning til, at 
de gældende grænseværdier for den samlede virksomheds 
støjbidrag i omgivelserne overskrides. 

Fælles støjvilkår F1, F2 

6.3.1 Oplag og håndtering af slagge må ikke give anledning til 
emission af slagge/støvgener i omgivelserne, som af 
tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige. 

Fælles vilkår C1 

6.3.2 Slaggen skal under transport på virksomheden, ved 
aflæsning og ved lastning være befugtet til en konsistens, 
hvor den ikke er støvende. 

Videreføres B25 

6.3.3 Oplagspladsen skal være forsynet med fastmonteret 
sprinkleranlæg. 

Videreføres B26 

6.6.4 Der skal foretages dagligt opsyn med virksomheden, 
herunder skal der dagligt foretages en bedømmelse af 
slaggeoverfladens fugtighed og risikoen for støvgener 
vurderes. Opsynet skal være i stand til at iværksætte 
øjeblikkelig sprinkling af slagge og til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger. 
 

Videreføres B27 



Perkolat 
6.4.1 Der skal mindst én gang hvert andet år indenfor 

perioden 1. februar til 1. maj  udtages en vandprøve fra 
hver af de to etablerede grundvandsboringer 
nedstrøms pladsen. Første prøvetagning skal ske i 
2002 (i perioden 1. februar-1.maj). 

 
Den udtagne prøve skal analyseres for følgende 
metaller: As, Mo, V, Cd, Pb og Hg.  

 
Prøvetagning og analyse skal udføres som Danak-
akkrediteret prøvetag-ning/analyse. 
 
Der skal sikres en ensartet udtagning af prøver. Hver 
boring skal renpumpes ved oppumpning i minimum 10 
minutter af en vandmængde på mindst 2/3 af boringens 
maksimale ydelse inden vandprøve til analyse udtages. 

Krav til 
prøvetagningstids
punkt ændres. 
Vilkåret 
videreføres 

B28 

6.4.2 Senest 1 måned efter hver prøvetagning i henhold til vilkår 
6.4.1 skal analyseresultater fremsendes til Ribe Amt. 

Justeres. Kan 
indgå i 
årsindberetningen 

B29, J5 

6.4.3 Amtet kan på baggrund af de indkomne resultater træffe 
afgørelse om, at prøvetagning og analyse skal ske med en 
ændret hyppighed end anført i vilkår 6.4.1. 

Udgår. Kan 
ændres med 
gældende 
lovgivning. 

Udgår 



Miljøgodkendelse af ændring af affaldssorteringsplads 
Dato: 6. juli 2004 
Meddelt af Ribe Amt  
Omfang: Ændring af godkendelse af 24. april 2002. Ændring af vilkår 1 (erstattes af 1a), nyt vilkår 
8a, vilkår 10 (erstattes af 10a) 
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

1a Alle aktiviteter omkring sortering og oplagring af affald, 
herunder farligt affald, skal foregå på de i nærværende 
afgørelse oplyste arealer. 

Videreføres B1 

8a Afledning af spildevand fra affaldssorteringspladserne skal 
ske under overholdelse af Miljøstyrelsens afgørelse af 10. 
oktober 1991: ”Afgørelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven, 
herunder om direkte udledning af spildevand fra 
sedimentationsbassin.” 

Videreføres B33 

10a Håndtering og opbevaring af affald skal ske på befæstet 
område. Affald skal opbevares i tætte og dertil egnede 
containere/specialbeholdere. Håndtering og opbevaring skal i 
øvrigt ske på en sådan måde, at der ikke er risiko for 
forurening af jord og grundvand. 

Videreføres B37 

 



Påbud vedrørende sikkerhedsdokument for ammoniak/DeNOx-anlægget 
Dato: 19. september 2008 
Meddelt af Miljøcenter Odense  
Omfang: Ændring af vilkår 6.7.1 og 6.7.2 i miljøgodkendelse af 1. november 1999  
 
Vilkår 
nr.  

Tekst Bemærkninger Nyt 
vilkårsnr. 

 DeNOx-anlægget/ammoniaklageret skal indrettes og drives i 
overensstemmelse med det til enhver tid opdaterede 
sikkerhedsdokument.  

Videreføres L1 

 De etablerede anlæg og sikkerhedsforanstaltninger til 
forebyggelse af større uheld skal vedligeholdes og deres 
funktion testes med passende intervaller, således at de til 
stadighed fungerer som planlagt.  

Videreføres L2 

 Der skal være udarbejdet instruktioner/procedurer for, 
hvordan og hvornår vedligeholdelse og funktionstest finder 
sted. Dette skal være fastholdt i ledelsessystemets 
kontrolprocedurer. 

Videreføres L3 

 Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller 
tilløb til større uheld (nærved uheld) meddele hændelsen til 
tilsynsmyndigheden. Pligten til indberetning gælder, når 
stoffer, der er omfattet af risikobekendtgørelsen, har eller 
kunne have været involveret. 

Videreføres L4 

 Virksomheden skal løbende arbejde med forbedringer af 
sikkerhedsniveauet, og eventuelle nye oplysninger og 
erfaringer af betydning for sikkerheden skal indarbejdes i 
sikkerhedsdokumentet. 

Videreføres L5 

 Sikkerhedsdokumentet skal gennemgås regelmæssigt og der 
skal mindst hvert femte år sendes et ajourført 
sikkerhedsdokument til kommunalbestyrelsen, der så 
videresender til tilsynsmyndigheden.  

Videreføres L6 
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Sporstoffordeling gennem miljøanlæg på ESV 
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6. november 2009 

Vores ref. JACKN/JACKN 
Dok. nr. 650244 
Sagsnr. 1-00041  
Dok.ansvarlig:  
QA:  
 

 
Sporstoffordeling gennem miljøanlæg på ESV 
Nedenstående figurer angiver fordelingen af sporstofferne As, B, Cd, Cr, Hg, Ni, 
Pb og Se på de forskellige ind- og udgående massestrømme på ESV for 2006. 
Sporstofbalancerne er baseret på driftsdata, brændselsopgørelser og brænd-
selsanalyser for 2006 samt massebalancer udregnet med sporstofmodellen 
EMOK. Fordelingen af sporstoffer mellem gips, FUG samt renset spildevand er 
baseret på målinger på AVV blok 1 foretaget under stofbalanceprojektet. På 
baggrund af resultaterne fra stofbalanceprojektet er tilgangen af sporstoffer med 
procesvand sat til nul. 

jackn@dongenergy.dk 
Tlf 99 55 29 11 
  

I tabel 1 ses de anvendte brændsels- og driftsinput til EMOK beregningen. 
 
Tabel 1. Input til sporstofbalance 
 Parametre 2006 årsværdi 
Indfyret: Kul 832.784 tons 
 Aske 5.937 tons 
 Fuelolie 3.150 tons 
 Filtergips Hele produktionen 
   
Afsvovlingsabsor-
bent: 

Kalk 877 tons 

 TASP 33.400 tons 
   
Driftsparametre: Støvemission 3,0 mg/Nm3

 Iltkoncentration 6,0 %-vol. 
 Slaggeandel 10 %  
 
I figurerne herunder er det relative indhold af sporstoffer i de forskellige masse-
strømme skitseret således at både ind- og udgangsstrømmene summer til 
100%. Sporstofbidraget med filtergips er både medtaget som input og output da 
alt filtergips genindfyres.  
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Bilag H 
 
Esbjergværkets kommentering af udkast til afgørelse – med 
Miljøcenter Odenses bemærkninger hertil. 
 



 

Bilag H 

Esbjergværkets kommentering af ”udkast til revurdering af 
miljøgodkendelser til Esbjergværket, dateret 23. november 
2009” – med Miljøcenter Odenses bemærkninger til 
virksomhedens kommentarer/ændringsforslag 
 
I det følgende er Esbjergværkets bemærkninger til udkastet til revurdering af 
Esbjergværkets miljøgodkendelser gengivet ordret. For hvert punkt er 
vilkårsformuleringen i det fremsendte udkast tilføjet. Miljøcenter Odense har 
herefter forholdt sig til virksomhedens bemærkninger. 
 
 
Vilkår B11 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
B11 ○Der må ikke genindfyres/medforbrændes produkter, der er omfattet af 

affaldsbekendtgørelsen. Tilsynsmyndigheden skal senest den 1. maj 
2010 modtage en redegørelse for, at de genindfyrede/medforbrændte 
produkter ikke er omfattet af affaldsbekendtgørelsen. Redegørelsen 
skal indeholde Esbjerg kommunes udtalelse og anvisning af 
bortskaffelse. 

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret ønskes ændret til:  
Genindfyring/medforbrænding af restfraktioner fra driften af Esbjergværket 
forudsætter, at Esbjerg Kommune erklærer sig enig i, at de ikke skal bortskaffes 
som affald jf. bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen. 
 
Begrundelse: 
Esbjerg Kommune er tilsynsmyndighed på affaldsområdet.  
 
Esbjerg Kommune anvender følgende kriterier ved vurdering af om de enkelte 
restfraktioner skal betragtes som affald, som indehaveren er forpligtiget til at 
skille sig af med: 
 

1. Der er først tale om affald, når indehaveren skiller sig af med, agter at 
skille sig af med eller er forpligtiget til at skille sig af med. 

2. At virksomheden er et kraftvarmeværk med afbrænding af kul. 
3. At restprodukterne slagger og flyveaske bliver genanvendt og ikke 

deponeret. 
4. At affald, som virksomheden er forpligtiget til at skille sig af med, skal 

være væsentligt forskelligt fra kul, slagger og flyveaske. 
5. At et restprodukt ikke har en nytteværdi for kraftvarmeværket. 

 
Det grundlæggende tema for Esbjerg Kommuness vurdering er således en 
miljømæssig helhedsbetragtning, som de tolker intensionen i 
miljøbeskyttelseslovens § 1, stk. 2. 
 

  



 
 
 
 

Specifikt vedrørende filtergips kan det oplyses, at Esbjerg Kommune finder at 
genindfyring af filtergips er den mest optimale løsning, hvorfor de ikke vil kræve 
filtergipsen bortskaffet til deponering. 
 
DONG Energy er enig i denne betragtning, som desuden kan suppleres med 
følgende definitioner i udkast til ny affaldsbekendtgørelse og i BREF-noten for 
”Store fyr”: 
 
• Udkast til ny ”Bekendtgørelse om affald” implementerer nyt direktiv om affald 

(2008/98/EC) i dansk lovgivning. I udkastet er det defineret, at: 
 

Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er et resultat af en 
produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof 
eller denne genstand, og hvis: 
 

 det er sikkert, at produktet eller genstanden videreanvendes, 
 stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere 

forarbejdning, end hvad der er normal industriel praksis 
 stoffet eller genstanden fremstilles som en integrerende del af en 

produktionsproces, og  
 videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til 

alle relevante krav til produkt, miljø og sundhedsbeskyttelse for den 
pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger 
på miljøet eller menneskers sundhed.  

 
• I BREF-noten for Store Fyringsanlæg afsnit 4.5.15 (BAT for kul, 

restprodukter) er det beskrevet, at filtergips kan genindfyres i kedlen (udklip 
fra dokumentet er gengivet herunder):  

 

  



 
 
 
 

 
 

Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Baggrunden for udkastet til vilkår er, at medforbrænding af affald skal ske efter 
de regler, der er fastlagt i bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. 
Affald er i bekendtgørelsen defineret som, ”enhver form for fast eller flydende 
affald defineret i bekendtgørelse om affald”. En række af de produkter, som 
Esbjergværket indfyrer sammen med kullene er angivet med EAK koder i 
affaldsbekendtgørelsen. 
 
Esbjerg Kommune har som affaldsmyndighed bl.a. bemærket, at produkterne 
først bliver til affald, når virksomheden ønsker eller er forpligtet til at skille sig af 
med dem. Kommunen har for fx filtergips vurderet, at dette ikke skal bortskaffes 
som affald, idet virksomheden har en miljøgodkendelse (meddelt af Ribe Amt i 
1995) til at genindfyre dette. Miljøcenteret ønsker ikke at kommentere Esbjerg 
Kommunes vurderinger iht. affaldsbekendtgørelsen.  
 
Miljøcenter Odense er opmærksom på, at der er en ændring af 
affaldsbekendtgørelsen lige på trapperne. Det er derfor miljøcenterets 
vurdering, at en stillingtagen til medforbrænding/genindfyring bør afvente, at 
ændringen af bekendtgørelsen er vedtaget. Miljøcenteret har derfor ikke 
forholdt sig til, om der bør ske en ændring af vilkårene i den eksisterende 
miljøgodkendelse til genindfyring af filtergips 
 
Konklusionen er derfor, at vilkår B11 ændres til: 
 
 
 

  



 
 
 
 

B11 ○Der må ikke genindfyres/medforbrændes produkter, der i 
bekendtgørelse om affald er defineret som affald. Tilsynsmyndigheden 
skal senest den 1. maj 2010 modtage virksomhedens redegørelse om 
genindfyring/medforbrænding af produkter. Redegørelsen skal 
indeholde oplysninger om typer, mængder, indhold af forurenende 
stoffer, de miljømæssige konsekvenser samt eventuelle alternative 
bortskaffelsesmetoder og økonomiske betragtninger i denne 
forbindelse.  

 
 
Vilkår B12 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
B12 ○Hvis der sker genindfyring/medforbrænding af restprodukter, skal 

dette ske under overholdelse af de vilkår, der er fastlagt i denne 
godkendelse. Vilkår B15-B19 udgår, hvis kommunen afgør, at filtergips 
er omfattet af affaldsbekendtgørelsen, jf. vilkår B15. Hvis kommunen 
afgør, at de genindfyrede/medforbrændte produkter ikke er omfattet af 
affaldsbekendtgørelsen, vil tilsynsmyndigheden vurdere, om der skal 
ske ændringer af vilkår i forbindelse med genindfyring af de enkelte 
produkter. 

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret ønskes ændret til: 
Hvis der sker genindfyring/medforbrænding af restprodukter, skal dette ske 
under overholdelse af de vilkår, der er fastlagt i denne godkendelse. Hvis 
kommunen afgør, at de genindfyrede / medforbrændte produkter ikke skal 
betragtes som affald, som indehaveren er forpligtiget til at skille sig af med, vil 
tilsynsmyndigheden vurdere, om der skal ske ændringer af vilkår i forbindelse 
med genindfyring af de enkelte produkter. 
 
Begrundelse: 
Konsekvens af ændring af B11. 
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Miljøcenter Odense er enig i, at der som følge af Esbjerg Kommunes 
redegørelse om affaldsfraktioner på Esbjergværket skal ske en omformulering 
af vilkår B12. Vilkåret ændres til:  
 
B12 ○Hvis der sker genindfyring/medforbrænding af restprodukter, skal 

dette ske under overholdelse af de vilkår, der er fastlagt i denne 
godkendelse. Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af redegørelsen i 
vilkår B11 vurdere, om der skal ske ændringer af vilkår i forbindelse 
med genindfyring af de enkelte produkter.  

 Eventuelle vilkårsændringer vil blive meddelt som påbud - med 
efterfølgende klageadgang. 

 
 
  



 
 
 
 

Vilkår B24 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
B24 Virksomheden skal føre journal over mængden af slagge. Journalen 

skal omfatte: modtaget slagge (mængde og produktionssted), 
bortskaffet slagge (mængde og bestemmelsessted) samt opgørelse af 
den oplagrede mængde på depotet. 
Journalen skal føres ajour en gang om måneden og til enhver til være 
til rådighed for tilsynsmyndigheden.  
 

Esbjergværkets bemærkninger: 
Ifølge vilkåret: Virksomheden skal føre journal over mængden af slagge. 
Journalen skal omfatte: Modtaget slagge (mængde og produktionssted), 
bortskaffet slagge… 
 
Vi forventer, at dette vilkår skal tolkes således, at der også kan tilføres 
bundaske fra bl.a. ENV.  
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Enig. Dette tilføjes i vilkår B24: 
 
B24 Virksomheden skal føre journal over mængden af slagge. Journalen 

skal omfatte: modtaget slagge (mængde og produktionssted: 
Enstedværket/Esbjergværket), bortskaffet slagge (mængde og 
bestemmelsessted) samt opgørelse af den oplagrede mængde på 
depotet. 
Journalen skal føres ajour en gang om måneden og til enhver til være 
til rådighed for tilsynsmyndigheden.  

 
 
Vilkår B28 samt uddybende tekst i afsnit 3.2.1, side 33  
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
B28 ○Der skal mindst én gang årligt udtages en vandprøve fra hver af de to 

etablerede grundvandsboringer nedstrøms pladsen.  
Den udtagne prøve skal analyseres for følgende metaller: As, Mo, V, 
Cd, Pb og Hg.  
Prøvetagning og analyse skal udføres som Danak-akkrediteret 
prøvetagning/analyse. 
Der skal sikres en ensartet udtagning af prøver. Hver boring skal 
renpumpes ved oppumpning i minimum 10 minutter af en 
vandmængde på mindst 2/3 af boringens maksimale ydelse inden 
vandprøve til analyse udtages. 

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret ønskes ændret til: 
Der skal mindst en gang hvert andet år udtages en vandprøve fra hver af de to 
etablerede grundvandsboringer nedstrøms pladsen. Den udtagne prøve skal 
  



 
 
 
 

analyseres for følgende metaller: As, Mo, V, Cd, Pb og Hg. Prøvetagning og 
analyse skal udføres som Danak-akkrediteret prøvetagning/analyse eller af et 
tilsvarende akkrediteret organ. Der skal sikres en ensartet udtagning af prøver.  
 
Begrundelse: 
Akkreditering sikrer korrekt prøveudtagning og analyse. 
 
Det er ikke Esbjergværkets vurdering, at de tidligere analyseresultater har vist 
resultater, der kan begrunde en intensiveret prøveudtagning (se resultater 
herunder) 
 
Parameter Nederste filter Øverste filter 

  2000 
Refere

nce 

2002 2004 2006 2008 2000 
Refere

nce 

2002 2004 2006 2008 

As μg/l <5,0 <5,0 0,5 0,87 0,92 26 ± 3 24 ± 3 22 21 17 
V μg/l <10 <5,0 < 5 < 5 < 0,50 10 ± 4 < 15 < 5 6,6 8,5 
Mo μg/l <5 <7,5 < 1 < 1 1,5 < 5 < 7,5 < 1 < 1 0,32 
Cd μg/l <0,45 < 0,30 < 0,04 < 0,04 <0,004 < 0,45 < 0,45 < 0,04 < 0,04 <0,004 
Hg μg/l 0,09  < 0,05 < 0,10 < 0,05  < 0,05 0,12 < 0,10 < 0,05 <0,050 
Pb μg/l 1,1  < 1,0 0,4 < 0,25  1,6  < 1,0 < 0,3 < 0,25 <0,025 
 
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Der er i den oprindelige godkendelse stillet vilkår om prøvetagning hvert andet 
år. Baggrunden for, at dette i udkastet er ændret til hvert år, er, at 
slaggelagerpladsen er udført uden belægning, idet det er forudsat, at der sker 
en marginal udsivning fra pladsen. Kontrollen skal bruges som dokumentation 
for denne forudsætning. 
 
Miljøcenter Odense er enig i, at de foreliggende analyseresultater ikke 
begrunder en øget prøvetagningshyppighed. Slaggelagerpladsen er desuden 
omfattet af den redegørelse, som ifølge vilkår A3 skal sendes i relation til BAT. 
Her forventes problemstillingen omkring ubefæstede oplagspladser at indgå. 
 
Miljøcenteret er enig i, at kravet om akkrediteret prøvetagning og analysering 
gør, at der ikke er behov for konkrete krav til prøvetagningen. 
 
Vilkår B28 og tilhørende tekst ændres: 
 
B28 Der skal mindst én gang hvert andet år (lige årstal) udtages en 

vandprøve fra hver af de to etablerede grundvandsboringer nedstrøms 
pladsen. Den udtagne prøve skal analyseres for følgende metaller: As, 
Mo, V, Cd, Pb og Hg.  
Prøvetagning og analyse skal udføres som Danak-akkrediteret 
prøvetagning/analyse eller af et tilsvarende akkrediteret organ. 
Der skal sikres en ensartet udtagning af prøver.  

  



 
 
 
 

Vilkår B31 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
B31 Der skal føres journal over forbruget af absorbent - opdelt på type. 

Journalen skal til enhver tid være til rådighed for tilsynsmyndigheden.  
 Det årlige forbrug samt det skønnede timeforbrug skal fremgå af 

årsindberetningen (vilkår J5). 
 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret ønskes ændret, 
så ”samt det skønnede timeforbrug” udgår.  
 
Begrundelse:  
Formålet med rapporteringen er ikke defineret.  
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Vilkåret er direkte overført fra den tidligere miljøgodkendelse. Miljøcenter 
Odense er enig i, at der ikke er behov for denne oplysning i årsindberetningen. 
 
Vilkår B31 ændres til: 
B31 Der skal føres journal over forbruget af absorbent - opdelt på type. 

Journalen skal til enhver tid være til rådighed for tilsynsmyndigheden.  
 Det årlige forbrug skal fremgå af årsindberetningen (vilkår J5). 
 
 
Vilkår B41 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
B41 ○Til kontrol af vilkår 40 skal der etableres grundvandsboringer med 

mulighed for udtagning af vandprøver. Virksomheden skal senest den 
1. maj 2010 sende et forslag til placering af boringer og 
måleparametre. Tilsynsmyndigheden vil på denne baggrund stille krav 
til omfanget af egenkontrollen samt den efterfølgende indberetning.  

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret ønskes slettet.  
 
Vilkåret kan eventuelt erstattes af et vilkår om, at dokumentere, at der er tale 
om en aktiv kulplads ved en årlig redegørelse for omsætningen af kul, dvs. 
oplagrede, tilførte og indfyrede kulmængder. 
 
Begrundelse: 
I forbindelse med miljøgodkendelse af SSV og ASV har myndighederne ikke 
stillet krav til driften eller overvågningen af kulpladsen. Dette er begrundet med 
perkolatdannelse af beskedent omfang kombineret med beliggenhed i områder 
uden drikkevandsinteresser. 
 

  



 
 
 
 

Der er ingen begrundelse for, at Esbjergværket skal have strengere vilkår, når 
der i øvrigt er tale om sammenlignelige forhold. 
 
Der foreligger en række undersøgelsesresultater, som understøtter / begrunder, 
at der ikke er grundlag for særlige miljøkrav i forbindelse med Esbjergværkets 
kulplads. I den forbindelse kan nævnes: 
 
• F&U projekt: Perkolat fra kulpladser (bilag 10 i Esbjergværkets miljøtekniske 

redegørelse af 23. november 2009). Fase 2 (1992 – 1994) i den 
forsøgsrække, der er gennemført, med det formål at bestemme mængde og 
sammensætning af perkolat fra kullagre, er gennemført direkte på 
Esbjergværkets kullager og afspejler dermed de faktiske forhold. 
Konklusionen var blandt andet:  

 At der stort set ingen perkolat dannes, når kulhøjden blot er nogle få 
meter høj, ligesom koncentrationerne er lave. 

 Det forventes, at den lille perkolatmængde skyldes hyppig udskiftning 
af de øverste kullag samt hyppig dozerkørsel og deraf følgende 
komprimering  

 
• I januar 2005 blev der udført i alt 9 midlertidige boringer i området på og 

omkring Esbjergværkets kulplads. Kulpladsen var på det tidspunkt ca. 12 år 
gammel og der havde været omsat i alt ca. 10 millioner tons kul. 
Resultaterne af analyser af vandprøver fra disse boringer viste bl.a.: 

 At der ikke i grundvandet under kulpladsen blev påvist indhold af 
stoffer, der er kritiske / problematiske for Vadehavet (phenol, 
cadmium, kviksølv eller andre metaller) i koncentrationer, der oversteg 
kvalitetskriterierne  

 At koncentrationen af metaller nedstrøms kulpladsen - bortset fra 
vanadium (V) - overholdt de opstillede kravværdier. Det skal tilføjes at 
V hverken var overholdt opstrøms, under eller nedstrøms kulpladsen, 
hvorfor forekomsten må tilskrives udefra kommende påvirkninger. 

 
• Esbjergværket er placeret på areaI, der er lejet af Esbjerg Havn. I 

forbindelse med tilbagelevering stilles der krav om, at arealerne skal være 
forureningsfri. I forbindelse med rømning af Esbjervgærkets gamle 
kulpladser ved Blok 1 og 2 blev der foretaget forureningskontrol for at sikre 
dette. Der blev fundet god overensstemmelse mellem analyseresultaterne 
og den synlige skillelinje mellem bunden af kulpladsen og de underliggende 
fyldlag – det vil sige: Ingen væsentlig påvirkning.   

 
Afslutningsvis kan det nævnes, at Esbjergværket – ligesom store dele af resten 
af havneområdet – er etableret på indvundet / opfyldt havområde. Samtidig er 
det en kendt sag, at der findes både identificerede og uidentificerede 
fyldpladser i byområderne, der grænser op til havneområdet. Ribe Amt har 
klassificeret alle områder i Esbjerg Havn som muligt forurenede. Der er således 
risiko for ukontrollabel påvirkning af kontrolboringer. 
 
 
  



 
 
 
 

Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Baggrunden for vilkårsforslaget er, at kulpladsen ikke er indrettet i 
overensstemmelse med BAT. Esbjergværket har i denne forbindelse fremført, 
at kulpladsen drives således, at der ikke dannes perkolat eller udledes 
overfladevand. Der er her henvist til tidligere undersøgelser. Dette er 
baggrunden for vilkår B40. 
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at vilkår B40 ikke kan stå alene, men at 
der skal være tilknyttet et kontrolvilkår. 
 
Det har i forbindelse med udarbejdelse af udkast til revurderingsafgørelsen 
været drøftet, om værket kan udarbejde procedurer o.lign. der sikrer, at pladsen 
drives som forudsat i den medsendte undersøgelsesrapport. Værket har 
meddelt, at dette vil være yderst vanskeligt at håndtere i praksis.  
 
Miljøcenter Odense er bekendt med, at der ikke er stillet tilsvarende krav i 
tidligere meddelte revurderingsafgørelser. Miljøcenteret finder dog ikke, at dette 
er en begrundelse for at frafalde vilkåret. Vilkåret er IKKE begrundet i 
beskyttelse af grundvandsinteresser, men Esbjergværkets placering tæt på 
Vadehavet.  
 
Vilkår B41 fastholdes derfor, men der tilføjes, at virksomheden alternativt kan 
sende et forslag til en konkret driftskontrol. Miljøcenter Odense finder ikke, at 
Esbjergværkets forslag om samlede årlige opgørelser lever op til dette. 
 
Vilkår B41 ændres til: 
 
B41 ○Til kontrol af vilkår 40 skal der senest 1. maj 2010 sendes et af 

nedenstående til tilsynsmyndigheden: 
Enten: 
Forslag til placering af grundvandsboringer med mulighed for udtagning 
af vandprøver samt forslag til måleparametre og hyppighed. 
Eller: 
Forslag til konkret driftskontrol. 
Tilsynsmyndigheden vil på denne baggrund stille krav til omfanget af 
egenkontrollen samt den efterfølgende indberetning. Dette vil blive 
meddelt som påbud - med efterfølgende klageadgang. 
 

 
Vilkår B48 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
B48 Der skal mindst én gang ugentligt foretages lækagekontrol af samtlige 

rørføringer. 
 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret ønskes ændret, til: 

  



 
 
 
 

Der skal mindst én gang ugentligt foretages lækagekontrol af alle synlige eller 
dobbeltvæggede rørføringer. 
 
Begrundelse: 
Det er ikke muligt at inspicere nedgravede rørledninger på dieselanlægget. 
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Enig. Vilkåret ændres og markeres med ○. 
 
B48 ○Der skal mindst én gang ugentligt foretages lækagekontrol af alle 

synlige eller dobbeltvæggede rørføringer. 
 
 
Vilkår B50 samt uddybende tekst i afsnit 3.2.1, side 33 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
B50 ○Afkast fra værksteder, hvor der udføres svejsning, skal være ført 

mindst 3 meter over tagryg og være opadrettet. 
 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret ønskes slettet 
 
Begrundelse: 
Krav om 3 meter afkasthøjde forudsætter jfr. ”Svejsevejledningen”, at der er 
mindre end 40 meters afstand til nærmeste nabo. Dette er ikke tilfældet. 
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Ønsket kan imødekommes. Vilkåret slettes. 
 
 
Vilkår C5 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
C5 ○Tørre produkter (f.eks. kalk, TASP og flyveaske) skal opbevares og 

transporteres i lukkede systemer.  
Siloer til opbevaring af kalk, TASP og flyveaske skal være forsynet med 
filtre, der renser afkastluften ned til en støvkoncentration på maksimalt 
10 mg/Nm3. Afkast af luft skal ske mindst 1 meter over bygningen. 
Udlevering af tørre produkter fra siloerne til lastbil, skib eller lignende 
skal ligeledes foregå via lukkede systemer, og transport skal ske i tætte, 
lukkede vogne. 

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret ønskes ændret, så: 
”Flyveaske” omdøbes til ”tør flyveaske”. 
 
Begrundelse: 
Befugtet flyveaske transporteres og håndteres ikke i lukkede systemer. 
  



 
 
 
 

Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Esbjergværkets ønske imødekommes, men det er svært at se behovet for 
tilføjelsen, idet vilkåret kun vedrører ”tørre produkter”.  
 
Vilkår C5 lyder herefter: 
 
C5 ○Tørre produkter (f.eks. kalk, TASP og tør flyveaske) skal opbevares og 

transporteres i lukkede systemer.  
Siloer til opbevaring af kalk, TASP og flyveaske skal være forsynet med 
filtre, der renser afkastluften ned til en støvkoncentration på maksimalt 
10 mg/Nm3. Afkast af luft skal ske mindst 1 meter over bygningen. 
Udlevering af tørre produkter fra siloerne til lastbil, skib eller lignende 
skal ligeledes foregå via lukkede systemer, og transport skal ske i tætte, 
lukkede vogne. 

 
 
Vilkår C7 samt uddybende tekst i afsnit 3.2.2. 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
C7 ○Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af klager eller egne 

observationer bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at 
grænseværdierne for støv fra siloerne og andre afkast er overholdt. 

 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 
mindst 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan eventuelt 
foretages samme dag. 
Emissionsgrænsen anses for værende overholdt, når middelværdien af 
de 3 målinger overholder grænseværdien. 
Dokumentationen skal udføres i overensstemmelse med gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 2/2001. 
Målingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift. 
Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af 
DANAK til at udføre luftkontrolmålinger. 
Måleresultaterne skal straks efter, at de er modtaget, tilsendes 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene 
under målingen. 
Hvis emissionsvilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig 
måling. 

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret ønskes ændret, til: 
Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af Danak 
eller af et tilsvarende akkrediteret organ til at udføre luftkontrolmålinger. 
 
Begrundelse: 
Der ønskes frihed til at vælge mellem akkrediterede målefirmaer. 
Akkreditering sikrer korrekt prøveudtagning og analyse. 
 
  



 
 
 
 

Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Esbjergværkets ønske imødekommes. Vilkår C7 lyder herefter: 
 
C7 ○Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af klager eller egne 

observationer bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at 
grænseværdierne for støv fra siloerne og andre afkast er overholdt. 

 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 
mindst 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan eventuelt 
foretages samme dag. 
Emissionsgrænsen anses for værende overholdt, når middelværdien af 
de 3 målinger overholder grænseværdien. 
Dokumentationen skal udføres i overensstemmelse med gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 2/2001. 
Målingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift. 
Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af 
DANAK eller af et tilsvarende akkrediteret organ til at udføre 
luftkontrolmålinger. 
Måleresultaterne skal straks efter, at de er modtaget, tilsendes 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene 
under målingen. 
Hvis emissionsvilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig 
måling. 

 
 
Vilkår C11 samt uddybende tekst i afsnit 3.2.1 side 32 og 3.2.2, side 36 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
C11 ○Emissionen af nedenstående stoffer må ikke overskride de anførte 

grænseværdier, målt som timemiddelværdier: 
 

Stof Emissionsgrænse  

ved fyring med kul 

Mg/Nm3 

Emissionsgrænse 

ved fyring med olie 

Mg/Nm3 

Støv 30 (ved 6 % ilt) 3) 50 (ved 3 % ilt) 1) 

NOx Indtil 01.01.2016: 400 (ved 6 % ilt) 1)   

Fra 01.01.2016: 200 (ved 6 % ilt) 1) 3) 

400 (ved 3 % ilt) 1) 

SO2 200 (ved 6 % ilt) 3) 400 (ved 3 % ilt) 1)  

CO 100 (ved 6 % ilt) 3) 100 (ved 6 % ilt) 3) 

HCl 10 (ved* 10 % ilt) 2) - 

HF 1,0 (ved 10 % ilt) 2) - 

Hg 0,01 (ved 10 % ilt) 3) 0,1 (ved 10 % ilt) 3) 

Cd 0,005 (ved 10 % ilt) 3) 0,1 (ved 10 % ilt) 3) 

As 0,01 (ved 10 % ilt) 3) - 

Summen 

af: 

Ni 

 

 

0,025 (ved 10 % ilt)3) 

 

 

5 (ved 10 % ilt)2) 

  



 
 
 
 

V 

Cr 

Cu 

Pb 

 

NH3 5 (ved 10 % ilt)3) 5 (ved 10 % ilt)3) 

Emissionsgrænsen er det maksimalt tilladte indhold af stoffet i den luft, virksomheden 

udsender gennem et afkast 
1): Jf. bekendtgørelse nr. 808 af 25. sept. 2003 om store fyringsanlæg 
2):  Jf. Miljøstyrelsens Luftvejledning, vejledning nr. 2/2001 
3):  Jf. BREF-noten 

 

 

Følgende beregnede emissionsgrænseværdier (GVresulterende) for SO2, 
NOx og støv skal overholdes, hvis der samtidigt fyres med kul og 
fuelolie: 
 
GVresulterende= (GVkul x MWkul + 0,83 x GVolie x MWolie) : (MWkul + MWolie) 

 
Hvor GVkul og GVolie er emissionsgrænseværdierne i ovenstående tabel, 
mens MWkul og MWolie er den indfyrede effekt for henholdsvis kul og 
fuelolie. 
 
I beregningsformlen er der foretaget omregning af 
emissionsgrænseværdierne for fuelolie til 6 % ilt. 

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
1) Vilkåret ønskes ændret, så 

• Emissioner kan eftervises via EMOK-beregninger i stedet for målinger 
eller at der - som minimum - åbnes for muligheden for et senere skifte 
fra målinger til EMOK-beregninger.  

 
Begrundelse 

• EMOK-modellen vurderes at give mere repræsentative værdier end et 
enkelt sæt stikprøver. 

 
2) Vilkåret ønskes desuden ændret, så  
der ikke stilles krav om måling af As, og der ikke opstilles en 
emissionsgrænseværdi for As. 
 
Begrundelse: 
De nye krav om måling af Arsen (As) og eftervisning af B-værdi er i afsnit 3.2.1, 
side 32, beskrevet som erstatning for tidligere vilkår vedrørende kullenes 
indhold af As. Det tidligere vilkår har været knyttet til et krav om at begrænse 
As-indholdet i de indfyrede kul til maks. 30 mg/kg. Dette krav var begrundet 
med hensyn til overholdelse af B-værdien. Som led i revurderingen af 
miljøgodkendelsen har vi gennemført en fornyet beregning, der dokumenterer, 
at der ikke er grundlag for at opretholde dette vilkår, idet der ikke er risiko for 
overskridelse af B-værdien for As, uanset hvilke kultyper, der indfyres. Se 
vedlagte notat nr. 657767: ”Beregningseksempel på maksimal As emission fra 

  



 
 
 
 

ESV”. Der er derfor heller ingen begrundelse for at stille nye krav til 
overvågningen af As-luftemissionen for derigennem at sikre overholdelse af B-
værdien 
 
Beregningen (dok 657767), der er udarbejdet på basis af den nyeste OML-
beregning, EMOK-modellen (fortyndingsfaktor på 10.500) og en B-værdi for As 
= 0,01 µg/m3, viser, at   
 

• der kan accepteres en maksimal emission af As på 105 µg/m3 (56 grd. 
C) eller 127 µg/Nm3 før B-værdien overskrides. 

• Sættes støvemissionen til 50 mg/Nm3, og indfyres der et typisk 
kraftværkskul med 10 % aske, 10 % fugt og en brændværdi på 25 
MJ/kg (våd) kan kul med et indhold af As op til 62 mg/kg tolereres, før 
der opnås en As-emission på127 µg/m3. Det skal hertil bemærkes, at i 
daglig drift er støvemissionen fra ESV typisk mindre end 10 mg/Nm3, 
hvilket betyder at selv, hvis der blev indfyret kul med et As indhold på 
62 mg/kg ville emissionen højst være ¼ af den tilladte værdi. 

 
På dette grundlag mener vi, hverken der er grundlag for at opstille et målekrav 
eller en emissionsgrænseværdi på 10 µg/Nm3. 
 
3) Vilkåret ønskes desuden ændret, så  
grænseværdien for HF forøges til 5,0 mg/Nm3. 
 
Begrundelse: 
Data fra EMOK beregninger udført ved Esbjergværkets grønne regnskaber i 
2006 – 2008 viser en HF-emission på 2- 4 mg/Nm3 ved 6 % ilt. 
 
Kraftværker med våde afsvovlingsanlæg og genopvarmning af røggas gennem 
GAFO (Som ESV) kan typisk ikke overholde et HF-emissionskrav på 1 mg/Nm3. 
Selvom HF fjernes i høj grad i afsvovlingsanlægget og indholdet i den rensede 
gas typisk er <1 mg/Nm3, vil der i GAFO'en overføres HF fra den urensede 
røggas til den rensede gas (slip). Dette resulterer i en emission af HF der typisk 
er højere end 1 mg/Nm3. Se endvidere omtale i BAT-afsnittet i BREF-dkumentet 
(Store fyr) herunder, hvor det er beskrevet som BAT, at leve op til en 
grænseværdi for HF på 1- 5 mg/Nm3.  
 

  



 
 
 
 

 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Ad 1): Denne kommentar hører nærmere sammen med vilkår C19. Miljøcenter 
Odense finder, at det er vigtigt at få konkrete målinger til verificering af 
anvendelsen af EMOK-modellen. Det er ikke miljøcenteret bekendt, at modellen 
tidligere er sammenholdt med måleresultater fra Esbjergværket. I vilkår C19 
tilføjes, at der på et senere tidspunkt kan anvendes EMOK-beregninger i stedet 
for målinger, hvis det ud fra resultaterne af de konkrete målinger kan 
dokumenteres, at beregningsresultaterne giver det samme billede af 
emissionen. Dette er medtaget under gennemgangen af dette vilkår. 
 
Ad 2): Emissionsgrænseværdien for arsen erstatter til dels det nuværende krav 
til det maksimale indhold af arsen i kul. Grænseværdien for indholdet i kul var 
fastlagt ud fra overholdelse af B-værdien. Som det fremgår af udkastet til 
revurderingsafgørelse, er B-værdien ikke anvendt som grundlag for fastsættelse 
af emissionsgrænserne. Grænserne fastlægges nu ud fra BAT. Grænseværdien 
for arsen er således fastlagt på linje med de øvrige metaller. 
 
Det er miljøcenter Odenses vurdering, at der bør fastlægges en 
emissionsgrænse for arsen – med tilhørende kontrol. Dette er begrundet i, at 
arsen er et af de stoffer, der har den laveste B-værdi. Miljøcenteret er dog 
opmærksom på, at det seneste fremsendte notat om arsen (dateret den 19. 
november 2009, modtaget af miljøcenteret den 4. december 2009) 
sandsynliggør, at en emissionsgrænseværdi på 0,01 mg/Nm3 vil betyde en 
væsentlig stramning af det nuværende krav til indholdet i de indfyrede kul (fra 
30 mg/kg til ca. 5 mg/kg). Der er i notatet anvendt beregninger udført med 
EMOK-modellen og ikke måleresultater fra Esbjergværket.  
 
Ifølge oplysningerne i virksomhedens grønne regnskaber har arsenindholdet i 
kul siden 2004 ligget inden for intervallet 2,8 – 14 mg/kg.  
 

  



 
 
 
 

Emissionsgænseværdien fastsættes på denne baggrund til 0,04 mg/Nm3 (som 
ifølge EMOK-modellen svarer til et arsenindhold i kul på ca. 20 mg/kg). 
 
Ifølge oplysningerne i virksomhedens grønne regnskab vil der ikke opstå 
problemer med at overholde den fastlagte emissionsgrænse for arsen. Vilkåret 
skal således også tjene til sikring af, at der ikke i fremtiden anvendes kul med 
markant højere arsenindhold end i dag.    
 
Ad 3): Virksomhedens ønske imødekommes. Emissionsgrænseværdien for HF 
ændres til 5 mg/Nm3. 
 
Vilkår C11 ændres som følger: 
C11 ○Emissionen af nedenstående stoffer må ikke overskride de anførte 

grænseværdier, målt som timemiddelværdier: 
 

Stof Emissionsgrænse  

ved fyring med kul 

Mg/Nm3 

Emissionsgrænse 

ved fyring med olie 

Mg/Nm3 

Støv 30 (ved 6 % ilt) 3) 50 (ved 3 % ilt) 1) 

NOx Indtil 01.01.2016: 400 (ved 6 % ilt) 1)   

Fra 01.01.2016: 200 (ved 6 % ilt) 1) 3) 

400 (ved 3 % ilt) 1) 

SO2 200 (ved 6 % ilt) 3) 400 (ved 3 % ilt) 1)  

CO 100 (ved 10 % ilt) 2) 100 (ved 6 % ilt) 3) 

HCl 10 (ved 10 % ilt) 2) - 

HF 5,0 (ved 10 % ilt) 2) - 

Hg 0,01 (ved 10 % ilt) 3) 0,1 (ved 10 % ilt) 3) 

Cd 0,005 (ved 10 % ilt) 3) 0,1 (ved 10 % ilt) 3) 

As 0,04 (ved 10 % ilt) 3) - 

Summen 

af: 

Ni 

V 

Cr 

Cu 

Pb 

 

 

0,025 (ved 10 % ilt)3) 

 

 

 

5 (ved 10 % ilt)2) 

NH3 5 (ved 10 % ilt)3) 5 (ved 10 % ilt)3) 

Emissionsgrænsen er det maksimalt tilladte indhold af stoffet i den luft, virksomheden 

udsender gennem et afkast 
1): Jf. bekendtgørelse nr. 808 af 25. sept. 2003 om store fyringsanlæg 
2):  Jf. Miljøstyrelsens Luftvejledning, vejledning nr. 2/2001 
3):  Jf. BREF-noten 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

Følgende beregnede emissionsgrænseværdier (GVresulterende) for SO2, 
NOx og støv skal overholdes, hvis der samtidigt fyres med kul og 
fuelolie: 
 
GVresulterende= (GVkul x MWkul + 0,83 x GVolie x MWolie) : (MWkul + MWolie) 

 
Hvor GVkul og GVolie er emissionsgrænseværdierne i ovenstående tabel, 
mens MWkul og MWolie er den indfyrede effekt for henholdsvis kul og 
fuelolie. 
 
I beregningsformlen er der foretaget omregning af 
emissionsgrænseværdierne for fuelolie til 6 % ilt. 

 
 
Vilkår C12 og uddybende tekst i afsnit 3.2.2, side 37 
Formulering i udkast til afgørelse: 
C12 ○Virksomhedens samlede bidrag til luftforureningen i omgivelserne 

(immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne 
grænseværdier (B-værdier): 

  
Stof B-værdi   

mg/m3 
Støvpartikler mindre end 10 
µm 

0,08 

SO2 0,25 
NOx, beregnet som NO2 0,125 
HCl 0,05 
HF 0,002 
Hg 0,0001 
Cd 0,00001 
Pb 0,0004 
Cr 0,001 
Cu 0,01 
V 0,0003 
As 0,00001 
Ni 0,0001 
NH3 0,3 

 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i 
luften uden for virksomhedens område. 

 B-værdierne er fastsat i henhold til Miljøstyrelsens B-værdi vejledning fra 2002 
med supplement fra 2008. 

 
 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Det forventes, at B-værdier kun skal eftervises, såfremt der fremkommer nye 
oplysninger, som giver begrundet formodning om, at der er risiko for at de ikke 
overholdes. 

  



 
 
 
 

Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Enig, idet der for alle stoffer er angivet emissionsgrænseværdier. 
Bemærkningen giver ikke anledning til ændring af vilkåret. 
 
 
Vilkår C16 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
C16 ○Emissionsgrænsen er overholdt, når ingen af gennemsnitsværdierne 

pr. kalendermåned overskrider emissionsgrænseværdierne.  
Desuden gælder følgende: 

 
• For SO2 og støv: at 97 % af alle gennemsnitsværdierne målt 

over 48 timer ikke må overskride 110 % af 
emissionsgrænseværdierne. 

 
• For NOx : at 95 % af alle gennemsnitsværdierne målt over 48 

timer ikke må overskride 110 % af emissionsgrænseværdierne. 
 
48 timers midlingsperioderne skal registreres som separate og ikke 
rullende perioder.  
 
For CO anses emissionsgrænseværdien for værende overholdt, hvis 
gennemsnitsværdien af emissionskoncentrationen over driftstiden i en 
kalendermåned ikke overstiger emissionskoncentrationen. 
 
Opstarts- og nedlukningsperioder samt perioder med svigt af 
rensningsudstyret (dog maksimalt 120 timers svigt inden for alle 12 
måneders perioder) indgår ikke i vurderingen af, om 
emissionsgrænseværdierne er overholdt. Desuden indgår opstarts- og 
nedlukningsperioder ikke. 
 
Der anvendes følgende definitioner: 
 
Opstartstidspunktet defineres for støv og SO2 som det tidspunkt, hvor 
generatorbryder kobles ind. For NOx defineres opstartsperioden fra 
indfyring af brændsel påbegyndes til der er opnået en 
emissionskoncentration på 600 mg/Nm3 (1 times middelværdi). 
 
Nedlukningstidspunktet defineres for støv, SO2 og NOx som det 
tidspunkt, hvor generatorbryder kobles ud. 
 
Perioder med svigt af rensningsudstyr defineres som følger: 

• Støv: Udfald af elfilter. 
• SO2: Bypass spjæld registreret åbent. Ved åbent forstås: 

”spjæld fuldt åbent og endekontakt i åbenposition er nået”. 
• NOx: Når emissionskoncentrationen er 600 mg/Nm3 eller 

derover, bestemt som 1 times middelværdi. 
 

  



 
 
 
 

Esbjergværkets bemærkninger: 
Følgende foreslås slettet i vilkårets tekst: 
(dog maksimalt 120 timers svigt inden for alle 12 måneders perioder). 
 
Begrundelse: 
Dette krav er defineret i C17. 
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Vilkåret ændres ikke, idet det er centerets opfattelse, at tilføjelsen letter 
forståelsen af vilkåret, i stedet for at dette først kommer i det efterfølgende 
vilkår. 
 
 
Vilkår C18 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
C18 ○Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra tidsfristerne for drift af 

anlægget ved svigt af rensningsudstyret, hvis myndigheden finder, at 
der er tungtvejende behov for at energiforsyningen opretholdes, eller 
hvis driften i en begrænset periode ellers ville blive erstattet af et andet 
anlæg, som ville give anledning til en større emission. 

 Virksomheden skal søge om en sådan dispensation, så snart behovet 
opstår. Virksomheden skal i denne forbindelse begrunde ansøgningen. 

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Ifølge vilkår C17 gælder: ”Ved svigt af DeNOx-anlægget eller 
afsvovlingsanlægget under drift, skal Blok 3 standses, hvis der ikke er opnået 
stabil drift af det pågældende luftrensningsanlæg i løbet af 24 timer.  
 
Ifølge vilkår 18 kan tilsynsmyndigheden dispensere herfra.  
 
Det ønskes oplyst, hvordan det sikres, at tilsynsmyndigheden kan nå at tage 
stilling til eventuel dispensation inden 24 timer efter svigt af et 
luftrensningsanlæg.  
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Miljøcenteret kan ikke i godkendelsen oplyse dette. Teksten er direkte gengivet 
fra bekendtgørelse om store fyringsanlæg. 
 
 
Vilkår C19 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
C19 ○Dokumentationen for emissionen af NH3, HCl og HF samt de i vilkår 

C11 nævnte metaller skal finde sted ved præstationsmålinger én gang 
årligt i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, 
p.t. nr. 2/2001, og de skal endvidere udføres i overensstemmelse med 
gældende Danske Standarder eller relevante CEN-standarder. 

  



 
 
 
 

 
Målemetode for HCl skal følge metodeblad MEL-08b ”EN 1911 del 1-
3:1998.  
Målemetode for HF er ISO/DIS 15713:2003. 
Metodeblad MEL-24 skal følges ved måling af NH3. 
Målemetode for Hg er EN 13.211. 
Målemetode for øvrige metaller er prEN 14385. 
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden 
aftale med tilsynsmyndigheden. 
Målingerne skal omfatte de relevante driftsparametre for iltindhold, 
temperatur, tryk og vanddampindhold. 
Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af 
DANAK til at udføre de konkrete luftkontrolmålinger. 
 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. 
Emissionsgrænserne anses for overholdt, når det aritmetiske 
gennemsnit af de 3 målinger er mindre eller lig med grænseværdien. 
 
Resultaterne af præstationsmålingerne skal sendes til 
tilsynsmyndigheden i forbindelse med årsindberetningen (vilkår J5). 
Hvis resultaterne viser overskridelser af emissionsgrænserne skal 
tilsynsmyndigheden straks orienteres. Driftsforhold på måletidspunktet, 
herunder den anvendte kultype og omfanget af eventuel 
medforbrænding/genindfyring af produkter, skal fremgå af 
afrapporteringen. 

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Under henvisning til aftaler på møde d. 18-11-2009 foreslår vi at definition af 
målemetoder begrænses til en generel henvisning til luftvejledningen. 
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Enig.  
 
Vilkår C19 ændres til: 
 
C19 ○Dokumentationen for emissionen af NH3, HCl og HF samt de i vilkår 

C11 nævnte metaller skal finde sted ved præstationsmålinger én gang 
årligt. Prøverne skal udtages og analyseres i overensstemmelse med 
gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001, og gældende 
Danske Standarder eller relevante CEN-standarder, som beskrevet i 
metodelister og metodeblade fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium 
for luftforurening. 
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden 
aftale med tilsynsmyndigheden. 
Målingerne skal omfatte de relevante driftsparametre for iltindhold, 
temperatur, tryk og vanddampindhold. 

  



 
 
 
 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 
målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede 
prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til 
bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske 
Akkreditering- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, 
som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig 
anerkendelse. 
 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. 
Emissionsgrænserne anses for overholdt, når det aritmetiske 
gennemsnit af de 3 målinger er mindre eller lig med grænseværdien. 
 
Resultaterne af præstationsmålingerne skal sendes til 
tilsynsmyndigheden i forbindelse med årsindberetningen (vilkår J5). 
Hvis resultaterne viser overskridelser af emissionsgrænserne skal 
tilsynsmyndigheden straks orienteres. Driftsforhold på måletidspunktet, 
herunder den anvendte kultype og omfanget af eventuel 
medforbrænding/genindfyring af produkter, skal fremgå af 
afrapporteringen. 
 
Målingerne kan på et senere tidspunkt erstattes af EMOK-beregninger, 
hvis det ud fra resultaterne af de konkrete målinger kan dokumenteres, 
at beregningsresultaterne giver det samme billede af emissionen. 

 
 
Vilkår C21 
Formulering i udkast til afgørelse: 
C21 ○Virksomheden skal udarbejde en redegørelse for luftemissionernes 

påvirkning af Vadehavet. Redegørelsen skal omfatte alle udledte stoffer 
omfattet af ”bekendtgørelse nr. 1669 om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, 
søer eller havet”. 
Virksomheden skal senest den 1. september 2010 sende et oplæg til 
omfang og tidsplan for dette arbejde. Tilsynsmyndigheden vil herefter 
forholde sig til oplægget. Det forventes, at den endelige redegørelse 
foreligger senest 1. maj 2011.  

 Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af redegørelsen tage stilling til, om 
der er behov for nye eller ændrede vilkår til luftemissionen. 

 
 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Esbjergværket forudsætter, at myndighederne afslutter det grundlæggende 
arbejde med at opstille de nødvendige vandkvalitetskrav, inden Esbjergværket 
skal udarbejde en redegørelse i relation til disse. 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Som det fremgår af teksten i udkastet til revurdering, forventes der at foreligge 
kvalitetskrav, så disse kan indgå i redegørelsen. Eventuelle ændringer vil blive 
meddelt som påbud - med efterfølgende klageadgang. 
 
 
Vilkår C22 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
C22 Der skal senest den 1. september 2010 sendes en redegørelse for 

muligheden for at reducere emissionen af tungmetaller. 
Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af denne redegørelse forholde sig 
til, om der skal ske en reduktion af emissionsgrænserne. 

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret er et nyt vilkår, men ikke markeret som sådan.  
Det er i øvrigt vores vurdering at vilkåret kan udelades under henvisning til de 
vurderinger af stofudledningen (samt terminer herfor), der er fastlagt i vilkår 
C21. 
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Det er korrekt, at der er tale om et nyt vilkår. Og det markeres derfor som 
sådan. 
 
Miljøcenter Odense er bevist om, at dette er en del af vurderingerne i relation til 
bekendtgørelse 1669. Her skal belyses mulighederne for at reducere 
udledningerne af de aktuelle stoffer. Men miljøcenteret ønsker alligevel at 
fastholde vilkåret for derved at holde fokus på denne del af redegørelsen. Dette 
er desuden begrundet i, at udledningen ifølge indgåede internationale aftaler 
skal begrænses mest muligt.  
 
Eventuelle ændringer af emissionsgrænserne vil blive meddelt som påbud - 
med efterfølgende klageadgang. 
 
 
Vilkår E7 samt uddybende tekst i afsnit 3.2.4, side 38-39. 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
E7 ○Der må maksimalt udledes en varmemængde på 415 MJ/sek 

(svarende til 16,5 m3 pr. sek med en temperaturstigning på 6 oC). 
Kølevandets temperaturstigning ved passage gennem værket må dog 
maksimalt være 10 oC, bestemt som 48 timers middelværdi. 

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret ønskes ændret til: 
Der må maksimalt udledes en varmemængde på 415 MJ/sek ved nominel 
fuldlast og 485 MJ/sek ved overlast. Kølevandets temperaturstigning ved 
passage gennem værket må maksimalt være 12 ºC ved nominel fuldlast og 14 
  



 
 
 
 

ºC ved overlast. (Såvel energi som temperatur bestemt som 48 timers 
middelværdi).  
 
Begrundelse: 
Overlast  - forekomst og konsekvens for køling (energi):  
Længerevarende overlast kan forekomme i de perioder, hvor der køres 
vedvarende fuldlast, da overlast udløses når der ikke er løbende reserve i det 
samlede elsystem. Overlast kan forekomme året rundt, historisk dog mest i 
sommerhalvåret, grundet kraftvarme produktion. Overlast har historisk set 
været af begrænset varighed (op til maksimalt 24 timer) men længere varighed 
kan ikke udelukkes. 
Ved overlast stoppes fjernvarme produktionen helt eller reduceres til ubetydelig 
minimum, dermed al damp i kondensator. 
 
Forekomst af forøget temperatur stigning (høj delta T) 
Høj delta T forekommer kun når der er samtidighed af høj / overlast og et 
kølesystem ude af drift (ESV har 2 stk. 50% kølesystemer). I vinterhalvåret har 
værket kun et kølesystem i drift, hvilket medfører at overlast altid vil give høj 
delta T.  Begrundelse for ”et kølevandssystem i drift”: Ved 
havvandstemperaturer under 10 ºC er det ikke energimæssigt optimalt at køre 
med 2 kølevandspumper. 
Høj temperatur er dog ikke begrænset til vinterperioden. Kølevandssystemet 
(som helhed) har gennem årene haft flere varme sommerperioder med én 
pumpe ude af drift (af ikke planlagte årsager), med høj delta T som følge. 
 
Oprindelig miljøansøgning 
I den poprindelige miljøansøgning for Blok 3 er der redegjort for en samlet 
kølevandsudledning fra Esbjergværket Blok 1, 2 og 3 svarende til 26 m3/s og 8 
ºC, svarende til ca. 970 MJ/s – dvs. en emission, der langt overstiger 
emissionen fra Blok 3. 
 
Erfaringsdata 
Nedenstående skema viser den maksimale delta T (48 timers middelværdi), der 
er registreret i hver måned i årene 2003 – 2008. De fremhævede overskridelser 
skal betragtes som enkeltstående værdier, som ikke forekommer over flere på 
hinanden følgende 48 timers perioder. Skemaet dokumenterer således, at der 
overlast ikke kan betragtes som en ”normalsituation”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
Max opvarmning af kølevand (den maksimale delta T, der er registreret i hver måned) 

ºC (48 timers middelværdi) 
 

år jan Feb mar apr maj Jun Jul aug sep okt nov Dec 

2003 
5,6 

 
6,9 

 
8,6 

 
9,3 

Q = 351 
9,0 5,2 7,5

Q = 410
7,3

Q = 352
6,2 

Q = 340 8,1 7,9 6,9

2004 
5,4 

 
7,6 

 
8,5 

Q = 308 
8,5 

Q = 317 
5,6 5,2 5,0

0 0 5,6 5,3 7,3

2005 
4,8 

 
5,0 

 
5,7 

 7,2 
6,2 6,3 4,8

6,0 6,5 4,6 5,6 6,7

2006 
7,1 

 
7,6 

 
7,5 

 
9,6 

Q = 361 
11,5

Q = 422
6,1 6,5

6,5 5,8 5,7 4,7 7,2

2007 
6,5 

 
5,9 

 
8,6 

Q = 338 
9,0 

Q = 345 
10,4

Q = 359
10,6

Q = 392
8,8

6,6
9,4 

Q = 441 6,4 5,2 6,2

2008 
7,2 

 
7,3 

 
8,0 

 
8,6 

Q = 319 
0
 

0
 

0
 

0
 6,0   5,1 5,2

             
Den udledte energimængde (Q) er beregnet for udvalgte 48 timers perioder    
Q er beregnet som: Flow x delta T x 4,186 / 3600        

 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
De i udkastet fastlagte varmemængder er sket på baggrund af oplysninger 
fremsendt af virksomheden. Der er sendt beregninger af 
temperaturpåvirkningen i recipienten som følge af en udledt varmemængde på 
415 MJ/sek.  
 
Miljøcenter Odense er bevidst om, at der tidligere også var en 
kølevandsudledning fra blok 1 og 2, og at den ønskede varmemængden i 
situationer med overlast fortsat vil holde sig klart under de tidligere udledte 
mængder. Det antages, at det oprindeligt var disse mængder, der blev lagt til 
grund for afgrænsningen af området med lempet målsætning. Der er ikke 
medsendt dokumentation for dette. 
 
Miljøcenter Odense kan imødekomme virksomhedens ønske til vilkår. 
Miljøcenteret finder dog, at der skal sendes en ny beregning der viser, at 
temperaturpåvirkningen holder sig inden for området udlagt med lempet 
målsætning. Der skal desuden ske en registrering af omfanget af situationer 
med overlast. 
 
Vilkår E7 lyder herefter: 
 
E7 ○Der må maksimalt udledes en varmemængde på 415 MJ/sek 

(svarende til 16,5 m3 pr. sek med en temperaturstigning på 6 oC). 
Kølevandets temperaturstigning ved passage gennem værket må dog 
maksimalt være 12 oC.  

 I situationer med overlast kan dog accepteres en udledt 
varmemængde på 485 MJ/sek. Kølevandets temperaturstigning ved 
passage gennem værket må i disse situationer maksimalt være 14  
oC.  
Såvel energi som temperatur bestemmes som 48 timers middelværdi.  

  



 
 
 
 

 Der skal senest den 1. september 2010 sendes dokumentation for, at 
temperaturpåvirkningen i situationer med overlast holder sig inden for 
området udlagt med lempet målsætning. Der skal desuden ske en 
registrering af omfanget af situationer med overlast. 

 Registreringen skal til enhver tid være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden. 

 
 
Vilkår E8 
Formulering i udkast til afgørelse: 
E8 ○Der skal ske en kontinuerlig registrering af den udledte 

kølevandsmængde samt af temperaturen i indtag og udløb. Den 
udledte varmemængde skal beregnes kontinuerlig på baggrund af den 
registrerede vandmængde og temperatur. 

 Resultaterne af registreringen skal til enhver tid være til rådighed for 
tilsynsmyndigheden samt fremgå af årsindberetningen. 

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vi forventer, at alle registreringer uændret kan ske som 48 timers 
middelværdier.  
 
Begrundelse: 
Uændret registrering sammenlignet med tidligere. Midlingstiden er i øvrigt i 
overensstemmelse med den fastsatte midlingstid for røggasemissioner. 
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Enig. Udløser ikke behov for ændring af vilkår, idet der henvises til vilkår E7. 
 
 
Vilkår E17 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
E17 ○Virksomheden skal udarbejdes en redegørelse for de udledte stoffers 

påvirkning af Vadehavet. Redegørelsen skal omfatte alle udledte stoffer 
omfattet af ”bekendtgørelse nr. 1669 om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, 
søer eller havet”. 

 Redegørelsen skal indeholde oplysninger om udledte koncentrationer 
og mængder for alle stoffer omfattet af bekendtgørelsen. Til denne brug 
skal der foretages de nødvendige prøvetagninger og analyser.  
Virksomheden skal senest den 1. september 2010 sende et oplæg til 
omfang og tidsplan for dette arbejde. Tilsynsmyndigheden vil herefter 
forholde sig til oplægget. Det forventes, at den endelige redegørelse 
foreligger senest 1. maj 2011.  

 Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af redegørelsen tage stilling til, om 
der er behov for nye eller ændrede vilkår til spildevandsudledningen. 

 
 

  



 
 
 
 

Esbjergværkets bemærkninger: 
Vi er enige i, at det kunne være relevant at vurdere bekendtgørelsens krav i 
forhold til vandige emissioner til vandområderne. Der er imidlertid vores 
vurdering, at vandemissionen fra Esbjergværket, er begrænset til udledninger 
via sedimentationsbassinet og, at denne udledning er så ren (se tidligere 
korrespondance vedrørende afledninger til sedimentationsbassin), at det er 
irrelevant at træffe yderligere foranstaltninger til sikring af overholdelse af 
vandkvalitetskravene.  
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Miljøcenter Odense er bekendt med, at nogle af de spildevandsstrømme, der 
går til Esbjergværkets sedimenatationsbassin, på andre værker tilledes 
kommunalt renseanlæg.  
 
Miljøcenteret er enig i, at det må forventes, at der ikke udledes stoffer omfattet 
af bekendtgørelse 1669 i nævneværdigt omfang, idet dette er en forudsætning 
for de tidligere godkendelser. Dette er dog aldrig dokumenteret med målinger. 
Det er på denne baggrund miljøcenterets vurdering, at der bør foreligge 
dokumentation for denne forudsætning. 
Vilkår E17 ændres til: 
 
E17 ○Virksomheden skal senest den 1. september 2010 sende 

dokumentation for, at der ikke sker en direkte udledning af stoffer 
omfattet af ”bekendtgørelse nr. 1669 om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, 
søer eller havet” i et sådant omfang, at miljøkvalitetskrav fastsat i 
henhold til bekendtgørelsen overskrides. 

 Redegørelsen skal indeholde oplysninger om udledte koncentrationer 
og mængder for alle aktuelle stoffer omfattet af bekendtgørelsen. Til 
denne brug skal der foretages de nødvendige målinger, prøvetagninger 
og analyser.  

 
 
Vilkår F1 og uddybende tekst i afsnit 3.2.5  
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
F1 ○Virksomheden skal senest den 1. maj 2010 sende en redegørelse for, 

hvordan og hvornår virksomheden vil kunne overholde de støjgrænser, 
der er fastlagt i kommunens kommuneplan og lokalplaner samt 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 

 Redegørelsen skal indeholde en handlingsplan med konkrete tiltag til 
støjreducerende foranstaltninger og tilhørende støjberegninger. 

 Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af denne redegørelse fastsætte de 
fremtidige støjgrænser. 

  
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret ønskes omformuleret, så: 

• sætningen "Virksomheden skal sende en redegørelse for hvordan og 
hvornår virksomheden vil kunne overholde de støjgrænser, der er 

  



 
 
 
 

fastlagt i kommunens kommuneplan og lokalplaner samt 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier” ændres til f.eks. 
"Virksomheden skal sende en redegørelse for hvilke muligheder 
virksomheden har for at nedbringe støjen yderligere". 

• det tydeliggøres, at sætningen: "Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af 
denne redegørelse fastsætte de fremtidige støjgrænser" indebærer 
mulighed for fortsat fastsættelse af lempede grænseværdier.  

 
Vedrørende kommentering / begrundelse i afsnit 3.2.5:  

• "Miljøcenter Odense finder ikke, at der kan meddeles lempeligere krav 
end fastlagt i den kommunale planlægning".  

 
Jfr. aftale på møde afholdt på Esbjergværket d. 07-12-2009, ønskes denne 
udtalelse uddybet, så det fremgår, at Miljøcenter Odense kan stille lempede 
krav, såfremt Esbjerg Kommune også accepter lempede krav. 
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Vilkårsformuleringen i udkastet er sket på baggrund af Esbjerg kommunes 
udtalelse om de støjmæssige bindinger, der er fastlagt i kommunens 
kommuneplan og lokalplaner. Kommunen har efterfølgende meddelt, at for 
enkelte af de berørte områder er der ikke fastlagt egentlige bindinger i den 
kommunale planlægning.  
 
Det er fortsat miljøcenterets vurdering, at det ikke er muligt i en konkret 
afgørelse at stille lempeligere vilkår end fastlagt som bindinger i den 
kommunale planlægning. En eventuel ændring af disse bindende støjgrænser 
er en sag mellem virksomheden og kommunen. Vilkåret omformuleres, således 
at det klart fremgår, at redegørelsen kun skal forholde sig til de bindende 
støjgrænser i den kommunale planlægning samt Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier. 
 
Vilkår F1 ændres til: 
 
F1 ○Virksomheden skal senest den 1. maj 2010 sende en redegørelse for, 

hvordan og hvornår virksomheden vil kunne overholde de bindende 
støjgrænser, der er fastlagt i den kommunale planlægning samt 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 

 Redegørelsen skal indeholde en handlingsplan med konkrete tiltag til 
støjreducerende foranstaltninger og tilhørende støjberegninger. 

 Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af denne redegørelse fastsætte de 
fremtidige støjgrænser. Disse vil blive meddelt som påbud - med 
efterfølgende klageadgang. 

  
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

Vilkår F7 og uddybende tekst side 39-40 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
F7 ○Virksomheden skal i årene 2010 og 2011 registrere skibe, der ligger 

ved kajen. Registreringen skal omfatte skibets størrelse og type samt 
tidspunkt for ankomst og afsejling. 

 Registreringen for de enkelte kalenderår skal sendes til 
tilsynsmyndigheden senest den 1. maj i det efterfølgende år. 

 På baggrund registreringen tager tilsynsmyndigheden stilling til, 
hvorledes skibsstøj skal indgå i den fremtidige regulering af værkets 
støjforhold, herunder om der er behov for kildestyrkemålinger på en 
eller flere skibstyper. 

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret ønskes slettet. 
 
Begrundelse: 
Pga. usikkerhederne omkring fortolkningen af Miljøklagenævnets afgørelse af 
8/1 2008 vedrørende Enstedværket har Miljøstyrelsen (MST) taget initiativ til 
udarbejdelsen af en FAQ, således afgørelsen afgrænses og kan forvaltes. Vi 
finder det på den baggrund rimeligt at afvente MSTs arbejde, og derfor udskyde 
fastsættelsen af evt. vilkår vedr. skibsstøj, indtil der foreligger retningslinjer for, 
om skibsstøjen overhovedet skal medregnes i Esbjergværkets støjbidrag og i 
givet fald hvordan.  
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Som det fremgår af udkastet til afgørelse er vilkåret stillet ud fra 
Miljøklagenævnets afgørelse til et andet kraftværk. Klagenævnet præciserer 
her, at skibe ved kaj skal indgå i miljøgodkendelsen.  
 
Miljøcenter Odense fastholder vilkåret. Det må antages, at Esbjergværket i 
forvejen registrerer de ønskede oplysninger.  
 
 
Vilkår I1 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
I1 ○Tanke og beholdere til opbevaring af stoffer, der kan give anledning til 

forurening af jord og grundvand, skal være udført, så de ikke angribes 
af de stoffer, som de skal rumme.  

 
 Flydende kemikalier, smøreolier, tanke med dieselolie m.v. skal være 

anbragt i en tæt spildbakke, udført i impermeabelt materiale og placeres 
på steder med fast belægning, således at eventuelt spild ikke kan løbe i 
kloak eller ud på jorden. Spildbakken skal kunne rumme tankens 
indhold. Det skal sikres, at der ikke står regnvand i spildbakken. 

 

  



 
 
 
 

Generelt skal overjordiske tanke opstilles i tankgårde, der kan rumme 
indholdet af den største tank. Det skal sikres, at der ikke står regnvand i 
tankgården.  

 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Vilkåret ønskes ændret, så: 

• det præciseres, at kravene ikke vedrører de nedgravede tanke for 
benzin, diesel og fuelolie. 

 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Virksomhedens ønske imødekommes. De nedgravede olietanke er reguleret af 
kravene i olietanksbekendtgørelsen.  
 
Vilkår I1 ændres til: 
 
I1 ○Tanke og beholdere til opbevaring af stoffer, der kan give anledning til 

forurening af jord og grundvand, skal være udført, så de ikke angribes 
af de stoffer, som de skal rumme.  

 
 Flydende kemikalier, smøreolier, overjordiske tanke med dieselolie m.v. 

skal være anbragt i en tæt spildbakke, udført i impermeabelt materiale 
og placeres på steder med fast belægning, således at eventuelt spild 
ikke kan løbe i kloak eller ud på jorden. Spildbakken skal kunne rumme 
tankens indhold. Det skal sikres, at der ikke står regnvand i spildbakken. 

 
Generelt skal overjordiske tanke opstilles i tankgårde, der kan rumme 
indholdet af den største tank. Det skal sikres, at der ikke står regnvand i 
tankgården.  
 
Vilkåret omfatter ikke nedgravede olietanke, idet disse er reguleret af 
olietanksbekendtgørelsen. 

 
 
Vilkår J5 
 
Formulering i udkast til afgørelse: 
J5 ○Senest den 1. maj hvert år skal virksomheden sende en opgørelse til 

tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger for det foregående 
kalenderår: 

• Tilført kulmængde og den videresolgte del heraf 
• Indfyrede kultyper og mængder samt tungmetalkoncentrationer 

i disse 
• Indfyret mængde fuelolie 
• Resultater af analyseringen af filtergips 
• Indfyrede mængder slagge, flyveaske og filtergips 
• Opgørelse over til- og fraførte mængder slagge og flyveaske 

til/fra mellemlageret 
• Resultatet af den årlige kontrol/kalibrering af AMS-udstyr 

  



 
 
 
 

• De samlede årlige emissioner af SO2, NOx og støv (som 
totalstøv) 

• Massen af de daglige udledninger af SO2, NOx og støv (som 
totalstøv) skal for hvert enkelt forurenende stof sammenlægges 
på grundlag af røggassernes volumenstrømme  

• Den samlede årlige energieffekt i relation til netto brændværdi, 
fordelt på brændselstyperne 

• Udetid for røggasrensning og antal start og stop. 
• Opgørelse over kølevandsmængden og temperaturstigningen 

fra indtag til udløb 
• Resultater fra kontrollen med udledningen fra 

sedimentationsbassinet 
• Resultaterne af analyser af den anvendte TASP (alle målte 

parametre) samt en opgørelse over det årlige forbrug af de 
forskellige absorbertyper og det skønnede timeforbrug 

• Mængden af udskibet flyveaske – med angivelse af 
modtageren samt tidspunktet for udskibningen. 

• Forbrug og lagerbeholdning for benzin- og dieselanlæg 
• Registrering af skibe ved kaj 
• Resultater af prøver fra grundvandsboringerne ved 

slaggelagerplads 
 
Esbjergværkets bemærkninger: 
I overensstemmelse med ovenstående kommentering af enkeltvilkårene ønskes 
vilkåret ændret, så følgende rapporteringskrav udgår: 

• ”Tungmetalkoncentrationer i kul”. Begrundelse: Jfr. B3 skal det kun 
”kunne oplyses og være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden”. 

• ”En opgørelse over det årlige skønnede timeforbrug” (absorbenter). 
Begrundelse: Der er ikke defineret noget formål med denne oplysning. 

 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Virksomhedens ønske imødekommes.  
 
Vilkår J5 ændres til: 
 
J5 ○Senest den 1. maj hvert år skal virksomheden sende en opgørelse til 

tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger for det foregående 
kalenderår: 

• Tilført kulmængde og den videresolgte del heraf 
• Indfyrede kultyper og mængder  
• Indfyret mængde fuelolie 
• Resultater af analyseringen af filtergips 
• Indfyrede mængder slagge, flyveaske og filtergips 
• Opgørelse over til- og fraførte mængder slagge og flyveaske 

til/fra mellemlageret 
• Resultatet af den årlige kontrol/kalibrering af AMS-udstyr 
• De samlede årlige emissioner af SO2, NOx og støv (som 

totalstøv) 
• Massen af de daglige udledninger af SO2, NOx og støv (som 

totalstøv) skal for hvert enkelt forurenende stof sammenlægges 
på grundlag af røggassernes volumenstrømme  

• Den samlede årlige energieffekt i relation til netto brændværdi, 
fordelt på brændselstyperne 

  



 
 
 
 

• Udetid for røggasrensning og antal start og stop. 
• Opgørelse over kølevandsmængden og temperaturstigningen 

fra indtag til udløb 
• Resultater fra kontrollen med udledningen fra 

sedimentationsbassinet 
• Resultaterne af analyser af den anvendte TASP (alle målte 

parametre) samt en opgørelse over det årlige forbrug af de 
forskellige absorbertyper  

• Mængden af udskibet flyveaske – med angivelse af 
modtageren samt tidspunktet for udskibningen. 

• Forbrug og lagerbeholdning for benzin- og dieselanlæg 
• Registrering af skibe ved kaj 
• Resultater af prøver fra grundvandsboringerne ved 

slaggelagerplads 
 

 
Vilkår L7 
Formulering i udkast til afgørelse: 
L7 ○Sikkerhedsdokumentet skal suppleres med yderligere beregninger af 

risikoen i omgivelserne. Omfanget og tidsplan aftales nærmere. 
 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Det ønskes præciseret hvilket sikkerhedsdokument, der er tale om. 
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Det præciseres, at der er tale om sikkerhedsdokumentet for DeNOx-anlægget. 
Samtidig tilføjes, at tilsynsmyndigheden tager initiativ til en drøftelse af 
omfanget og tidsplanen, og at eventuelle vilkårsændringer på baggrund af 
beregningerne vil ske ved påbud – med efterfølgende klageadgang. 
 
Vilkår L7 ændres til: 
 
L7 ○Sikkerhedsdokumentet for DeNOx-anlægget skal suppleres med 

yderligere beregninger af risikoen i omgivelserne. Omfanget og tidsplan 
aftales nærmere. Tilsynsmyndigheden tager initiativ til en drøftelse af 
dette. Eventuelle vilkårsændringer på baggrund af beregningerne vil 
ske ved påbud – med efterfølgende klageadgang. 

 
 
Afsnit 3.2.2, side 34 
 
Esbjergværkets bemærkninger: 
Nederst side 34 er det beskrevet, at ”fyring med olie kun sker i enkelte atypiske 
situationer, f.eks. i en strejkesituation. Desuden anvendes olie ved opstart”. Der 
bør tilføjes ”samt ved lastændringer /kulmølleskift” 
 
Miljøcenter Odenses kommentarer og konklusion: 
Virksomhedens ønske imødekommes.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag I 
 
Fortsat gældende godkendelser 
 

- Miljøgodkendelse af omlægning af installationer fra 
kulbro i jorden under Saharavej 

 
-  Miljøgodkendelse af anlæg til rensning af 

spildevand for svært nedbrydelige 
svovl/kvælstofforbindelser – NS-renseanlæg 

 
- Forlængelse af tidsbegrænset miljøgodkendelse af 

CO2 – absorptions-pilotanlæg 
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Kopi til orientering for: 
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, mst@mst.dk. 
Arbejdstilsynet, Nørregade 22, 6700 Esbjerg, at@at.dk. 
Esbjerg Kommune, Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, b-m@esbjergkommune.dk 
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Miljøgodkendelse. 
 
Ribe Amt meddeler hermed godkendelse til omlægning af installationerne fra kulbro i jorden 
under Saharavej. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 med forud-
sætninger, som angivet i afsnit 2, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 6. 
 
Esbjergværkets Blok 3 ligger på Amerikavej 7-9, matr.nr. 1419 b, Esbjerg bygrunde. Place-
ringen af virksomheden fremgår af bilag 1, mens det område, der er berørt af omlægningen 
af installationerne fremgår af bilag 2. 
 
 
Indhold i godkendelsen: 
 
1. Baggrund for sagen. 
2. Godkendelsens omfang og forudsætninger. 
3. Indhentede udtalelser og amtets bemærkninger hertil. 
4. Planlægningsmæssige forudsætninger. 
5. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen. 
6. Vilkår. 
7. Godkendelsens varighed. 
8. Klagevejledning. 
9. Offentliggørelse. 
 
 
1. Baggrund for sagen. 
 
Amtet modtog den 23. december 2004 en ansøgning af 22. december 2004 om miljøgod-
kendelse til omlægning af installationerne fra kulbro i jorden under Saharavej. 
 
Baggrunden for ansøgningen er, at Esbjerg Havn har købt en ny mobilkran, og denne øn-
skes frit at kunne anvendes i området. Højdebegrænsningen over Saharavej ønskes derfor 
fjernet.  
 
Esbjergværket er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens liste, punkt G101 ”Kraft-
værker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 50 MW”. Punktet er i-mærket.   
 
 
2. Godkendelsens omfang og forudsætninger. 
 
Godkendelsen omfatter en omlægning af diverse installationer fra kulbroen, der forbinder 
området nord for Sahara og Blok 3. Ændringen vedrører udelukkende området umiddelbart 
omkring Saharavej.  
 
Installationerne lægges i jorden under vejen, med de nødvendige opføringer til den eksiste-
rende del af kulbroen. 
 
 
3. Indhentede udtalelser og amtets bemærkninger hertil. 
 
Ansøgningen om miljøgodkendelse er sendt direkte til både amtet og Esbjerg Kommune. 
Kommunen har den 17. januar 2005 telefonisk meddelt, at man derfra ingen bemærkninger 
har til ansøgningen. 
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Som det fremgår af afsnit 2 er Esbjergværket i-mærket. Dette betyder bl.a., at ansøgninger 
om miljøgodkendelse af væsentlige ændringer/udvidelser skal bekendtgøres ved offentlig 
annoncering. Det er amtets vurdering, at omlægningen af installationerne fra kulbroen ikke er 
at betragte som en væsentlig ændring/udvidelse. Ansøgningen er derfor ikke annonceret.  
 
Et udkast til godkendelse er sendt til Esbjergværket og Esbjerg Kommune. Esbjergværket 
har fremsendt enkelte bemærkninger til udkastet. Bemærkningerne er indarbejdet i det føl-
gende. Kommunen har meddelt, at man ingen bemærkninger har til udkastet. 
 
 
4. Planlægningsmæssige forudsætninger. 
 
4.1. Regionplan, kommuneplan og lokalplan: 
 
Esbjergværket Blok 3 og det berørte område omkring Saharavej ligger ifølge den gældende 
kommuneplan (Kommuneplan 2002-2014 for Esbjerg Kommune) i delområde 01-100-150. 
Området er udlagt til havneerhverv/kraftvarmeværk. Delområdet har - med undtagelse af de 
omfattede vandflader - byzonestatus.  
 
I Esbjerg Kommunes lokalplan nr. 381, der er vedtaget i marts 2000, er området udlagt til 
kraftværker og havneerhverv med særlige beliggenhedskrav som asfaltværker, kemisk indu-
stri o.l. samt anden erhverv og industri op til klasse 7 erhverv, som har relation til havnen, 
men ikke nødvendigvis kræver kajnærhed. 
 
Ifølge Esbjerg Kommunes spildevandsplan ligger Blok 3 i separatkloakeret område. 
 
Ifølge Ribe Amts Regionplan er området omkring Esbjerg Havn og sejlrenden udlagt med 
lempet målsætning (målsætning III). I den øvrige del af Vadehavsområdet er der en målsæt-
ning med skærpet kontrol og specifikke krav (målsætning II). Afgrænsningen er angivet i bi-
lag 4. 
 
4.2. Internationale naturbeskyttelsesområder mm.: 
 
Vadehavet – med undtagelse af området udlagt med lempet målsætning - er udpeget som 
Ramsarområde og er desuden med tilstødende landområder omfattet af EF’s fuglebeskyttel-
sesdirektiv og habitatsdirektiv. Ifølge § 4 i "bekendtgørelse om afgrænsning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder" må der ikke gives en godkendelse/tilladelse, hvis 
dette kan indebære forringelser af områdets naturtype og levestederne for de arter, området 
er udpeget for - eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de på-
gældende arter. 
 
Det er amtets vurdering, at de godkendte aktiviteter i forbindelse med omlægningen af instal-
lationerne under Saharavej ikke vil kunne medføre forringelser/forstyrrelser af områder ud-
peget som internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Vadehavet er desuden omfattet af Forvaltningsplanen for det trilaterale vadehavsområde. 
Der er i denne forbindelse indgået en international aftale om gensidig forpligtigelse til at re-
ducere udledningen af forurenende stoffer mest muligt. 
 
4.3. VVM reglerne: 
 
Konventionelle kraftværker med en termisk ydelse på mindst 120 MW er opført som punkt 2a 
på bilag 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 428/1999 om supplerende regler i medfør af 
lov om planlægning (samlebekendtgørelsen).  
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Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, er omfattet af punkt 13 i bilag 2, hvis 
disse kan være til skade for miljøet. 
 
Amtet har derfor foretaget en vurdering af, hvorvidt omlægningen af installationerne fra 
kulbroen er omfattet af planlovens regler om udarbejdelse af VVM-redegørelse. Vurderingen 
er foretaget som en screening i henhold til kriterierne i samlebekendtgørelsens bilag 3 og 
skal undersøge, om omlægningen af installationerne fra kulbroen kan få væsentlig indvirk-
ning på miljøet.  
 
Amtet har truffet afgørelse om, at omlægningen af installationerne fra kulbroen ikke er VVM-
pligtig. Afgørelsen annonceres i Esbjerg Ugeavis samtidig med annonceringen af nærvæ-
rende miljøgodkendelse.  
 
 
5. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen. 
 
5.1. Drift og indretning: 
 
På området nord for Sahara har virksomheden placeret flyveaskesiloer, olietanke, oliepum-
pehus, akkumulatortank og fjernvarmepumpehus. Anlæggene er koblet sammen med Blok 3 
ved hjælp af diverse installationer, der pt. er placeret i kulbroen. Kulbroen giver anledning til 
højdebegrænsning. 
 
Baggrunden for ansøgningen er, at Esbjerg Havn af hensyn til passage af en ny mobilkran 
ønsker at fjerne højdebegrænsningen over Saharavej. Her ønskes et brofag fjernet og de 
nødvendige installationer lagt i jorden. 
 
Omlægningen omfatter følgende rørinstallationer: 
 

- Vandledning (til brandslukning) (Rør DN 200) 
- Varmtvandsanlæg (Rør DN 125) 
- Trykluft fra Blok 3 (Rør DN 50) 
- Olieledning (svær fuelolie). Eltraceres til konstant 50 oC (Rør DN 250) 

 
Omlægningen omfatter desuden følgende elinstallationer: 
 

- Lyslederkabler (IT, Horns Rev mm.) 
- Telefonkabler (administration, vind mm.) 
- Styrings- og alarmkabler for fjernvarmeforsyningen 
- Styrings- og alarmkabler for olieanlæggene 
- El-tracingsanlæg på rørinstallationer 
- Lysinstallation 
- Detekteringsanlæg, incl. nødbelysning 
- Nødforsyning til Blok 3 (10 kV-elforsyning) 

 
Ændringen vedrører udelukkende kulbroens strækningen umiddelbart omkring Saharavej. 
De nævnte installationer lægges her i jorden under vejen, med de nødvendige opføringer. 
Installationerne lægges i ca. 1 meters dybde. 
 
Olieledningen forsyner Esbjergværkets Blok 3 med lastolie (svær fuelolie). Det årlige forbrug 
har gennem de seneste 5 år været mellem 2-5.000 tons. Hvis der køres fuld last på olie, vil 
der bruges 80 tons pr. time. Forbruget begrænses mest muligt.  
 
Varmtvandsanlægget bruges til at etablere damppuden i fjernvarmeakkumulatortankens top. 
Det varme vand er deionat, som produceres på Esbjergværkets vandbehandlingssystem. 
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Vandledningen til brandslukning forsyner eksisterende sprinklersystem på anlæg nord for 
Sahara. 
Væskeførende ledningsanlæg udføres med tømmemuligheder via slamsuger. Til dette formål 
etableres studse, der føres op i terrænniveau.  
 
5.2. Støj: 
 
Der installeres ingen nye pumper eller andre støjende anlæg i forbindelse med omlægningen 
af installationerne.  
 
Der er i udkastet til miljøgodkendelsen stillet vilkår om, at arbejdet i forbindelse med omlæg-
ningen skal ske under overholdelse at gældende støjkrav, jf. miljøgodkendelse af 22. marts 
1988 og Miljøstyrelsens afgørelse af 10. oktober 1991, og at det på given foranledning vil 
kunne kræves, at virksomheden dokumenterer, at støjgrænserne overholdes. 
 
Esbjergværket har ønsket vilkårene omkring støj erstattet af et vilkår om, at arbejdet med 
omlægningen af installationerne skal foregå inden for normal arbejdstid. Der er i denne for-
bindelse gjort opmærksom på, at de eksisterende olie- og akkumulatortanke skærmer for støj 
mod byen. 
 
Amtet fastholder støjvilkårene, som angivet i udkastet. Dette er begrundet i, at der ikke fore-
ligger oplysninger om det forventede støjniveau under arbejdet. Amtet finder det derfor pro-
blematisk at give en miljøgodkendelse indeholdende aktiviteterne i forbindelse med omlæg-
ningsarbejdet, uden at der fastsættes støjkrav for disse. 
 
5.3. Luft: 
 
Der sker ingen ændringer i virksomhedens luftemissioner som følge af omlægningen af in-
stallationerne under Saharavej. Alle medier føres i lukkede rørsystemer, hvorfor der generelt 
ingen luftemissioner er fra anlæggene. 
 
5.4. Spildevand: 
 
Der produceres ikke spildevand fra de berørte anlæg/installationer. 
 
5.5. Affald: 
 
Projektet medfører ingen ændringer i virksomhedens affaldsproduktion. 
 
5.6. Jord og grundvand: 
 
Installationerne lægges som nævnt i jorden på strækningen under Saharavej. Risikoen for 
forurening af jord og grundvand vurderes udelukkende at kunne henføres til olieledningen.  
 
Ifølge ansøgningen er olieledningen præisoleret med eltracing og meldeanlæg. Kapperør og 
skumning udføres i henhold til DS448 med tilhørende normer. Der er tale om en vandtæt 
PEH-kappe med en tykkelse på ca. 10 mm. Tykkelsen på isoleringen er ca. 90 mm. Der er 
således i princippet tale om et dobbeltrør. 
 
Meldeanlægget registrerer utætheder i hele rørstrækningen samt i isoleringskappen. Melde-
anlægget sender alarm til Esbjergværkets kontrolrum, hvis der konstateres utætheder. Kont-
rolrummet er døgnbemandet. Virksomhedens erfaringer med tilsvarende meldeanlæg er, at 
systemet er meget følsomt. 
 
Tætheden af rørføringerne kontrolleres inden tillukning. 
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Installationerne lægges i mindst 15 cm. stenfrit sand. Det skal hertil bemærkes, at området er 
etableret ved opfyldning med indpumpet sand.  
 
Der er ingen grundvandsinteresser i området.  
 
Risikoen i forbindelse med påkørsel af opføringer og tømmesystemer minimeres ved at etab-
lere sikring i form af fx autoværn. 
 
5.7. Renere teknologi / valg af bedst tilgængelige teknologi: 
 
Som et alternativ kunne den præisolerede olieledning lægges i en betonkanal, som vil hindre 
udslip til omgivelserne i lækagesituationer. Det er virksomhedens vurdering, at den valgte 
metode med meldeanlæg anses for ligeværdig med betonkanalløsningen. 
 
Amtet finder ikke, at der er behov for at stille krav om betonkanal, idet der som nævnt i prin-
cippet er tale om et dobbeltrør – og der er etableret overvågningssystem, der giver alarm, 
hvis der registreres fugtighed i isoleringen.  
 
 
6. Vilkår: 
 
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 
 
1. Hvis der sker ændringer i virksomhedens/selskabets ejerforhold, skal tilsynsmyndig-

heden orienteres herom senest en måned efter ændringen. 
 
2. Rørledningen for olie skal være fremstillet i typegodkendt materiale. 
 
3. Meldesystem/alarm skal afprøves mindst én gang om året. 
 
4. Der skal føres journal over alarmer, afprøvninger mm. Journalen skal opbevares på virk-

somheden i mindst 5 år – og til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 
 
5. Hvis der observeres utætheder på olieledningen, skal brugen straks ophøre, indtil utæt-

heden er udbedret. Hvis der i denne forbindelse er sket udslip til omkringliggende 
sand/jord, skal den forurenede sand/jord fjernes og bortskaffes efter gældende regler.  

 
6. Arbejdet i forbindelse med omlægningen skal ske under overholdelse at gældende støj-

krav for hele virksomheden, jf. miljøgodkendelse af 22. marts 1988 og Miljøstyrelsens af-
gørelse af 10. oktober 1991. 

 
7. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller be-

regninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at støjgrænserne jf. vilkår 2 er over-
holdt. 

 
Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern 
støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller en person, 
som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 

 
Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelast-
ninger på maksimalt ± 3 dB(A). 

 
8. Ved ophør af driften af anlæggene skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndighe-

den herom. 
 



 - 7 -

7. Godkendelsens varighed. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. Desu-
den bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 2 ikke er opfyldt. 
 
Godkendelsen skal af amtet tages op til revision 8 år efter at endelig afgørelse er meddelt, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 41a. 
 
  
8. Klagevejledning. 
 
Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af de klageberettigede, der fremgår af §§ 98, 
99 og 100 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Eventuel klage stiles til Miljøstyrelsen, men sendes til Ribe Amt, Industrimiljøkontoret, Sor-
sigvej 35, 6760 Ribe. Klagen skal være amtet i hænde senest den 30. marts 2005. Amtet 
sender klagen videre til Miljøstyrelsen. Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, 
skal søgsmål være anlagt inden den 2. september 2005, eller – hvis sagen påklages – inden 
6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. 
 
Bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er 
indhentet. Ved eventuel klage indebærer påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder ikke 
nogen indskrænkning i klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.  
 
 
9. Offentliggørelse. 
 
Godkendelsen vil blive annonceret i Ugeavisen Esbjerg den 2. marts 2005. Godkendelsen vil 
samtidig blive offentliggjort på Ribe Amts hjemmeside http://www.ribeamt.dk. 
 
Godkendelsen er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, mst@mst.dk. 
Arbejdstilsynet, Nørregade 22, 6700 Esbjerg, at@at.dk. 
Esbjerg Kommune, Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, b-m@esbjergkommune.dk 
Embedslægeinstitutionen for Ribe Amt, Amtsgården, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, rib@rib.eli.dk. 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk. 
Friluftsrådets amtsformand Axel Lindgreen, Hjortevej 9, 6715 Esbjerg N, 
a.lindgreen@mail.tele.dk. 
”Esbjerg Havns venner”, v/ Hans Jørgen Olesen, Højvangshaven 87, 1. sal, 6700 Esbjerg.   
 
 
Henvendelse om godkendelsen kan ske til undertegnede, lokal 7988 6752. 
 
 
 

Ruth Krogsgaard Sørensen 
Civilingeniør 

 
 
Bilag til godkendelsen: 
 
1. Kort over virksomhedens beliggenhed. 
2. Kort med angivelse af det berørte område. 
3. Liste over sagsakter. 
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1. INDLEDNING 
 
Esbjergværket, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg har søgt Miljøministeriet, Miljøcenter Odense om 
miljøgodkendelse til etablering og drift af et NS-renseanlæg. Anlægget har til formål at reducere 
tilledningen af svært nedbrydeligt svovl/kvælstofforbindelser til Esbjerg Kommunes Renseanlæg 
Vest. NS-renseanlægget erstatter et eksisterende ozonanlæg, der nedrives. 
 
De nærmere forhold omkring proces, kemikalieforbrug og anlæggets indretning er underlagt 
fortrolighed, idet der er tale om udvikling af en helt ny metode, og der er søgt patent på meto-
den/anlægget. 
 
Af hensyn til patentansøgning/behov for fortrolighed er godkendelsen udformet således, at det 
ikke er muligt for tredjepart at rekonstruere processen på baggrund af oplysninger i godkendel-
sen. Beskrivelsen af anlægget, kemikalier mm. er derfor ikke gengivet i detaljer. Miljøcenter 
Odense har i forbindelse med sagsbehandlingen haft adgang til de detaljerede oplysninger.  
 
Esbjergværket er en kolonne 2 virksomhed iht. risikobekendtgørelsen på grund af oplag/forbrug 
af ammoniak i DeNOx-anlægget. Et af de kemikalier, der anvendes i NS-renseanlægget, er om-
fattet af risikobekendtgørelsen. Tærskelmængden for kolonne 2 overskrides dog ikke. NS-
renseanlægget og DeNOx-anlægget vurderes risikomæssigt ikke at have nogen indbyrdes på-
virkning på grund af placeringen af anlæggene. 
 
Der er udarbejdet et sikkerhedsdokument for NS-renseanlægget/det pågældende stof. Sikker-
hedsdokumentet indeholder bl.a. en gennemgang af mulige uheldsscenarier og konsekvensen 
af de enkelte scenarier samt forebyggelse/barriere.  
 
Sikkerhedsdokumentet er drøftet på møder mellem virksomheden og risikomyndighederne, og 
dokumentet er suppleret/rettet i overensstemmelse med aftaler.  
 
Ribe Amt meddelte den 23. oktober 2006 miljøgodkendelse af et NS-testanlæg. Testene har 
givet positive resultater, hvilket er baggrunden for, at Esbjergværket nu ønsker at etablere et 
fuldskala-anlæg. Erfaringerne fra testanlægget er anvendt i forbindelse med projektering af 
fuldskalaanlægget, samt til udarbejdelse af ansøgningen om miljøgodkendelse og sikkerheds-
dokumentet. Erfaringerne er desuden brugt i myndighedernes behandling af sagen. 
 
NS-renseanlægget placeres i et nyt proceshus, og der etableres et nyt palletankhus. Anlægget 
placeres, hvor ozonanlægget er i dag. 
 
Esbjergværkets ansøgning om miljøgodkendelse er vedlagt som bilag A. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag A, godkender Miljøcenter Odense hermed NS-
renseanlægget. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen 
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato, eller den ikke har været 
udnyttet i en sammenhængende periode på 2 år. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår. 
 
Indretning og drift 
 

1. Driften og indretningen af NS-renseanlægget skal ske i overensstemmelse med de op-
lysninger og forudsætninger, der er lagt til grund for godkendelsen. 

 
 
Luftforurening 
 

2. NS-renseanlægget skal drives således, at emissionen af NOx reduceres mest muligt. 
 
3. Driften af NS-renseanlægget skal ske under overholdelse af en samlet B-værdi for NO2 

på 0,125 mg/m3 for hele Esbjergværket. 
 

4. Driften af NS-renseanlægget skal ske under overholdelse af de emissionsgrænser, der 
er gældende for Blok 3. 

 
5. Luftemissionen fra NS-renseanlægget skal indgå i den eksisterende emissionskontrol 

og afrapportering for Blok 3. 
 

 
Spildevand 
 

6. Der må til sedimentationsbassinet kun tilledes overfladevand fra områder, hvor der ikke 
er risiko for spild af forurenende stoffer. 

 
7. Overfladevand fra områder, hvor der er en risiko for spild, skal opsamles og ledes til 

afsvovlingsanlægget. I tilfælde af spild af kemikalier vil dette blive opsamlet og bort-
skaffet i henhold til kommunens anvisning, hvis ikke vandet efter neutralisering kan le-
des til afsvovlingsanlægget. 
 

 
Støj 
 

8. Etableringen og driften af NS-renseanlægget skal ske under overholdelse af de støj-
krav, der er gældende for hele virksomheden, jf. miljøgodkendelse af 22. marts 1988 
og Miljøstyrelsens afgørelse af 10. oktober 1991 – eller kommende støjkrav i forbindel-
se med revurdering af miljøgodkendelserne for Blok 3. 

 
9. NS-renseanlægget skal indgå i virksomhedens fremtidige dokumentationen for over-

holdelse af gældende støjgrænser. 
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Affald 
 

10. Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommu-
nens affaldsregulativ/anvisninger. 

 
 

Jord og grundvand 
 

11. Håndtering og opbevaring af kemikalier skal ske på befæstet areal med mulighed for 
opsamling af spild. 

 
 

Til- og frakørsel 
 

12. Til- og frakørsel af kemikalier skal ske ad de køreveje, der er angivet i ansøgningen. 
 
 

Indberetning/rapportering 
 

13. Der skal føres journal over eftersyn af NS-renseanlægget med dato for eftersyn, repa-
rationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrel-
ser. 

 
14. Der skal føres journal over anvendte mængder af kemikalier og hjælpestoffer i NS-

renseanlægget. De producerede mængder affald og restprodukter samt bortskaffelse 
af dette skal indgå i virksomhedens eksisterende registreringer af affald/restprodukter. 

 
15. Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndig-

heden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 4 år. 
 

16. Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse for det foregående kalenderår 
til tilsynsmyndigheden med de oplysninger, der fremgår af journalerne. Oplysningerne 
kan sendes som en del af virksomhedens grønt regnskab. I modsat fald sendes oplys-
ningerne samtidig med grønt regnskab. Første afrapportering er for kalenderåret 2008. 

 
 
Risiko/forebyggelse af større uheld 
 

17. NS-renseanlægget skal etableres og drives i overensstemmelse med det til enhver tid 
ajourførte sikkerhedsdokument. 

 
18. Alle fysiske barrierer (foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning) skal være 

omfattet af et forebyggende vedligehold. Vedligeholdet skal kunne dokumenteres over-
for tilsynsmyndigheden. 

 
19. Inden NS-renseanlægget tages i drift, skal der udarbejdes en driftsprocedure. Drifts-

proceduren sendes til risikomyndighederne senest 1 måned før anlægget tages i brug. 
 

20. Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til større uheld (nær-
ved uheld) meddele tilsynsmyndighederne, som nævnt i Risikobekendtgørelsens § 10, 
stk. 1, de oplysninger, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 7. Pligten til indberetning 
gælder, når stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen har eller kunne have været invol-
veret. 
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Ophør 
 

21. Ved ophør af driften af NS-renseanlægget skal virksomheden underrette tilsynsmyn-
digheden herom. 

 
22. Ved ophør af driften af NS-renseanlægget skal virksomheden inden en af tilsynsmyn-

digheden fastsat tidsfrist tømme og rengøre tankene, procesanlægget og rørføringer-
ne. Kemikalier mm. skal bortskaffes i henhold til kommunens anvisning. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
3.1 Begrundelse for afgørelse 
Etablering og drift af NS-renseanlægget kræver godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 
33. Vilkår vedrørende risikoforhold er indarbejdet i miljøgodkendelsen. 
 
Esbjergværket ligger umiddelbart op til Vadehavet, der er udpeget som international naturbe-
skyttelsesområde. Dette betyder, at der ikke må meddeles miljøgodkendelse, hvis dette kan 
indebære forringelser af områdets naturtype og levestederne for de arter, området er udpeget 
for - eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. 
Miljøcenter Odense har vurderet, at NS-renseanlægget ikke vil have nogen negativ indvirkning 
på Vadehavsområdet. Dette er begrundet nærmere i afsnit 4.1.5. 
 
Der er foretaget en VVM-screening af projektet. Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om 
ikke VVM-pligt. Se desuden afsnit 4.1.4. 
 
3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Esbjergværket Blok 3 ligger ifølge den gældende kommuneplan (Kommuneplan 2006-2018 for 
Esbjerg Kommune) i enkeltområde 01-100-160. Området er udlagt til havneer-
hverv/kraftvarmeværk. Delområdet har - med undtagelse af de omfattede vandflader - byzone-
status.  
 
I Esbjerg Kommunes lokalplan nr. 381, der er vedtaget i marts 2000, er ejendommen udlagt til 
kraftværker og havneerhverv med særlige beliggenhedskrav som asfaltværker, kemisk industri 
o.l. samt anden erhverv og industri op til klasse 7 erhverv, som har relation til havnen, men ikke 
nødvendigvis kræver kajnærhed. 
 
Der er følgende afstande til øvrige områder fra Blok 3: 
 

Ca. 800 meter til erhvervs- og industriområde med forbud mod generende virksomhed 
Ca. 1000 meter til centerområde mm. 
Ca. 1100 meter til boligområde  
Ca. 1000 meter til offentligt tilgængeligt rekreativt område 

 
Ifølge Esbjerg Kommunes spildevandsplan ligger Blok 3 i separatkloakeret område. 
 
Vadehavet – med undtagelse af området udlagt med lempet målsætning - er udpeget som 
Ramsarområde og er desuden med tilstødende landområder omfattet af EF’s fuglebeskyttel-
sesdirektiv og habitatsdirektiv. 
 
Vadehavet er desuden omfattet af Forvaltningsplanen for det trilaterale vadehavsområde. Der 
er i denne forbindelse indgået en international aftale om gensidig forpligtigelse til at reducere 
udledningen af forurenende stoffer mest muligt.  
 
Med hensyn til at begrænse forureningen med farlige stoffer blev Nordsølandene på den 4. 
Nordsøkonference i 1995 enige om at reducere udledningerne, emissionerne og tabet fra diffu-
se kilder, således at belastningen bringes til ophør inden for 25 år. Det endelige mål er at kon-
centrationerne i miljøet reduceres til niveauer tæt på baggrundsværdierne for naturligt fore-
kommende stoffer og tæt på nul for miljøfremmede stoffer. 
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Ifølge Ribe Amts Regionplan er området omkring Esbjerg Havn og sejlrenden udlagt med lem-
pet målsætning (målsætning III). I den øvrige del af Vadehavsområdet er der en målsætning 
med skærpet kontrol og specifikke krav (målsætning II). I områder med lempet målsætning ac-
cepteres en påvirkning fra nærmere angivne aktiviteter, fx spildevandsudledninger, kølevands-
udledninger og havneaktiviteter.  
 
3.2.2 Indretning og drift 
Der har været en del dialog mellem Esbjergværket og Miljøcenter Odense omkring ansøgnin-
gen om miljøgodkendelse samt sikkerhedsdokumentet. Der er i projekteringsfasen løbende sket 
ændringer i indretningen og processen med det formål at reducere miljøbelastningen.  
 
Miljøcenter Odense forudsætter, at NS-renseanlægget indrettes og drives i overensstemmelse 
med virksomhedens reviderede ansøgning om miljøgodkendelse, vedlagt som bilag A, samt det 
reviderede sikkerhedsdokument af samme dato. 
 
3.2.3 Luftforurening 
Processen giver anledning til emission af NOx. Mængden af NOx vil afhænge af driftsbetingel-
serne, primært pH og temperatur. Det sikres ved overvågning og styring af disse parametre og 
af anlægget i øvrigt, at NOx-emissionen minimeres. 
 
Der vil under renseprocessen kunne dannes chloraminer og SO2. Erfaringer fra forsøgsanlæg-
get viser dog, emissionen af disse stoffer er minimale under normale driftsforhold. 
 
Afgangsgas fra NS-renseanlægget opsamles i et fælles afkast og sendes via kedel og DeNOx-
anlæg til Esbjergværkets skorsten (med automatisk by pass af kedel/DeNOx ved utilsigtet stop 
af blokken). 
 
Ved at udlede afkast fra processen via forbrændingsprocessen sker der en nedbrydning af både 
nitrøse gasser og chloraminer.  Begrundelsen for at etablere automatisk by pass af ke-
del/DeNOx ved utilsigtet stop af blokken er først og fremmest arbejdsmiljømæssige hensyn i 
forbindelse med arbejde på kedelanlægget. 
 
Ifølge ansøgningen begrænses by-pass til følgende situationer: 

• Utilsigtet stop: 8 stk/år med faldende NOx-emission i 4 timer, som anvendes på stop af 
NSRA 

• Stop ifm. revision: 1 stk./år, hvor der er behov for fortsat drift med spildevandsrens-
ningsanlægget i 3 - 4 dage (pga. diverse procesrelaterede vandudledninger) 

 
Muligheden for at etablere et lille mobilt DeNOx-anlæg til anvendelse i disse situationer er un-
dersøgt. Ifølge leverandøren er disse endnu ikke tilstrækkeligt teknologisk udviklede. 
 
Ifølge ansøgningen er NOx-emissionen (beregnet som NO2) fra NS-renseanlægget 3,5 – 7,1 kg 
pr. time. Størrelsen er fastlagt ud fra konkrete målinger på testanlægget. Ifølge Luftvejledningen 
er massestrømsgrænsen 5000 g pr. time. Dette betyder, at der bør ske en rensning. Dette sker 
som nævnt ved at lede luften til kedel og DeNOx-anlæg under normal drift. Dette vil betyde en 
reduktion på ca. 60 %. 
 
Under normal drift vil koncentrationsbidraget fra NS-renseanlægget i skorstenen være 1,2 – 2,3 
mg/Nm3 og ved by pass 2,9 – 5,9 mg/Nm3. Dette vil være margimale bidrag i forhold til Esbjerg-
værkets øvrige NOx-emission via skorstenen. Ifølge grønt regnskab 2006 var middelemissionen 
256 mg/Nm3. Bidraget fra NS-renseanlægget vil således ikke have nogen betydning for over-
holdelse af nugældende eller kommende krav til NOx-emissionen.  
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I forbindelse med risikovurderingen er der foretaget en beregning af NOx-emissionen i ”worst 
case”. Det er samtidig vurderet, at denne situation ikke er mulig på grund af de etablerede sik-
kerhedsforanstaltninger. NOx-emissionen er beregnet til max. 52 kg/h. Beregninger viser, at B-
værdien for NO2 overholdes selv i ”worst case”. 
 
Det er på baggrund af det oplyste Miljøcenter Odenses vurdering, at luftemissionerne fra NS-
renseanlægget ikke vil give anledning til væsentlige forøgede luftemissioner. Det skal i denne 
forbindelse bemærkes, at emissioner fra det eksisterende ozonanlæg samtidig bortfalder.  
 
Luftemissionen fra NS-renseanlægget vil indgå i kontrollen med emissionen fra den øvrige del 
af Blok 3. 
 
3.2.4 Lugt 
Der er ingen lugtgener forbundet med driften af NS-renseanlægget. 
 
3.2.5 Spildevand, overfladevand m.v. 
Processen giver ikke anledning til forøget spildevandsmængde til Renseanlæg Vest, men der-
imod en reduktion i indholdet af svært nedbrydelige svovl/kvælstof-forbindelser. Den fremtidige 
tilledning til Renseanlæg Vest forventes at ske under overholdelse af den gældende tilslutnings-
tilladelse. 
 
Tag- og overfladevand fra områder, hvor der ikke er risiko for spild, ledes til eksisterende sedi-
mentationsbassin og derfra til Vadehavet. 
 
Overfladevand fra områder, hvor der er en risiko for spild, opsamles og ledes til afsvovlingsan-
lægget. I tilfælde af spild af kemikalier vil dette blive opsamlet og bortskaffet i henhold til kom-
munens anvisning, hvis ikke vandet efter neutralisering kan ledes til afsvovlingsanlægget. 
 
3.2.6 Støj 
NS-renseanlægget erstatter det nuværende ozonanlæg. NS-renseanlægget etableres i et pro-
ceshus. Anlægget har kun få støjkilder i form af pumper og omrørere.  
 
Der vil være øget trafik i forbindelse med levering af kemikalier og bortkørsel af gips. Samlet set 
øges antal transporter med maksimalt 4 leverancer pr. uge. 
 
NS-renseanlægget vil ifølge ansøgningen ikke indeholde vibrationskilder. 
 
Der er i tidligere meddelte miljøgodkendelser stillet vilkår for Esbjergværkets samlede støjbidrag 
i omgivelserne. Det er på baggrund af det oplyste vurderet, at NS-renseanlægget ikke vil betyde 
en forøgelse af virksomhedens støjniveau, og anlægget vil således ikke give anledning til pro-
blemer med at overholde de gældende støjgrænser. 
 
3.2.7 Affald 
Ifølge ansøgningen om miljøgodkendelse vil NS-renseanlægget give anledning til en merpro-
duktion af gips på maksimalt 9600 kg/døgn. Gipsen forventes at blive genanvendt. 
 
Det fremgår desuden af ansøgningen, at NS-renseanlægget vil fortrænge ozonanlæggets bi-
drag af forudskilt gips. 
 
Med hensyn til filtergips er oplyst, at der vil kunne ske en minimal forøgelse. Til gengæld forven-
tes indholdet af Hg i filtergipsen at blive reduceret. 
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Der stilles vilkår om registrering af affaldsmængder og bortskaffelse. 
 
3.2.8 Jord og grundvand 
NS-renseanlægget vil ikke påvirke jord og grundvand, idet anlægget og oplag placeres inden-
dørs. Al øvrig håndtering af kemikalier mm. sker på befæstet areal med mulighed for opsamling 
af spild. 
 
3.2.9 Til og frakørsel 
Der vil være øget trafik i forbindelse med levering af kemikalier og bortkørsel af gips. Samlet set 
øges antal transporter med maksimalt 4 leverancer pr. uge. 
 
3.2.10 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Esbjergværket er en kolonne 2 virksomhed iht. risikobekendtgørelsen på grund af oplag/forbrug 
af ammoniak i DeNOx-anlægget. Et af de kemikalier, der anvendes i NS-renseanlægget, er om-
fattet af risikobekendtgørelsen. Tærskelmængden for kolonne 2 overskrides dog ikke.  
 
Der er udarbejdet et sikkerhedsdokument for NS-renseanlægget/det pågældende stof. Det 
fremgår bl.a., at NS-renseanlægget og DeNOx-anlægget risikomæssigt ikke vil have indbyrdes 
påvirkning på grund af placeringen af anlæggene. 
 
Sikkerhedsdokumentet indeholder bl.a. en gennemgang af mulige uheldsscenarier og konse-
kvensen af de enkelte scenarier samt forebyggelse/barriere.  
 
Sikkerhedsdokumentet er drøftet på møder mellem virksomheden og risikomyndighederne Ar-
bejdstilsynet, Esbjerg Brandvæsen og Miljøcenter Odense samt Syd- og Sønderjyllands politi i 
Esbjerg. Dokumentet er suppleret/rettet i overensstemmelse med aftaler på disse møder. 
 
Risikomyndighederne træffer hver især afgørelse i forhold til det ansøgte. Miljømyndighe-
dens/Miljøcenter Odenses afgørelse indgår i miljøgodkendelsen. 
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at Esbjergværket ved gennemførelse af de foranstaltnin-
ger, der er beskrevet i det seneste reviderede sikkerhedsdokument, har reduceret risikoen for et 
større uheld til et acceptabelt niveau.  
 
Det er en forudsætning for, at myndighederne kan bevare tilliden til de etablerede fysiske barrie-
rer (foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning), at disse er omfattet af forebyggende 
vedligehold. Der stilles derfor vilkår herom samt at dette vedligehold kan dokumenteres overfor 
tilsynsmyndigheden. 
 
Det forudsættes dog, at der til stadighed arbejdes på at reducere risikoen yderligere. Ifølge risi-
kobekendtgørelsen skal virksomheden regelmæssigt gennemgå sikkerhedsdokumentet. Ajour-
ført sikkerhedsdokument skal fremsendes til kommunalbestyrelsen, når forholdene begrunder 
dette, dog mindst hvert femte år. Kommunalbestyrelsen videresender dokumentet til Miljøcenter 
Odense, der sørger for at dokumentet sendes til de øvrige risikomyndigheder og politiet. Se 
desuden under afsnit 4.1.3. 
 
Der stilles vilkår om, at der skal udarbejdes en driftsprocedure, før NS-renseanlægget tages i 
brug. 
 
Det fremgår af Risikobekendtgørelsen, at virksomheden snarest muligt efter et større uheld eller 
tilløb til større uheld (nærved uheld) skal meddele tilsynsmyndighederne de oplysninger, som 
fremgår af bekendtgørelsens bilag 7. Pligten til indberetning gælder, når stoffer omfattet af risi-
kobekendtgørelsen har eller kunne have været involveret. Dette fastholdes ved vilkår. 
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3.2.11 Ophør 
Der stilles vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal underrettes, hvis driften af NS-renseanlægget 
ophører. I dette tilfælde skal anlægger mm. tømmes og rengøres, og kemikalier skal bortskaffes 
som affald.  
 
3.2.12 Bedst tilgængelige teknik 
Esbjergværket har i ansøgningen om miljøgodkendelse forholdt sig til de BAT-anbefalinger, der 
er beskrevet i BREF-notes for store fyringsanlæg og for oplag. Miljøcenter Odense har ikke 
yderligere bemærkninger til dette. 
 
 
3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Esbjerg Kommune Miljø har den 12. juli 2007 sendt kommunens bemærkninger vedrørende 
planforholdene. I denne forbindelse er oplyst, at kommunen ikke har yderligere bemærkninger 
til ansøgningen.  
 
Der har været et tæt samarbejde mellem risikomyndighederne i forbindelse med behandlingen 
af sikkerhedsdokumentet. Der er i denne forbindelse sket en koordinering af kravene fra Ar-
bejdstilsynet, Beredskabet og Miljøcenter Odense. Arbejdstilsynets afgørelse i sagen sendes 
samtidig med miljøgodkendelsen.  
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Ugeavisen Esbjerg den 11. juli 2007. 
Miljøcenter Odense har ikke modtaget nogen henvendelse i denne forbindelse. 
 
3.3.3 Udkast til miljøgodkendelse 
Et udkast til miljøgodkendelse er sendt til Esbjergværket, Esbjerg Kommune og Arbejdstilsynet. 
Esbjerg Kommune har meddelt, at man derfra ingen bemærkninger har til udkastet. Esbjerg-
værket er kommet med enkelte bemærkninger, der efterfølgende er drøftet. Bemærkningerne er 
indarbejdet i miljøgodkendelsen i det omfang, miljøcentret kan imødekomme disse.  
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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. 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i godkendelsen, overholdes 
straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden. 
 
4.1.2 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet om 8 år i overensstemmelse med gældende regler om, at 
miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt 
 
4.1.3 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 4 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering 
af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld 
og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i god-
kendelsen.  
 
Virksomheden skal i henhold til Risikobekendtgørelsen gennemføre de foranstaltninger, der 
fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokument. 
 
Virksomheden har ligeledes i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til regelmæssigt at gen-
nemgå sikkerhedsdokumentet. Virksomheden fremsender ajourført sikkerhedsdokument til 
kommunalbestyrelsen, når forholdene begrunder det, dog mindst hvert femte år. 
 
Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden, såfremt der sker væsentlige ændringer 
i det tilstedeværende stofs karakter eller fysiske tilstand eller ændringer i den proces, hvor det 
anvendes. 
 
Tilsvarende skal miljømyndigheden underrettes, hvis virksomheden lukkes, eller de aktiviteter, 
der medfører, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen, ophører. 
 
Endelig skal virksomheden underrette miljømyndigheden, såfremt der uden at være tale om en 
ændring, der falder ind under Risikobekendtgørelsens § 4 om væsentlig udvidelse eller væsent-
lig ændring, sker en ændring, der vil kunne indvirke på risikoen for større uheld. 
 
4.1.4 VVM-bekendtgørelsen  
Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW er 
opført som punkt 2a på bilag 1 i bekendtgørelsen. Enhver ændring eller udvidelse af projekter, 
der er opført i bilag 1, er desuden opført som punkt 38 i bilag 1, såfremt en sådan ændring eller 
udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastlagt i bilaget. Ændringer 
eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2 (som ikke er omfattet af bilag 1), som kan være til ska-
de for miljøet, er desuden omfattet af punkt 14 på bilag 2. 
 
NS-renseanlægget er således omfattet af punkt 14 på bilag 2. Miljøcenter Odense har derfor 
foretage en vurdering af, hvorvidt etableringen af de påtænkte aktiviteter er omfattet af planlo-
vens regler om udarbejdelse af VVM-redegørelse. Vurderingen er foretaget som en screening i 
henhold til kriterierne i samlebekendtgørelsens bilag 3 og har undersøgt, om aktiviteterne kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet. 
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Miljøcenter Odense har vurderet, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning på 
miljøet, og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelse om ikke VVM-pligt offentliggøres samtidig med 
miljøgodkendelsen. 
 
4.1.5 Habitatdirektivet/udpegede beskyttelsesområder  
Ifølge § 4 i "bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder" må der ikke gives en godkendelse/tilladelse, hvis dette kan indebære forringelser 
af områdets naturtype og levestederne for de arter, området er udpeget for - eller kan medføre 
forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. 
 
Esbjergværket ligger umiddelbart op til Vadehavet. Vadehavet er – med undtagelse af et områ-
de omkring Esbjerg By/Havn og sejlrenden - udpeget som både Habitatsområde, Ramsarområ-
de og EF fuglebeskyttelsesområde. Udpegningsgrundlaget fremgår af Basisanalyse 2006 for 
Vadehavet, udarbejdet af Sønderjyllands og Ribe Amter. Udledning af kvælstof er i denne rap-
port angivet som en af truslerne mod naturværdierne i Vadehavet. Udledningen bør derfor re-
duceres mest muligt. Målet er en nul-udledning fra nye eller ændrede kilder på eksisterende 
virksomhed, indtil der foreligger en indsatsplan for området. Der vil i indsatsplanen blive taget 
stilling til, hvilke kilder der skal reduceres/ophøre. 
 
NS-renseanlægget vil give anledning til emission af NOx via skorsten. Merudledningen er ifølge 
ansøgningen maksimalt ca. 25.500 kg pr. år under normal drift samt ca. 700 kg pr. år i situatio-
ner med by pass (beregnet som NO2).  
 
I rapporten ”L90, Affaldsforbrændingsanlæg i Esbjerg, Påvirkninger og mulige effekter på Vade-
havet” er det anslået at 1% af emissionen deponeres i Vadehavet. Den øvrige del deponeres 
ude over Nord Atlanten. Det antages, at samme forhold gør sig gældende for emissionen fra 
Esbjergværket.  
 

I det følgende anvendes ovenstående til en overslagsberegning af den maksimale kvælstofde-
position i Vadehavet og stigningen i tilførslen fra lokale kilder som følge af driften af NS-
renseanlægget. 

 

Tabel 1. Maksimale emissioner og stigning i Vadehavet fra NS-renseanlægget. 

 
Stof Maksimal emissi-

on 
 
 
 

kg/år 

Maksimal deposi-
tion over Vadeha-

vet fra NS-
renseanlægget 

 
kg/år 

Tilførsel fra lokale 
kilder (2003) 

 
 
 

kg/år 

Maksimal stigning 
pga. NS-

renseanlægget 
 
 
 

% 
Kvælstofoxider, 
(beregnet som 
NO2)

26.200 262 - - 

Kvælstof, N 13.100 131 5.000.000 0,003 
 
 
Tallet for bidraget fra lokale kilder omfatter punktkilder, diffuse kilder og via atmosfæren til Grå-
dyb og Knude Dyb tidevandsområde. Bidraget fra NS-renseanlægget vil således betyde en 
stigning i bidraget på maksimalt 0,003%. Der er i disse beregninger ikke taget hensyn til, at til-
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ledningen af svært nedbrydelige kvælstofforbindelser til Renseanlæg Vest samtidig reduceres – 
og at udledningen af kvælstof fra renseanlægget derfor må forventes at blive reduceret. Det er 
på denne baggrund Miljøcenter Odenses vurdering, at driften af NS-renseanlægget ikke vil be-
tyde en øget trussel mod naturværdierne i Vadehavet.    
 
 
4.2 Retsbeskyttelse 
Virksomhedens retsbeskyttelsesperiode er på 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljø-
godkendelse. Datoen for udløbet af retsbeskyttelsesperioden fremgår af godkendelsens forside. 
Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyn-
dighedens endelige afgørelse. 
 
Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men vilkårene i 
godkendelsen kan ændres ved påbud. 
 
Inden for retsbeskyttelsesperioden kan der - som hovedregel – ikke meddele påbud eller forbud 
til virksomheden. Godkendelsen kan under særlige omstændigheder tages op til revurdering, 
f.eks. hvis forureningen fra virksomheden skader miljøet mere end, der er lagt til grund for god-
kendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden ufor-
holdsmæssigt store omkostninger. 
 
 
4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 
 
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Ugeavisen Esbjerg og kan ses på Miljøcenterets 
hjemmeside www.ode.mim.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, Ørbækvej 100, 5220 
Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 20. februar 2008 
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.  
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Betingelser, mens en eventuel 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 
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. 
 
 
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg miljo@esbjergkommune.dk  
Esbjerg Kommune, Bered-
skabet    aju@esbjergkommune.dk 

Arbejdstilsynet 
Tilsynscenter 3 Postboks 1228 0900 København C at@at.dk

Embedslægeinstitutionen 
Syddanmark Sorsigvej 35 6750 Ribe syd@sst.dk  

Danmarks Naturfrednings-
forening Masnedøgade 20 2110 København Ø dn@dn.dk  

Friluftsrådet Scandiagade 13 2450  København 
SV kreds@friluftsraadet.dk  

NOAH Nørrebrogade 39, 1. tv. 2200 København N noah@noah.dk  
Danmarks Fiskeriforening Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk  
Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd 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 Skyttevej 4 7182 Bredsten post@sportsfiskerforbundet.dk  

Greenpeace 

Bredgade 20, Baghuset 
4. sal, 1260 København 
K, 
 

1260 København K jacob@nordic.greenpeace.org.  
 

Miljøministeriet 
Miljøcenter Ribe 
 

Sorsigvej 35 
 6760  Ribe post@rib.mim.dk 
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5. BILAG 
 
Bilag A: Gengivelse af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse 
 
Bilag B: Oversigtsplan i 1:25.000 
 
Bilag C: Natura 2000 områder 
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Bilag A: Gengivelse af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse 
 
  
Til Miljøcenter Odense 
 Esbjerg kommune 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ansøgning om miljøgodkendelse 
af 

NS-rensningsanlæg på Esbjergværket 
og tilladelse til nedrivning af ozonanlæg 
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1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

1) Ansøger  
Navn: Esbjergværket 
Adresse: Amerikavej 7, 6700 Esbjerg 
Telefon: 7915 6400 
CVR-nr: 25-46-07-15 
P-enhed: 1-008.477.821 
 

2) Virksomhed  
Se pkt. A1) 
 

3) Ejer 
Navn: DONG Energy Generation A/S 
Adresse:  Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia 
Telefon: 7622 2000 
CVR-nr: 10-15-31-58 
 

4) Kontaktperson 
Solveig F. Jørgensen 
Miljø- og sikkerhedskoordinator 
Esbjergværket 
Telefon:  7915 6684 
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2. Oplysninger om virksomhedens art  

5) Listebetegnelse  
Esbjergværket har godkendelsespligt i henhold til listepunkt G101 i bekendtgørelse nr. 943 af 
16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. 

 

6) Projekt  
Etablering af et fuldskalaanlæg (NSRA) til rensning af spildevand for svært nedbrydelige 
svovl/kvælstofforbindelser, såkaldte NS-forbindelser.  

 
NS-forbindelser dannes i afsvovlingsanlæggene ud fra kvælstofoxid og svovldioxid. NS-
forbindelser dannes både i de tørre og i de våde afsvovlingsanlæg, men de største mængder dan-
nes i de tørre afsvovlingsprocesser, hvorefter de befinder sig i processens restprodukt, TASP 
(Tørt AfSvovlingsProdukt). 
På Esbjergværket anvendes vådt afsvovlingssystem. I det våde afsvovlingsanlæg havner NS-
forbindelserne i spildevandet, hvorved det afledes til de kommunale spildevandsrenseanlæg. NS-
forbindelserne nedbrydes ikke i de kommunale anlægs biologiske proces og belaster derfor det 
kommunale anlægs samlede udledning af kvælstof. Hvis afsvovlingsproduktet TASP fra de tørre 
anlæg anvendes i de våde som absorbent, bliver koncentrationen af NS-forbindelser så høj i spil-
devandet, at det kommunale spildevandsrenseanlæg har vanskeligt ved at overholde det generelle 
udledningskrav på max 8 mgN/L. 
 
For at Esbjerg Kommunes Renseanlæg Vest kan overholde sin krav til udledning af kvælstof, er 
der stillet et krav til spildevandet fra Esbjergværket, at det maksimalt må indeholde 125 mgN NS-
forbindelser pr. L.   
 
Det er DONG Energy A/S´s målsætning at genanvende størst mulig andel af restprodukter og 
dermed også TASP. For at kunne anvende TASP som absorbent, og for at opnå de markante for-
dele, der ligger her i, er det nødvendigt at etablere NSRA. 

 
NSRA er en udvidelse af det eksisterende NS-testanlæg samt en erstatning for det eksisterende 
ozonanlæg. I forbindelse med større nybygninger og anlægsændringer vil Esbjergværket være 
omfattet af krav i Samlebekendtgørelsen (VVM). NS-testanlægget blev den 3. oktober 2006 vur-
deret af Ribe Amt til at være ”ikke VVM-pligtigt”. I forhold til NS-testanlægget er der ændrede 
forhold i NSRA, som bør indgå i VVM-screeningen af dette anlæg. 
 

7) Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
Esbjergværket er omfattet Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer.  
 

8) Ophørstidspunkt 
NSRA er permanent og derfor angives ophørstidspunkt ikke. 
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3. Oplysninger om etablering  

9) Bygningsmæssige ændringer eller udvidelser 
Der er tale om følgende ændringer: 
 
Projektets dimensioner 
Ved nedrivningen af det eksisterende ozonanlæg fjernes følgende: 

- Nitrogentank 
- Oxygentank 
- Ozongenerator 
- Ozonreaktor 
- Neutraliseringstank 

 
Ved nedrivningen af det eksisterende NS-testanlæg, fjernes følgende: 

- Lagertank til kemikalie 1, 1 m3 
- Lagertank til kemikalie 2, 1 m3 

 
Ved etableringen af NS-fuldskala opstilles følgende: 

Kanaler for afledning af afgangsgas fra proces 
Proceshus med indhold af  
- 1 lagertank til kemikalie 1, 10 m3 
- 7 procestanke, á 4 m3 
- 1 fældningstank, ca. 16 m3  
- 1 neutralisationstank, ca. 4 m3 
- Afskærmning og overdækning af procestanke og lagertank til kemikalie 1. 

Palletankhus med indhold af  
- 10 palletanke á 1 m3 indeholdende kemikalie 2 
- Afskærmning og overdækning, som præciseret i pkt. E 15)  

 
NSRA placeres i stedet for det nuværende ozonanlæg og vil derfor ikke have betydelig indfly-
delse på Esbjergværkets samlede dimensioner. 
 
Nærmere beskrivelse af kemikalie 1 og kemikalie 2 er givet i den fortrolige kemikalieliste, som 
fremsendes separat.  
 
Ombygningen forventes at være ”ikke VVM-pligtig” 
 
 

10) Tidsplan for etablering 
Afsluttende forsøgsperiode på NS-testanlæg: juni 2007 – oktober 2007 
Projektering af NSRA:    juli 2007 – november 2007 
Nedrivningsperiode for ozonanlæg:  februar 2007 -   
Byggeperiode for NSRA:   februar 2007 – marts 2008 
Indkøringsperiode:   januar 2008 – februar 2008 
Idriftsættelse af NSRA:   marts 2008 
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4. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 

11) Placering 
Esbjergværket, Blok 3, er beliggende Amerikavej 7, 6700 Esbjerg, Esbjerg Bygrunde matr.nr. 
1419B. Se oversigtstegning af nærområde på bilag 4. 
 
Godkendelse: 
Esbjergværket er oprindeligt miljøgodkendt med miljøgodkendelse af 10. oktober 1991. God-
kendelsen er under revision og en miljøteknisk beskrivelse af Esbjergværkets aktiviteter, som 
ligger til grund for revisionen, blev indsendt til Ribe Amt i 2004. 
 
Planforhold: 
Esbjergværket er omfattet af: 

- Lokalplan nr. 381 (27. marts 2000), der er udarbejdet af Esbjerg Kommune. Lokalplanen 
omfatter hele havneområdet i Esbjerg. 

- Esbjerg Kommunes spildevandsplan 1996-2010, under kloakopland D01.05 – Austra-
lienkaj. Området er separat kloakeret med tilslutning af spildevand til Havneledning Vest. 

- Regionplan 2016, der er udarbejdet af Ribe Amt.  
 
NSRA kan etableres indenfor rammerne af disse planer. 
 

12) Lokaliseringsovervejelser 
NSRA placeres i kote 4,5 ved gipsafvandingsbygningen, som vist på bilag 5. Anlægget erstatter 
det eksisterende NS-testanlæg og ozonanlæg og placeres derfor samme sted. 

 
13) Daglige driftstid 

NSRA skal drives kontinuerligt hele døgnet. 
 

14) Til- og frakørselsforhold 
Køreveje er angivet på bilag 5. Der vil være en mindre forøgelse af transporter til og fra anlæg-
get. Dette er nærmere beskrevet under pkt. H30) – H32). 
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5. Tegninger over virksomhedens indretning 

15) Oversigtstegninger 
 
NSRA indrettes som vist på følgende tegninger: 
 

Navn Bilag
Plantegning af procesanlæg  2 
Oversigtsplan for spildevandsled-
ninger 

3 

Oversigtstegning over nærområde 4 
Plantegning af transport- og køreve-
je 

5 

ATEX oversigtstegning 6 
Facadetegning 7 
Snit af palletankhus 8 

 
 
Supplerende beskrivelse af palletankhus: 
Palletankhus er placeret ca. 5 meter syd for NSRA proceshus direkte op ad mur for afvandings-
bygning og tæt på kørevej (hvor nuværende palletanke er placeret). Som beskyttelse mod påkør-
sel er tankene placeret bag betonmur 11,5 i længde, 200mm tykkelse og en højde af 800mm. 
Muren er med armeringsjern. Husets stålkonstruktion monteres på eksisterende bygning og på-
kørselssikring. 
Tagopbygning er trapezplader monteret på stålkonstruktion. Facadeopbygning består af plader 
monteret på stålrigler. Selve facaden er med tre skydelåger i fronten for let udskiftning af palle-
tanke. 
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6.  Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16) Kapacitet 
Anlægget etableres med følgende kapacitet: 
 

 Spildevandsflow:  max. 14,5 m3/h, forventet middelværdi: 10 m3/h 
 
Følgende forbrug af råvarer, hjælpestoffer og energi vil gælde i NSRA. Der henvises til fortrolig 
kemikalieliste, som fremsendes separat for nærmere beskrivelse af de enkelte kemikalier. 
 

 Forbrug (middel)
Kemikalie 1  3400 kg/døgn 
Kemikalie 2  2000 kg/døgn 
Kalk (Ca(OH)2) 3600 kg/døgn 
Energi (el) 20-25 kW 
Energi (damp) 330 kW 

 
17) Procesbeskrivelse 

Der henvises til det fortrolige dokument: ”Driftsinstruks for NS-rensningsanlæg”, dok. nr.: 
524518. 
 

18) Oplysning om energianlæg 
Ikke relevant. 
 

19) Driftsforstyrrelser, der kan medføre forøget forurening i forhold til normal drift 
Der henvises til det fortrolige dokument ”Sikkerhedsdokument NS-rensningsanlæg”, dok. nr.: 
519957. 
 

20) Særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg 
Procedure for opstart og nedlukning af anlæg er beskrevet i ”Driftsinstruks for NS-
rensningsanlæg”. 
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7.  Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 

21) Redegørelse for den valgte teknologi 
 
NSRA-processen 
Udviklingen af NSRA-processen har været et forløb, der startede med Esbjergværkets erkendelse 
af, at den rensning, der foretages på det kommunale spildevandsrensningsanlæg, ikke er tilstræk-
kelig til at fjerne de tungtopløselige NS-forbindelser.  
 
I 2004 blev et ozonanlæg således etableret på Esbjergværket til fjernelse af NS-forbindelser. Det-
te procesanlæg viser dog utilfredsstillende resultater mht. virkningsgrad og korrosion.  
I 2006 blev et NS-testanlæg etableret på Esbjergværket. Fordelene ved testanlægget var at pro-
cessen var forholdsvis simpel samtidigt med at laboratorieforsøg viste en højere virkningsgrad 
end opnået med ozonrensningen.  
 
I 2007 danner testanlægget, og de herfra opnåede forsøgsresultater, grundlag for en udvidelse til 
NSRA, som erstatter ozonanlægget. 
 
Det nye anlæg må således betegnes som renere teknologi, idet det er en nyudvikling og optime-
ring af tidligere anvendt teknologi. 
 
Anvendelse og lagring af kemikalier - BAT 
Ved drift af det nye NS-fuldskalaanlæg, vil der skulle benyttes ”nye” kemikalier, kemikalie 1 og 
kemikalie 2. Ved drift af det eksisterende NS-testanlæg, har disse kemikalier dog allerede været 
anvendt. Ozonanlægget, og dermed anvendelsen af N2, O2, samt risiko for emission af ozon, 
bortfalder.  
 
I det følgende er oplag og anvendelse af kemikalie 1 og 2 vurderet i forhold til de BAT-
anbefalinger, der er beskrevet i BREF-noten: Emissions from Storage, afsnit: 5.1.1. Ved vurde-
ringen er det muligt at forholde sig til anbefalinger for ”open top tanks” eller ”fixed roof tanks”. 
Vurderingen er gennemført for ”open top tanks” for reaktionstankene, hvilket begrundes med 
indretningen af tankafluftningen. Kemikalietankene vurderes som ”fixed roof tanks”. I nedenstå-
ende skema er BAT for begge tanktyper vurderet.   
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BAT jf. BREF-note: Emissions from Storage, afsnit: 5.1.1    
Tank design Følgende bør overvejes i forbindelse med etablering af tankanlæg: 

1. Fysiske og kemiske egenskaber af væsken, som skal opbevares. 
2. Betjening af tanken. Instrumentation.  
3. Information i tilfælde af afvigelse fra normal drift(alarmer). 
4. Beskyttelse af tank ved afvigelse fra normal 

drift(sikkerhedsinstruktioner, osv.). 
5. Udrustning af tank(materialer). 
6. Vedligeholdelses- og inspektionsplan. 
7. Forholdsregler i forbindelse med nødsituation.   

Inspektion og 
vedligeholdelse 

8. Udarbejdelse af risikovurdering(RBI) 

Placering og ind-
retning 

9. Tanken bør placeres hensigtsmæssigt i forhold til påvirkning af 
evt. vandmiljø el. a.  

Emissioner 10. Emissioner til luft. 
11. Emissioner til jord. 
12. Emissioner til vand. 
13. Affald/restprodukter 
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 Open top tanks 14. Forhindring af emissioner til atmosfæren. 

15. Trykudlignende foranstaltning for tankvolumener < 50m3.  Fixed roof tanks 

Sikkerhedsstyring 16. Udarbejdelse af sikkerhedsstyringssystem. 

Driftsmæssige 
procedurer 

17. Implementering af passende forholdsregler og instruktion af ansat-
te i sikker og ansvarlig drift af anlæg. 

Lækager som 
følge af korrosion 

eller erosion 

18. Valg af materiale, der ikke korroderes af det opbevarede kemika-
lie. 

  

Forhindring af 
overfyldning af 

tank 

19. Installering af alarmer og automatisk ventillukning, som aktiveres 
ved højt niveau i tanken. 

20. Anvendelse af instruktioner for at forhindre overfyldning ved le-
vering af kemikalier. 

Lækager 21. Detektering af lækager 
22. Anvendelse af forholdsregler til forhindring af forurening af grun-

den under tankanlægget i forbindelse med tanklækage. 
23. Etablering af uigennemtrængelig barriere omkring tankanlæg.  
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Brand 24. Brandbeskyttelsesforanstaltninger etableres 
25. Brandbekæmpelsesmidler  
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Gennemgang af NSRA jf. ovenstående skema: 
 
1. De anvendte kemikalier er ikke flygtige. Kemikalie 2 er korroderende. Se i øvrigt pkt. H 

36), fortrolig kemikalieliste og sumskema, bilag 1, for yderlige information om de an-
vendte kemikalier. 

2. NSRA placeres over jorden, hvilket gør anlægget tilgængeligt ved eftersyn o.l. Processen 
reguleres fra kontrolanlæg i tilstødende træbygning og overvåges automatisk fra Esbjerg-
værkets kontrolrum.  
Påfyldningsstudse placeres hensigtsmæssigt i forhold til påfyldningspladsen. Kemikalie 1 
leveres via tankvogn og påfyldes lagertank. Kemikalie 2 leveres i palletanke á 1 m3. Der 
leveres 5 palletanke ca. 2 gange om ugen. På den måde forhindres evt. risiko for sam-
menblanding ved påfyldning. Påfyldningen af kemikalie 1 foretages af leverandøren. 
Palletankene med kemikalie 2 forbindes til NSRA af instrueret driftspersonale. 

3. Afvigelse fra normal drift registreres via alarm i Esbjergværkets kontrolrum. Ved over-
fyldning af lagertank til kemikalie 1 aktiveres lokal, akustisk og visuel alarm. Ved svigt 
af reguleringsventil til damp aktiveres alarm, se ”Sikkerhedsdokument NS-anlæg”, afsnit 
4.a. 

4. Se afsnit 4 i ”Sikkerhedsdokument NS-anlæg”. 
5. Tankene udføres i kunststof. PVDF anvendes til rørføring og ventiler, som kommer i 

kontakt med kemikalie 2. Se ”Sikkerhedsdokument NS-anlæg”, afsnit 4.c, omkring 
PVDF. 

6. Anlægget efterses periodisk og efter Esbjergværkets elektroniske vedligeholdelsespro-
gram, D7i. Se i øvrigt ”Sikkerhedsdokument NS-anlæg”, afsnit 1.c. 

7. Se ”Sikkerhedsdokument for NS-anlæg”, afsnit 1.d og 4.a.  
8. Se ”Sikkerhedsdokument for NS-anlæg”, afsnit 1.b. 
9. Tanke og rørføringer placeres over jorden. Anlægget er dermed let tilgængeligt i forbin-

delse med eftersyn, reparation og kontrol af anlæg. Anlægget er afskærmet og overdæk-
ket samt stormflodssikret til kote 5.  

10. NSRA udstyres med installation som fører afgangsgas fra processen via kedel og De-
NOx-anlæg til Esbjergværkets skorsten (med automatisk by pass af kedel/DeNOx ved 
utilsigtet stop af blokken) 

11. Proceshus: Der etableres én grav til lagertanken til kemikalie 1 og én grav til procestan-
kene. Tankgravene kan rumme det fulde volumen af de respektive tanke.  
 
Palletankhus: Palletankene til kemikalie 2 placeres overdækket og afskærmet i et palle-
tankhus, der er placeret op ad mur/afvandingsbygning. Under palletankene placeres en 
spildguard med et recipientvolumen på ca. 6 m3 som forhindrer nedsivning og udslip i 
tilfælde af lækager på palletankene. I spildguarden er placeret 2 manifolder, der hver 
dækker tilslutning af 5 palletanke. Fra manifold fører tilslutningsslange med afspær-
ringsventil til den enkelte palletank. Slange og ventil vil altid være i eller over spild-
guard, således af evt. spild ved skift af tank ender i spildguard.Se bilag 8. Spildguarden 
konstrueres i korrosionsresistent materiale. Spild af kemikalier håndteres som beskrevet i 
”Sikkerhedsdokument NS-anlæg”, afsnit 5.b. 
 
Påfyldningspladser er befæstet og indrettet med fald mod en pumpesump. Se i øvrigt pkt. 
H 36). Spild af kemikalier på påfyldningspladsen håndteres på samme måde som spild i 
lagertankgravene.  

12. NSRA overdækkes og afskærmes. Spild fra procesanlæg sendes til afsvovlingsanlæg. 
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Spild fra påfyldningspladser sendes til afsvovlingsanlæg eller til destruktion.  
13. Flyveaske separeres fra spildevandsstrømmen før den ledes til NSRA. Afhængigt af kry-

stalstørrelsen på gipspartiklerne, forventes gipsen tilbageført til afsvovlingsanlægget på 
Esbjergværket. Se pkt. H33)-35).  

14. Emissioner fra procestankene opsamles i et fælles afkast der føres via kedel og DeNOx-
anlæg til Esbjergværkets skorsten (med automatisk by pass af kedel/DeNOx ved utilsig-
tet stop af blokken). 

15. Kemikalietankene etableres med trykudligning.  
16. Se ”Sikkerhedsdokument for NS-anlæg”. 
17. Se ”Driftsinstruks NS-rensningsanlæg”.  
18. Tanke, rørføringer og ventiler udføres i korrosionsbestandige materialer. 
19. Lagertanken til kemikalie 1 forsynes med en vejecelle og max. niveaugiver, som styrer 

automatisk ventillukning og aktiverer akustisk og visuel alarm i tilfælde af overfyldning 
(dvs. dobbeltsikret). Lokal visning af tankindhold ved påfyldningplads. 

20. Kemikalie 1: Instruktion til stede ved påfyldningspladsen (skiltning).  
21. Rørføringer og øvrige anlæg placeres over jorden for at evt. lækager er synlige.  
22. Lagertank til kemikalie 1 og procestankene placeres i befæstet tankgrav. Tankgrav og 

påfyldningsplads udføres i beton, som er resistent overfor de anvendte kemikalier. Palle-
tanke til kemikalie 2 placeres i palletankhus over en spildguard. Område omkring palle-
tankhus er befæstet med asfalt.  

23. Lagertank til kemikalie 1 og procestankene afskærmes, overdækkes og placeres i separa-
te, uigennemtrængelige tankgrave udført i beton. Tankgravene når op til kote 5. Palletan-
ke til kemikalie 2 placeres overdækket og afskærmet i palletankhus med spildguard.  

24. Se ”Sikkerhedsdokument NS-anlæg”, afsnit 5. 
25. Se ”Sikkerhedsdokument NS-anlæg”, afsnit 5.a 
 
Det kan konkluderes, at der anvendes BAT i forbindelse med lagring af kemikalier til brug på 
NSRA.  
 
Emissioner til luften - BAT 
Mht. værkets emission fra forbrændingsprocessen er der konkluderet følgende ifm. den miljøtek-
niske beskrivelse, der skal ligge til grund for en revision af værkets samlede miljøgodkendelse:  
 
Esbjergværkets forbrændingssystem er opbygget med henblik på lav NOx-produktion. I 2004 er 
der idriftsat et deNOx anlæg af HD-SCR typen. Konklusion: Esbjergværket anvender BAT 
 
Det kan tilføjes, at anlægget er blevet udbygget med et ekstra lag katalysatorer i 2006. 
 
Et mindre bidrag fra NSRA-anlægget forventes ikke at ændre konklusionen om, at Esbjergvær-
ket anvender BAT. 
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Anvendelse af TASP 
Behovet for NSRA kan bl.a. tilskrives anvendelsen af TASP som absorbent i afsvovlingsproces-
sen på Esbjergværket. Derfor er det også relevant at tage fordele og ulemper ved anvendelse af 
TASP i betragtning: 
Fordele ved anvendelse af TASP: 

- Deponering af store mængder TASP, der dannes som restprodukt i afsvovlingsprocessen 
på bl.a. Studstrupværket undgås.  

- TASP indeholder store mængder ureageret restkalk, som kan udnyttes i afsvovlingspro-
cessen på Esbjergværket, hvor det omdannes til salgbar gips. Der er således tale om en 
symbiose mellem de to afsvovlingsprocesser. 

- TASP forbedrer driftsbetingelserne og giver højere afsvovlingsgrad i vådafsvovlingspro-
cessen sammenlignet med kalk. 

- Kalkforbruget på Esbjergværket mindskes. 
- Anvendelse af TASP som solvent i vådafsvovlingsprocesser er omtalt i BREF-noten 

Large Combustion Plants, kap. 3.3.4. 
 

Der er følgende ulemper ved anvendelse af TASP: 
- TASP øger indholdet af NS-forbindelser i spildevandet. 
- Der skal anvendes større mængder TASP, end hvis der anvendes kalk i afsvovlingspro-

cessen. Det betyder fortrinsvis større gipsproduktion, men også øget produktion af FUG. 
- Mindre forøgelse af indholdet af cadmium i røggassen. Dette har dog ingen betydende 

indflydelse på værkets overholdelse af B-værdien for cadmium. 
 

Esbjergværket vurderer at fordelene langt overskygger ulemperne ved anvendelsen af TASP, 
herunder etableringen af NSRA. 
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H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger  
 
Luftforurening 
 

22) Emissioner fra afkast 
 
Procesanlæg 
I laboratorium og på testanlæg er det konstateret, at renseprocessen danner/emitterer NOx ved 
følgende procesbetingelser: pH < 1 og temperatur > 80 °C.  
 
Under normale driftsforhold vil dannelsen af NOx være marginal, hvilket sikres ved følgende 
forhold: 

 pH > 2,  
 temperaturen < 60°C. 
 Sikring mod overdosering af kemikalie 2  

  
Renseprocessen kan desuden danne chloraminer (HN2Cl m.fl.) og SO2. Under normal drift vil 
mængden af disse komponenter være meget lille.  
 
Afgangsgas fra NSRA opsamles i et fælles afkast og sendes via kedel og DeNOx-anlæg til Es-
bjergværkets skorsten (med automatisk by pass af kedel/DeNOx ved utilsigtet stop af blokken). 
 
Ved at udlede afkast fra processen via forbrændingsprocessen sker der en nedbrydning af nåde 
nitrøse gasser og chloraminer.  Begrundelsen for at etablere automatisk by pass af kedel/DeNOx 
ved utilsigtet stop af blokken er først og fremmest arbejdsmiljømæssige hensyn i forbindelse 
med arbejde på kedelanlægget. 
 
 
Forventede NOx emissioner: 
NOx-emissionen fra NSRA er vurderet på baggrund af målinger på NS-testanlægget. Dokumen-
tation herfor fremsendes separat.  
 
 Proces 

 
Konc. i 

Ventilationsluft Konc. bidrag i skorsten 

 kg/h mg/Nm3 mg/Nm3

Afgangsgas (uren-
set) 3,5 - 7,1 3.500 – 7.100 2,9 – 5,9 

Afgangsgas (efter 
ca. 60% DeNOx) 1,4 – 2,8  1,2 – 2,3 
Forudsat: Luftmængde, proces (ventilation) = 1.000 Nm3/h og røggasmængde = 1.200.000 Nm3/h 
 
Et NOx-bidrag af denne størrelsesorden får ingen effekt på Esbjergværkets muligheder for at 
overholde værkets NOx-emissionsvilkår. Dette kan illustreres ved sammenligning med NOx-
emissionsmålingerne i 2006, der tidligere er indberettet via årsindberetning (brev af 5. marts 
2007 (Captia nr. 502917)) og Grønt regnskab.  
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Eksisterende grænseværdier:  
Månedsmiddel: 650 mg/Nm3 v. 6 % O2, tør røggas.  
48 timers middel: 715 mg/Nm3 v. 6 % O2, tør røggas. 
 
Grænseværdier, der er varslet pr. 01-01-2008 jfr. Bekendtgørelse om store fyringsanlæg: 
Månedsmiddel: 500 mg/Nm3 v. 6 % O2, tør røggas.  
48 timers middel: 550 mg/Nm3 v. 6 % O2, tør røggas. 
 
Grønt regnskab 2006:  
NOx-emission (2006): 1.924 ton, svarende til   
NOx-koncentration (middel 2006): 256 mg/Nm3. 
 
Årsindberetning 2006: 
NOx-koncentration (månedsmiddel): 55 – 420 mg/Nm3 v. 6 % O2, tør røggas. 
NOx-koncentration (48 timers middel): 12 - 533 mg/Nm3 v. 6 % O2 (samt en enkelt på 999 
mg/Nm3 v. 6 % O2), hvortil det kan tilføjes:    
Citat start  
I 2006 er der registreret en enkelt overskridelse grænseværdien for NOx, bestemt som 48 timers 
middelværdi den 9./10. September 2006, hvor NOx-emissionen er registreret til 999 mg/Nm3 ved 
1,9 % drftstid (svarende til en overskridelse på 284 mg/Nm3 i ca. 1 time). Overskridelsen medfø-
rer ingen vilkårsoverskridelse, idet emissionsgrænseværdierne betragtes som overholdt, når en 
vurdering af driftstiden indenfor et kalenderår viser, at 95 % af alle NOx-middelværdier (bereg-
net som 48 timers misselværdier) overholder den fastsatte grænseværdi. 
Citat slut  
 
 
NOx ved by pass af kedel/DeNOx 
Det vurderes, at by-pass begrænses til følgende situationer: 

• Utilsigtet stop: 8 stk/år med faldende NOx emission i 4 timer, som anvendes på stop af 
NSRA 

• Stop ifm. revision: 1 stk./år, hvor der er behov for fortsat drift med spildevandsrensnings-
anlægget i 3 - 4 dage (pga. diverse procesrelaterede vandudledninger) 

 
Utilsigtede stop vil maksimalt bidrage med 8 x 7.1 x ½ kg/år NOx = 28 kg/år NOx 
Fortsat drift med rensningsanlægget ifm.  revision vil maksimalt bidrage med 500 – 680 kg/år 
NOx  
 
 
For om muligt at reducere NOx bidraget i situationer med by pass af kedel/deNOx er det under-
søgt, hvorvidt de små mobile deNOx anlæg, der er under udvikling til dieselmotorer, kan anven-
des. Svaret fra Haldor Topsøe A/S, der er den primære udvikler af denne type anlæg på verdens-
plan, er at disse endnu ikke er tilstrækkeligt teknologisk udviklede, samt at den påtænkte anven-
delse under alle omstændigheder ville kræve et væsentligt ekstra udviklingsarbejde i forhold til 
det der pågår for dieselmotorer. Markedspotentialet for dieselanvendelsen gør at dette prioriteres.  
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Worst case NOx emission: 
I forbindelse med risikovurderingen er de ”maksimalt mulige” NOx-emissioner beregnet til 52 
kg/h.  
 
I realiteten kan denne mængde aldrig opnås, da det er de støkiometriske mængder, der dannes 
ved en fuldstændig tørkogning af anlægget (hvilket ikke er muligt).   
 
Kemikalielagre  
I forbindelse med sikkerhedsdokument/risikovurdering er der foretaget en vurdering af risikoen 
for emission af NOx som følge af sammenblanding af kemikalie 1 og 2 i kemikalielagrene. Vur-
deringen viser, at sammenblandingen vil forårsage en kraftig NOx-emission og varmeudvikling. 
 
Sammenblanding kan kun ske, hvis der byttes om på kemikalierne ved påfyldning. Derfor leve-
res de to kemikalier på forskellig vis, se pkt. 2 i tabel under pkt. G 21). Lagertanken til kemikalie 
1 placeres derudover adskilt fra palletanke med kemikalie 2, se oversigtstegning over anlægget 
på bilag 2. 
 
Reduktion af eksisterende emissioner 
Emissioner fra ozondestruktor i forbindelse med det eksisterende ozonanlæg fortrænges ved 
etablering af NSRA.  
 
 

23) Emissioner fra diffuse kilder 
Emissioner i åndingsluft fra lagertanke vil være ubetydelige, da ingen af de to kemikalier er flyg-
tige.  Luft fra trykudligning af lagertanke afledes til det fri. Luftemissioner fra procestank samt 
hydratblandetank i forbindelse med det eksisterende ozonanlæg fortrænges ved etablering af 
NSRA.  
 

24) Emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg 
Der forekommer ikke afvigende emissioner i forbindelse med opstart eller nedlukning af NSRA. 
Der henvises i øvrigt til procedure for opstart og nedlukning af anlægget i ”Driftsinstruks NS-
rensningsanlæg”.  
 

25) Beregning af afkasthøjder 
Afkast fra NSRA er forsynet med en ventilator med en kapacitet på 1.000 - 2.000 m3/h, der suger 
procesluft fra procesanlægget og luft fra omgivelserne og - som beskrevet i H 23) - har afkast via 
kedel og DeNOx-anlæg til Esbjergværkets skorsten (med automatisk by pass af kedel/DeNOx 
ved utilsigtet stop af blokken). 
 
Esbjergværkets skorsten er dimensioneret med en kapacitet, der er tilstrækkelig til at rumme bi-
draget fra NSRA. Kontrol af B-værdien kan ske ved forholdsregning / sammenligning med eksi-
sterende OML-beregning. 
 
I den miljøtekniske beskrivelse, der ligger til grund for revision af værkets miljøgodkendelse, 
afsn. 6.4.1 / Stofemissioner / gasformige emissioner er der foretaget en OML-beregning. Fra 
teksten kan citeres: 
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Citat start. 
Beregningen for NOx tager udgangspunkt i den maksimalt tilladelige koncentration i røggassen 
på 650 mg/Nm3, hvortil der beregnes en emissionsfaktor på 0,647%. Herved bliver sikkerheds-
faktoren lig med 3. Denne sikkerhedsfaktor vil blive væsentligt forhøjet ved idriftsættelse af de-
NOx anlægget i 2004. Beregningerne forudsætter at NOx-emissionen er uafhængig af både kul-
type og drift af afsvovlingsanlæg. 
Citat slut  
 
Beregningen er baseret på en NOx-emission på 204.646 mg/s. Til sammenligning bidrager 
NSRA ved by pass af kedel/DeNOx med 3,5 – 7,1 kg/h, svarende til 972 - 1.972 mg/s. Sikker-
hedsfaktoren, der er lig med 3, rummer rigeligt plads til bidraget fra NSRA-anlægget. 
 
 
Spildevand 
 

26) Spildevandsteknisk beskrivelse 
Processen giver ikke anledning til øget spildevandsmængde.  
Selv om kemikalie 2 ikke anvendes i overskud i renseprocessen, kan spildevandet i perioder in-
deholde mere kemikalie 2 end tidligere. Udledningen vil dog ikke medføre overskridelser af Til-
slutningstilladelsens grænseværdi (500 mg/L). Samtidigt reduceres mængden af NS-forbindelser 
væsentligt. Der vil ikke ske ændring af de øvrige indholdsstoffer i spildevandet.  
 
Der anvendes ikke kølevand i systemet. 
 

27) Afledning af spildevand 
Plantegning over spildevandssystem ses i bilag 3. 
 
Processpildevand 
Processen er en integreret del af det eksisterende spildevandsrensningsanlæg og giver ikke an-
ledning til separat spildevandsudledning.  
 
Overfladevand 
 
Tagvand 

- Tagvand fra procesanlæg afledes via  sedimentationsbassin til Vadehav. Der er ingen ri-
siko for at tagvandet belastes med forurenende stoffer fra proces eller lager.  

- Tagvand fra palletankhus afledes til areal omkring palletankhus og opsamles i pumpe-
brønd. Herfra pumpes det til Esbjergværkets afsvovlingsanlæg. 
 

Regnvand og evt. spild på påfyldningsplads ved procesanlæg: 
• Påfyldningspladsen anvendes udelukkende til påfyldning af kalk og kemikalie 1. Kemi-

kalierne leveres i tankbiler, der bakker op til påfyldningsstedet, og påfyldningen overvå-
ges af chaufføren og afbrydes ved eventuelt spild.  

• Risikoen for kemikaliespild forventes at være begrænset til området omkring påfyld-
ningsstudse / slangetilkoblinger. Et areal på ca. 15 m2 støbes i beton og etableres med 
fald mod pumpebrønd/sump (se miljøansøgning, bilag 2 (ny tegningsrevision er vedlagt i 
dette brev)). 
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• Før påfyldning tømmes pumpebrønd/sump, så den samlede kapacitet (1 m3) er til rådig-
hed for opsamling af eventuelt spild.   

• Kalk (hydratkalk) leveres i pulverform og eventuelt spild opsamles ved støvsugning 
el.lign. Evt. spulevand opsamles i nævnte pumpebrønd/sump og pumpes til eksisterende 
pumpebrønd/sump ved kalksilo og videre til afsvovlingsanlægget. 

• Eventuelt udslip af kemikalie 1 opsamles i og bortskaffes fra nævnte pumpebrønd/sump. 
Alternativt neutraliseres det i brønden og pumpes til eksisterende pumpebrønd/sump ved 
kalksilo og videre til afsvovlingsanlægget.  

 
Regnvand fra den asfalterede del af tilkørselsområdet ved påfyldningsplads: 

• afleder til eksisterende vejbrønde og derfra til sedimentationsbassin/Vadehav. På dette 
område forventes ingen risiko for spild. 

 
Regnvand og evt. spild ifm. palletankhus: 

• Foran palletankbygningen er der tæt underlag (eksisterende + ny asfalt, areal = i alt ca. 50 
m2) med præfabrikeret lukket pumpebrønd for evt. spild (0,25 m3) (se miljøansøgning, bi-
lag 2) Samlet opsamlingskapacitet for pumpebrønd/sump og opsamlingsområde = ca. 0,5 
m2. Indhold fra pumpebrønden pumpes til afsvovlingsanlæg. 

• Før påfyldning tømmes pumpebrønd/sump, så den samlede kapacitet er til rådighed for 
opsamling af eventuelt spild. 

• Leverancen af palletanke foregår med bil og omfatter altid 5 palletanke. Bilen parkeres 
umiddelbart ved lager og aflæsses med truck. Skulle uheldet være ude, og truck taber pal-
letank, opsamles spildet i ovenstående pumpebrønd, og kan derfra ledes til ekstern bort-
skaffelse eller sendes til afsvovlingsanlæg. 

 
28) Opblandingsforhold i det modtagende område 

Ikke relevant. 
 

29) Udledning af kvælstof eller fosfor til vandløb, søer eller havet 
Ikke relevant. 
 
Støj og vibration 
 

30) Støj- og vibrationskilder 
NSRA har kun støjkilder i form af få pumper og omrøring, da spildevandet primært skal kunne 
flyde spontant rundt i anlægget. 
Det vurderes, at NSRA ikke vil give anledning til øget støjniveau, da anlægget erstatter det eksi-
sterende ozonanlæg. Støjkilder fra ozonanlægget omfatter støj fra motorer, pumper samt ejekto-
rer. 
 
NSRA vil ikke indeholde vibrationskilder. 
 
I forbindelse med nedbrydningen af ozonanlægget, vil der i en periode på ca. 3 uger være risiko 
for forhøjet støjniveau. Nedbrydningen foretages kun på hverdage og udelukkende i dagtimer-
ne(kl. 7-18). 
 
Der vil forekomme øget trafik i forbindelse med leverancer af kemikalier og gipstransporter til 
og fra NSRA. Samlet set øges antal transporter med maksimalt 4 leverancer pr. uge og de vil 
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derfor ikke bidrage mærkbart til værkets samlede støjemission. Transport- og køreveje ses i bilag 
5. 
 

31) Planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 
Støjkilderne har ikke en karakter, der medfører behov for særlige støj- og vibrationsdæmpende 
foranstaltninger. 
 

32) Samlede støjniveau i naboområder 
Det samlede støjniveau i de mest belastede punkter i naboområderne vil ikke øges som følge af 
etableringen af NSRA, da dette erstatter de eksisterende anlæg: NS-testanlæg og ozonanlæg. 
Støjbidraget fra NSRA forventes at være mindre end støjbidraget fra ozonanlægget. Dette udsagn 
kan understøttes af en oplistning af anlæggenes støjkilder: 
 
Ozonanlæg (fjernes):  
Væsentlige støjkildere 
3 pumper med remtræk på 22 kW 
1 pumpe med remtræk på 7,5 kW 
Sekundære støjkilder 
3 væske injektorer 
1 pumpe 4 kW 
I træhus: 
Ozon generator på 75 kW 
Ozon destruktor 
 
NSRA (tilføjes): 
Væsentlige støjkildere 
1 pumpe med remtræk på 4 kW 
1 pumpe med remtræk på 2,2 kW 
Sekundære støjkilder 
1 ventilator 2,2 kW 
1 pumpe 4 kW 
1 pumpe 0,75 kW 
8 langsomgående rørværker med 1,1 kW 
Hele NSRA anlægget vil blive afskræmet via trapezplader på tag og alle sidder der giver en væ-
sentlig støjdæmpning.  
 
De støjmålinger, der blev gennemført som dokumentation for ozonanlægget i januar 2005 (euro-
fins, sagsnr. 213099-151-161) havde følgende resultat: 
 
Støjbidrag fra ozonrensningen: 
Alle resultater er angivet 
som det ækvialentestøj-
nivau i dB(A) re. 20 µPa 

Eksisterende støjbidrag 
fra  

Blok 3 + kullosning  
(værkets maks. støj) 

Dag / aften / nat 
 

dB(A) 

Resulterende støjbidrag 
fra ozonrensningsanlæg 

Lr
hele døgnet 

dB(A) 

Vilkår til det samlede 
støjniveau fra  
Esbjergværket 

Dag / aften / nat 
 

dB(A) 

Ubestemthed 
 
 

Hele døgnet 
 

dB 

Beregningspunkt 1 
 
Beregningspunkt 2 
 
Beregningspunkt 3 

43 / 41 / 41 
 

43/ 41 / 41 
 

61/ 62 / 62 

4 
 
3 
 

38 

55 / 45 / 43 
 

45 / 40 / 40 
 

70 / 70 / 70 

± 3 
 

± 3 
 

± 3 
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I støjrapporten er anført: 
 
Citat start 
Ozonrensningsanlægget bidrager ikke til det samlede støjbidrag i punkterne 1 og 2. I bereg-
ningspunkt 3 øges støjniveauet med 0,2 dB, når ozonrensningsanlægget er i drift, men det samle-
de bidrag ligger i alle situationer stadig over 10 dB under grænseværdien. 
Citat slut 
 
Der er således ingen behov for at tage ubestemthederne i betragtning i forbindelse med vurdering 
af konsekvenserne af ozonanlægget - og dermed heller ikke NSRA, der støjmæssigt sidestilles 
med ozonanlægget.  
 
 
Affald og restprodukter 
 

33) Sammensætning og mængde af affald og restprodukter 
Gips 
Idet spildevandet er forrenset for flyveaske i spildevandet, giver det mulighed for udskillelse af 
genanvendelig gips, som dannes i processen i NSRA. Se i øvrigt ”Driftsinstruks NS-
rensningsanlæg” for nærmere beskrivelse af processen. Processen giver ifølge beregninger an-
ledning til en merproduktion af gips på maksimalt 9600 kg/døgn.  
 
Den øgede gipsproduktion vil ikke have indflydelse på Esbjergværkets øvrige emissioner. 
 
 FUG 
Modsat NS-testanlægget vil NSRA blive tilført spildevand, som forinden er renset for flyveaske, 
udskilt som FUG. NSRA fortrænger dermed bidraget til den samlede FUG-produktion, som på 
nuværende  
tidspunkt dannes i ozonanlægget.   
 
Filtergips 
Afhængigt af krystalstørrelse forventes de udfældede gipspartikler doseret på gipsafvandings-
bånd eller tilbageført til absorber i afsvovlingsanlæg for yderligere vækst. Eventuelt ikke-
udfældet gips føres videre i spildevandsrensningssystemet og fældes som filtergips, der forbræn-
des i kedlen på Esbjergværket. I givet fald vil forøgelsen af mængden af filtergips være minimal, 
og forventes derfor ikke at have væsentlig indflydelse på Esbjergværkets samlede produktion af 
filtergips.  
 
Foranlediget af Esbjergværkets miljøhandlingsplan 2007 er der igangsat en udredning vedrøren-
de tungmetaller i filtergips. Fra de foreløbige konklusioner kan refereres følgende, der har betyd-
ning for vurderingen af konsekvenserne af, at erstatte ozonanlægget med et NSRA-anlæg: 
  
Citat start 
Årsagen til det højere Hg-indhold i 2005 og 2006 kendes ikke med sikkerhed, men det formodes, at være 
relateret til idriftsættelse af et ozonbehandlingsanlæg i sommeren 2005. Ozonanlægget behandler råspil-
devandet med ozon og har til formål at nedbryde sværtnedbrydelige kvælstofforbindelser. Kviksølv kan 
optræde i to oxidationstrin i vandfasen, Hg+ og Hg2+, hvoraf Hg+ primært danner tungtopløselige salte og 
Hg2+ salte er letopløselige. Ved behandling af spildevand med ozon, som er et kraftigt oxidationsmiddel, 
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er det sandsynligt at salte af Hg+ kan oxideres til letopløselige Hg2+ salte. Herved kan Hg som allerede er 
udskilt på gipskrystaller måske genopløses. Tidligere målinger af sporstofbalancer over afsvovlingsanlæg 
viser, at hovedparten af indgangsstrømmen af kviksølv til afsvovlingsanlægget udskilles i salgsgipsen og i 
den forudskilte gips (FUG). Kun en meget lille fraktion, ca. 1%, overføres til filtergipsen. Dvs. mængde-
mæssigt vil fuldstændig eller delvis opløsning af udskilt Hg+ salte fra gips og FUG kunne forklare den 
signifikante stigning i Hg indholdet i filtergipsen. Endelig skal det nævnes at ESV’s deNOx anlæg (high 
dust SCR) også blev idriftsat i 2005. Det er veldokumenteret i litteraturen, at SCR katalysatorer øger oxi-
dationsgraden af kviksølv i røggassen. Herved vil afsvovlingsanlægget udvaske en større andel af røg-
gassens kviksølvindhold. Som følge heraf vil der udskilles mere Hg i gipsen og i spildevandsrensningen, 
men altså også emitteres mindre Hg med røggassen. Denne effekt alene kan dog næppe forklare den 
store stigning i filtergipsens Hg indhold i 2005 og 2006. 
Citat slut   
 
På basis af ovennævnte forventes filtergipsens indhold af Hg at falde efter etablering af NSRA-
anlægget. 
 
Øvrige restprodukter og affald 
Der produceres ikke andre restprodukter og affaldsproduktionen vil kun bestå af affald, der er 
normalt forekommende i forbindelse med vedligehold og reparation af anlægsdele. 
  
  

34) Håndtering af affald og restprodukter  
Håndtering af restprodukter og affald forventes at være uændret. 
 
 

35) Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald og restprodukter 
Det forventes, at gipsen er af salgbar kvalitet, da flyveaske og andre urenheder er fjernet fra spil-
devandet før dette føres til NSRA. Hvis gipsen, mod forventning, ikke skulle være salgbar, vil 
alternativ bortskaffelse blive beskrevet i separat ansøgning.  
 
Bortskaffelse af filtergips, FUG og affald forventes således at være uændret.. 
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Jord og grundvand 
 

36) Foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand. 
 
 Klassifikation Oplag Beskyttelsesforanstaltninger 
Kemikalie 1  C; R35 10 m3 Lagertank placeres i separat tankgrav, 

(kapacitet: ca. 14 m3). Påfyldningsstuds 
placeres over tankgrav. Lagertanken er 
overdækket og afskærmet. Påfyldnings-
plads er befæstet og etableret med fald 
mod sump. 

Kemikalie 2 T; N; R25; 
R50 

10 m3 Palletanke placeres i palletankhus i stål 
på spildguard med et recipientvolumen 
på 6 m3. Palletankhuset er placeret på 
befæstet areal med fald mod pumpesump 
i tilfælde af spild under påmontering af 
palletanke.  

Reaktionstanke --- 32 m3

Fældningstank --- 16 m3

Tankene placeres i en fælles tankgrav, 
som kan rumme det samlede volumen af 
alle tanke. I den fælles tankgrav er place-
ret en pumpebrønd, som pumper evt. 
spild tilbage til afsvovlingsanlægget. 
Tanke samt tankgrave overdækkes og 
afskærmes for at forhindre regnvand i at 
reducere recipientvolumenet. 

Kalk C; R34 --- Eksisterende silo i forbindelse med eksi-
sterende ozonanlæg. 
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I. Forslag til vilkår og egenkontrol 
37) Egenkontrolvilkår 

Spildevandets indhold af NS-forbindelser overvåges via eksisterende vilkår i Esbjergværkets 
Tilslutningstilladelse.  
 

J. Oplysninger om risikoforhold  
Anlægget har ikke indflydelse på Esbjergværkets status i henhold til Risikobekendtgørelsen. 
Dette vurderes ud fra sammenligning af et sumskema for en kemikaliebeholdning på henholdsvis 
1-2 m3 for testanlægget og 10 m3 for NSRA. Sumskemaerne er udført for de stoffer i forbindelse 
med alle Esbjergværkets anlæg, der er omfattet af risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1 eller 2. 
Ved sammenligningen ses, at risikoklassifikationen ikke ændres ved udvidelsen af NS-
testanlægget til NSRA. Sumskemaerne forefindes i bilag 1 
 

38) Særlige emissioner ved driftsforstyrrelser og uheld 
Der henvises til det fortrolige ”Sikkerhedsdokument NS-anlæg”. 
 

39) Foranstaltninger for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld 
Der henvises til det fortrolige ”Sikkerhedsdokument NS-anlæg”. 
 

40) Foranstaltninger til begrænsning af følger af driftsforstyrrelser og uheld 
Der henvises til det fortrolige ”Sikkerhedsdokument NS-anlæg”. 
 

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 
41) Forebyggelse af forurening i forbindelse med ophør af virksomheden 

I forbindelse med virksomhedens ophør, vil bygninger, anlæg, maskiner og oplag blive fjernet og 
arealer genetableret i henhold til gældende lovkrav. 
 

L. Ikke-teknisk resumé 
42) Sammenfatning af oplysninger i ansøgningen 

Esbjergværket søger miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende NS-testanlæg til fuldskalaan-
lægget NSRA(NS-RensningsAnlæg). Anlægget skal erstatte Esbjergværkets nuværende ozonan-
læg til fjernelse af svært nedbrydelige NS-forbindelser i spildevand.  
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1. INDLEDNING 
 
Esbjergværket, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg har den 10. december 2007 søgt Miljøministeriet, Miljø-
center Odense om en forlængelse af Ribe Amts tidsbegrænsede miljøgodkendelse af 15. marts 2005 
af CO2-absorptions-pilotanlæg (CASTOR-projektet). Ansøgningen er revideret den 27. februar 2008 
og suppleret den 18. marts 2008.  
 
Virksomheden har anmodet om, at en del af ansøgningsmaterialet holdes fortroligt. Miljøcenter Oden-
se har i forbindelse med sagsbehandlingen haft adgang til de alle nødvendige oplysninger i sagen.  
 
Baggrunden for ansøgningen er, at de indtil dato gennemførte forsøg har vist så gode resultater, at 
forsøgene ønskes fortsat i et andet EU-projekt (CESAR). 
 
De nye forsøg går primært ud på at afprøve tre nye absorbenter. Der sker desuden enkelte mindre 
ombygninger af anlægget med det formål at mindske energi- og absorbentforbruget.  
 
Der søges om en forlængelse af miljøgodkendelsen på uændrede vilkår indtil juli 2011. Godkendelsen 
tidsbegrænses derfor til 1. august 2011. Der ønskes ingen bindinger på antallet af testperio-
der/driftstimer.  
 
Ribe Amts oprindelige miljøgodkendelse er vedlagt som bilag A. Esbjergværkets ansøgning om miljø-
godkendelse er vedlagt som bilag B. Som bilag C er vedlagt oversigt over forventede ombygninger og 
deres konsekvenser. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og virksomhedens ansøgning vedlagt som bilag B og C, med-
deler Miljøcenter Odense hermed forlængelse af miljøgodkendelse af CO2-pilotabsorptionsanlæg, 
meddelt af Ribe Amt den 15. marts 2005 (Bilag A). 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen tidsbe-
grænses til 1. august 2011. Inden for denne periode kan pilotanlægget anvendes uden begrænsninger 
i testperioder/driftstimer. 
 
Godkendelsen, jf. bilag A, forlænges på uændrede vilkår, dog med følgende supplerende vilkår. 
 

5a. Såfremt der anvendes absorbenter eller andre stoffer, der er optaget på bilag til risikobe-
kendtgørelsen, skal den fremsendte redegørelse, jf. vilkår 5, desuden omfatte en redegø-
relse for, at stofferne ikke har indflydelse på virksomhedens risikoforhold. 

 
10a. Senest 3 måneder efter afslutningen af alle forsøg skal der sendes en rapport til tilsyns-

myndigheden med angivelse af resultaterne af virksomhedens egenkontrol/målinger og 
andre relevante oplysninger/konklusioner i forhold til det eksterne miljø. Rapporten skal 
desuden indeholde dokumentation for, at alle relevante B-værdier har været overholdt un-
der forsøgene. 

 
13a. Anvendelse af pilotanlægget skal ske under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende B-

værdier for de stoffer, der emitteres fra anlægget. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
3.1 Begrundelse for afgørelse 
Der er tidligere meddelt en tidsbegrænset miljøgodkendelse til etablering og drift af pilotanlægget. 
Forlængelse af godkendelsen sker i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.  
 
Esbjergværket ligger umiddelbart op til Vadehavet, der er udpeget som international naturbeskyttel-
sesområde. Dette betyder, at der ikke må meddeles miljøgodkendelse, hvis dette kan indebære for-
ringelser af områdets naturtype og levestederne for de arter, området er udpeget for - eller kan medfø-
re forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. Det er i den oprindelige 
godkendelse fra 2005 vurderet, at pilotanlægget ikke vil betyde forringelser eller forstyrrelser af Vade-
havet eller de udpegede arter. De ændringer, der foretages på anlægget, vurderes ikke at have nogen 
betydning for denne konklusion.  
 
Ribe Amt foretog i 2004 en VVM-screening af pilotanlægget. Idet der ikke foretages væsentlige æn-
dringer af anlægget, er det Miljøcenter Odenses vurdering, at der ikke skal foretages en ny VVM-
screening i forbindelse med forlængelse af miljøgodkendelsen. 
 
3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Der er ikke sket ændringer i planforholdene omkring Esbjergværket siden 2005, hvor den oprindelige 
miljøgodkendelse af pilotanlægget blev meddelt, ud over at der nu er vedtaget en ny kommuneplan. 
Der er i denne forbindelse ikke sket ændringer, der har betydning for det område, hvor Esbjergværket 
ligger. 
 
Esbjergværket Blok 3 ligger ifølge den gældende kommuneplan (Kommuneplan 2006-2018 for Es-
bjerg Kommune) i enkeltområde 01-100-160. Området er fortsat udlagt til havneer-
hverv/kraftvarmeværk. Delområdet har - med undtagelse af de omfattede vandflader - byzonestatus.  
 
I Esbjerg Kommunes lokalplan nr. 381, der er vedtaget i marts 2000, er området udlagt til kraftværker 
og havneerhverv med særlige beliggenhedskrav som asfaltværker, kemisk industri o.l. samt anden 
erhverv og industri op til klasse 7 erhverv, som har relation til havnen, men ikke nødvendigvis kræver 
kajnærhed. 
 
Der er følgende afstande til øvrige områder fra Blok 3: 
 

Ca. 800 meter til erhvervs- og industriområde med forbud mod generende virksomhed 
Ca. 1000 meter til centerområde mm. 
Ca. 1100 meter til boligområde  
Ca. 1000 meter til offentligt tilgængeligt rekreativt område 

 
Ifølge Esbjerg Kommunes spildevandsplan ligger Blok 3 i separatkloakeret område. 
 
Vadehavet – med undtagelse af området udlagt med lempet målsætning - er udpeget som Ramsa-
rområde og er desuden med tilstødende landområder omfattet af EF’s fuglebeskyttelsesdirektiv og 
habitatsdirektiv. 
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Vadehavet er desuden omfattet af Forvaltningsplanen for det trilaterale vadehavsområde. Der er i 
denne forbindelse indgået en international aftale om gensidig forpligtigelse til at reducere udledningen 
af forurenende stoffer mest muligt.  
 
Med hensyn til at begrænse forureningen med farlige stoffer blev Nordsølandene på den 4. Nordsø-
konference i 1995 enige om at reducere udledningerne, emissionerne og tabet fra diffuse kilder, såle-
des at belastningen bringes til ophør inden for 25 år. Det endelige mål er at koncentrationerne i miljøet 
reduceres til niveauer tæt på baggrundsværdierne for naturligt forekommende stoffer og tæt på nul for 
miljøfremmede stoffer. 
 
Ifølge Ribe Amts Regionplan er området omkring Esbjerg Havn og sejlrenden udlagt med lempet mål-
sætning (målsætning III). I den øvrige del af Vadehavsområdet er der en målsætning med skærpet 
kontrol og specifikke krav (målsætning II). I områder med lempet målsætning accepteres en påvirk-
ning fra nærmere angivne aktiviteter, fx spildevandsudledninger, kølevandsudledninger og havneakti-
viteter.  
 
3.2.2 Miljømæssig begrundelse for afgørelsen 
Ribe Amt meddelte den 15. marts 2005 miljøgodkendelse af CO2-absorptions-pilotanlæg (CASTOR-
projektet) samt tilladelse til direkte udledning af kølevand. Godkendelsen blev meddelt på en række 
vilkår og tidsbegrænset til 1. februar 2008. Pilotanlægget var en del af et EU-projekt (CASTOR).  
 
Forsøgene har givet så positive resultater, at det nu ønskes, at forsøgene fortsætter i et andet EU-
projekt (CESAR). 
 
Der er under forsøgene bl.a. foretaget emissionsmålinger og andre vurderinger af betydning for det 
eksterne miljø. Formålet med målingerne/vurderingerne er at dokumentere, at forsøgene er sket under 
overholdelse af kravene i miljøgodkendelsen samt at tilvejebringe grundlaget for en eventuel ansøg-
ning om et permanent, fuldskalaanlæg. Emissionsmålingerne viste, at alle kendte B-værdier blev 
overholdt under forsøgene.  
 
Erfaringer fra de gennemførte forsøg har vist, at der kan være behov for at anvende skumdæmper ved 
anvendelse af visse absorbenter. Der er medsendt datablad for den anvendte skumdæmper. Skum-
dæmperen er ikke omfattet af hverken listen over uønskede stoffer eller risikobekendtgørelsen.  
 
Som det fremgår af ansøgning om forlængelse af miljøgodkendelsen er formålet med de nye forsøg 
primært at afprøve tre nye absorbenter. Der sker desuden enkelte mindre ombygninger af anlægget 
med det formål at mindske energi- og absorbentforbruget.  
 
Der søges om en forlængelse af miljøgodkendelsen på uændrede vilkår indtil juli 2011. Der ønskes 
ingen bindinger på antallet af testperioder/driftstimer. Miljøcenter Odense kan imødekomme ønsket 
om frit at kunne anvende pilotanlægget inden for forsøgsperioden. Begrænsningen i den tidligere god-
kendelse var indarbejdet som forudsætning for godkendelsen, idet dette var i overensstemmelse med 
virksomhedens daværende ansøgning. Begrænsningen var således ikke miljømæssig begrundet. 
 
Miljøcenter Odense finder, at der i forbindelse med en forlængelse af miljøgodkendelsen er behov for 
at stille enkelte yderligere vilkår.  
 
Virksomheden er omfattet af § 4 i risikobekendtgørelsen på grund af ammoniak til DeNOx-anlægget. 
Som det fremgår af den oprindelige miljøgodkendelse af CO2-absorptions-pilotanlægget, kan de an-
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vendte absorbenter være omfattet af risikobekendtgørelsen. Siden denne godkendelse blev meddelt, 
er det præciseret, at sådanne stoffer skal indgå i virksomhedens sikkerhedsdokument (selv om 
mængden er under tæskelmængden) i det omfang, de kan have nogen påvirkning på ”risiko-
anlæggene”. Der er derfor stillet et supplerende vilkår omkring dette. 
 
Der stilles desuden supplerende vilkår om, at anvendelsen af pilotanlægget skal ske under overhol-
delse af Miljøstyrelsens vejledende B-værdier for de stoffer, der emitteres fra anlægget. Der skal se-
nest 3 måneder efter afslutningen af forsøgene sendes en rapport til tilsynsmyndigheden med angi-
velse af resultaterne af virksomhedens egenkontrol/målinger og andre relevante oplysnin-
ger/konklusioner i forhold til det eksterne miljø. Rapporten skal desuden indeholde dokumentation for, 
at alle relevante B-værdier har været overholdt under forsøgene. 
 
3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Esbjerg Kommune Miljø har den 6. marts 2008 meddelt, at kommunen ingen bemærkninger har til 
ansøgningen.  
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Ugeavisen Esbjerg den 23. januar 2008. Miljø-
center Odense har ikke modtaget nogen henvendelse i denne forbindelse. 
 
3.3.3 Udkast til miljøgodkendelse 
Et udkast til miljøgodkendelse er sendt til Esbjergværket. Virksomheden har bemærket, at der ønskes 
en præcisering af vilkår 10a: om afrapporteringen skal ske efter afslutningen af forsøgsrækken eller 
efter afslutningen af hvert forsøg med en ny absorbent. Vilkåret er ændret, således at det fremgår, at 
afrapporteringen skal ske efter afslutningen af forsøgsrækken, dvs. senest den 1. november 2011.   
 

 7



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 miljø-
mæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i godkendelsen, overholdes straks 
fra start af drift, herunder i indkøringsperioden. 
 
4.1.2 Revurdering 
Godkendelsen tidsbegrænses til 1. august 2011. Der fastsættes derfor ikke noget tidspunkt for revur-
dering af godkendelsen.  
 
4.1.3 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 4 i risikobekendtgørelsen på grund af ammoniak til DeNOx-anlægget. 
Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etable-
rer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf (sikkerhedsdokument).  
 
Desuden anvendes der et stof i forbindelse med forrensning af spildevand, der er omfattet af risikobe-
kendtgørelsen, dog i mængder under tærskelmængderne i risikobekendtgørelsen. Der er udarbejdet 
et sikkerhedsdokument for dette stof. Heri er bl.a. medtaget påvirkningen på ammoniak-anlægget. 
 
Som det fremgår af den oprindelige miljøgodkendelse af CO2-absorptions-pilotanlægget, kan de an-
vendte absorbenter være omfattet af risikobekendtgørelsen. Siden denne godkendelse blev meddelt 
er det præciseret, at sådanne stoffer skal indgå i virksomhedens sikkerhedsdokument (selv om 
mængden er under tærskelmængden) i det omfang, det kan have nogen påvirkning på ”risiko-
anlæggene”. Der er derfor stillet et supplerende vilkår omkring dette. 
 
4.1.4 VVM-bekendtgørelsen  
Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW er opført 
som punkt 2a på bilag 1 i bekendtgørelsen. Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i 
bilag 1, er desuden opført som punkt 38 i bilag 1, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv 
opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastlagt i bilaget. Ændringer eller udvidelser af anlæg i 
bilag 1 eller 2 (som ikke er omfattet af bilag 1), som kan være til skade for miljøet, er desuden omfattet 
af punkt 14 på bilag 2. 
 
Ribe Amt har tidligere truffet afgørelse om, at pilotanlægget ikke er VVM-pligtig.  
 
Miljøcenter Odense har vurderet, at de planlagte ændringer af pilotanlægget ikke udløser behov for en 
ny VVM-screening. 
 
4.1.5 Habitatdirektivet/udpegede beskyttelsesområder  
Ifølge § 4 i "bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesom-
råder" må der ikke gives en godkendelse/tilladelse, hvis dette kan indebære forringelser af områdets 
naturtype og levestederne for de arter, området er udpeget for - eller kan medføre forstyrrelser, der 
har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. 
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Esbjergværket ligger umiddelbart op til Vadehavet. Vadehavet er – med undtagelse af et område om-
kring Esbjerg By/Havn og sejlrenden - udpeget som både Habitatsområde, Ramsarområde og EF fug-
lebeskyttelsesområde. Udpegningsgrundlaget fremgår af Basisanalyse 2006 for Vadehavet, udarbej-
det af Sønderjyllands og Ribe Amter. Udledning af kvælstof er i denne rapport angivet som en af trus-
lerne mod naturværdierne i Vadehavet. Udledningen bør derfor reduceres mest muligt. Målet er en 
nul-udledning fra nye eller ændrede kilder på eksisterende virksomhed, indtil der foreligger en ind-
satsplan for området. Der vil i indsatsplanen blive taget stilling til, hvilke kilder der skal reduce-
res/ophøre. 
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at en forlængelse af den tidligere meddelte miljøgodkendelse af 
pilotanlægget – med de planlagte ændringer af anlægget - ikke vil have nogen negativ indflydelse på 
Vadehavet eller de udpegede arter. 
 
4.2 Retsbeskyttelse 
Miljøgodkendelsen tidsbegrænses til 1. august 2011. Godkendelsen er således underlagt retsbeskyt-
telse til dette tidspunkt. 
 
Inden for retsbeskyttelsesperioden kan der - som hovedregel – ikke meddeles påbud eller forbud til 
virksomheden. Godkendelsen kan under særlige omstændigheder tages op til revurdering, f.eks. hvis 
forureningen fra virksomheden skader miljøet mere end, der er lagt til grund for godkendelsen, eller 
hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden uforholdsmæssigt store om-
kostninger. 
 
4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Ugeavisen Esbjerg og kan ses på Miljøcenterets hjem-
meside www.ode.mim.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 konkrete af-
gørelse, 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 interes-
ser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense 
SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 30. april 2008 inden kl. 16.00 
 
Miljøcenter Odense sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
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Virksomheden vil få besked, hvis der modtages en klage.  
 
Betingelser, mens en eventuel klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden 
opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog in-
gen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra of-
fentliggørelsen. 
 
 
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg miljo@esbjergkommune.dk  
Esbjerg Kommune, Bered-
skabet Torvegade 74 6700 Esbjerg raadhuset@esbjergkommune.dk 

Arbejdstilsynet 
Tilsynscenter 3 Postboks 1228 0900 København C at@at.dk

Embedslægeinstitutionen 
Syddanmark Sorsigvej 35 6750 Ribe syd@sst.dk  

Danmarks Naturfrednings-
forening Masnedøgade 20 2110 København Ø dn@dn.dk  

Friluftsrådet Scandiagade 13 2450  København SV kreds@friluftsraadet.dk  
Danmarks Fiskeriforening Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk  
Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd Reventlowsgade 14, 1. 1651 København V ae@aeraadet.dk  

Forbrugerrådet Fiolstræde 17 
Postboks 2188 1017 København K fbr@fbr.dk  

Dansk Sportsfiskerforbund Skyttevej 4 7182 Bredsten post@sportsfiskerforbundet.dk  

Greenpeace 

Bredgade 20, Baghuset 
4. sal, 1260 København 
K, 
 

1260 København K info@nordic.greenpeace.org.  
 

Miljøministeriet 
Miljøcenter Ribe 
 

Sorsigvej 35 
 6760  Ribe post@rib.mim.dk 
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4.6. Liste over sagsakter 
 
16.11.2004: Ribe Amts afgørelse om ikke VVM-pligt for CO2-absorptions-pilotanlæg 
 
15.03.2005:  Ribe Amts miljøgodkendelse af CO2-absorptions-pilotanlæg (tidsbegrænset til 1. 

 februar 2008) 
 
10.12.2007: DONG Energy Generations A/S, Esbjergværket søger om forlængelse af miljøgod-

 kedelse af CO2-absorptions-pilotanlæg.  
 
23.01.2008: Annoncering af ansøgningen i Ugeavisen Esbjerg. 
 
06.02.2008: Møde mellem Miljøcenter Odense og DONG. 
 
27.02.2008: Revideret ansøgning om miljøgodkendelse. 
 
06.03.2008: Udtalelse fra Esbjerg Kommune Miljø. 
 
18.03.2008: Supplerende oplysninger til ansøgningen. 
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5. BILAG 

 



Bilag A  
 
Ribe Amts miljøgodkendelse af 15. marts 2005 af CO2-absorptionsanlæg 

 



 
 
Elsam Kraft A/S 
Esbjergværket 
Amerikavej 7 
6700  Esbjerg 
esbjerg@elsam.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Miljøgodkendelse 
 

af 
 

CO2-absorptions-pilotanlæg 
 

(CASTOR-projektet) 
 

samt tilladelse til 
 

direkte udledning af kølevand 
 
 

 
 
 
 

 
Industrimiljøkontoret 
Sagsnr. 04/2011 
Direkte tlf. 7988 6752 
E-mail afd-industrimiljo@ribeamt.dk

 

Den 15. marts 2005 

 
Amtsgården – Sorsigvej 35 – DK 6760 Ribe 

Tlf. 79 88 60 00 – Fax 79 88 67 25 – Internet: http://www.ribeamt.dk – E-mail: ribeamt@ribeamt.dk 
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Miljøgodkendelse. 
 
Ribe Amt meddeler hermed godkendelse til etablering og drift af et CO2-absorptions-
pilotanlæg på Esbjergværkets Blok 3. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslo-
vens § 33 med forudsætninger, som angivet i afsnit 2, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, 
som angivet i afsnit 6. 
 
Esbjergværkets Blok 3 ligger på Amerikavej 7-9, matr.nr. 1419 b, Esbjerg bygrunde. Place-
ringen af virksomheden fremgår af bilag 1, mens placeringen af pilotanlægget fremgår af 
bilag 2. 
 
Miljøgodkendelsen indeholder tilladelse til direkte udledning af kølevand fra pilotanlægget via 
Esbjergværkets eksisterende kølevandskanal. Udløbsstedet fremgår af bilag 3. 
 
 
Indhold i godkendelsen: 
 
1. Baggrund for sagen. 
2. Godkendelsens omfang og forudsætninger. 
3. Indhentede udtalelser og amtets bemærkninger hertil. 
4. Planlægningsmæssige forudsætninger. 
5. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen. 
6. Vilkår. 
7. Godkendelsens varighed. 
8. Klagevejledning. 
9. Offentliggørelse. 
 
 
1. Baggrund for sagen. 
 
Amtet modtog den 5. november 2004 en ansøgning af 25. oktober 2004 om miljøgodkendel-
se af et CO2-absorptions-pilotanlæg på Esbjergværket. Ansøgningen er udarbejdet af Elsam 
Engineering A/S. Ansøgningen er suppleret/udbygget den 28. januar 2005. 
 
Forsøgsanlægget er en del af CASTOR projektet (CO2 from CApture to STORage), der er 
medfinansieret af EU. Formålet med projektet er på sigt at kunne reducere CO2-udslippet i 
Europa med 10%, svarende til en reduktion i kraftværkernes emission på 30%. 
 
Baggrunden for, at forsøgsanlægget placeres på Esbjergværket, er, at forsøgene ønskes 
udført på et nyere kulfyret anlæg, hvor der både er afsvovlingsanlæg og DeNOx-anlæg. Dis-
se forhold er opfyldt på Esbjergværket. 
 
Der er modtaget supplerende oplysninger til ansøgningen den 14. og 24. januar 2005 samt 
den 25. februar og 11. marts 2005 i forbindelse med Esbjergværkets kommentering af det 
fremsendte udkast til miljøgodkendelse. 
 
Esbjergværket er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens liste, punkt G1 ”Kraft-
værker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 50 MW”. Punktet er i-mærket.   
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2. Godkendelsens omfang og forudsætninger. 
 
Godkendelsen omfatter et CO2-absorptions-pilotanlæg bestående af: 
 

- Absorber 
- Absorbentcirkulationskredsløb 
- Desorption/stripning 
- Re-claimer 
- Hjælpesystemer 

 
I pilotanlægget behandles en delstrøm af Esbjergværkets røggas, udtaget efter vådafsvov-
lingsanlægget. Den behandlede røggas ledes tilbage til røggaskanalen efter behandling.   
 
Forsøgene forventes opdelt i to testperioder, hver med en varighed på ca. 5.000 timer. Des-
uden kan der være behov for supplering med kortere testperioder á 300-500 timers varighed. 
Forsøgenes samlede varighed forventes ikke at overstige 2 år. Forsøgene forventes opstar-
tet omkring 1. oktober 2005 og afsluttet inden 1. februar 2008, hvor CASTOR-projektet af-
sluttes. Godkendelsen tidsbegrænses derfor til 1. februar 2008. 
 
 
3. Indhentede udtalelser og amtets bemærkninger hertil. 
 
Ansøgningen om miljøgodkendelse er sendt direkte til både amtet og Esbjerg Kommune. 
Kommunen har den 6. januar 2005 meddelt, at man derfra ingen bemærkninger har til an-
søgningen, idet der som udgangspunkt ikke vil blive afledt spildevand til det offentlige kloak-
system fra pilotanlægget. Hvis der mod forventning opstår behov for afledning af spildevand 
fra anlægget til det offentlige kloaksystem, vil dette kræve en nærmere vurdering.  
 
Som det fremgår af afsnit 2 er Esbjergværket i-mærket. Dette betyder bl.a., at ansøgninger 
om miljøgodkendelse af væsentlige ændringer/udvidelser skal bekendtgøres ved offentlig 
annoncering. I denne forbindelse skal bl.a. oplyses, at enhver har ret til at få tilsendt udkast 
til afgørelse – og til at komme med kommentarer til udkastet. 
 
Amtet har annonceret ansøgningen i Esbjerg Ugeavis den 20. oktober 2004. Der er ikke til-
gået amtet bemærkninger i denne forbindelse  - og ingen har anmodet om at få tilsendt et 
udkastet til godkendelse til kommentering.  
 
Et udkast til godkendelse er den 1. februar 2005 sendt til Esbjergværket og Esbjerg Kommu-
ne. Kommunen har efterfølgende meddelt, at man ingen bemærkninger har til udkastet. Es-
bjergværket har den 24. februar og 11. marts 2005 sendt en række bemærkninger og forslag 
til ændringer af formuleringer. En væsentlig bemærkning i denne forbindelse er, at der er tale 
om et forsknings- og udviklingsprojekt, der er omfattet af fortrolighedsklausuler. Sagen øn-
skes derfor behandlet fortroligt med hensyn til anvendelsen af absorbenter og 
forsøgsresultater. Miljøgodkendelsen ønskes derfor renset for navne og sammensætninger 
af absorbenter. 
 
Virksomhedens bemærkninger og ønsker er indarbejdet i godkendelsen i det omfang, amtet 
kan efterkomme ændringsforslagene. Navne og sammensætninger af absorbenter er såle-
des fjernet. Aborbenterne identificeres herefter ved entydig nummerering.  
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4. Planlægningsmæssige forudsætninger. 
 
4.1. Regionplan, kommuneplan og lokalplan: 
 
Esbjergværket Blok 3 ligger ifølge den gældende kommuneplan (Kommuneplan 2002-2014 
for Esbjerg Kommune) i delområde 01-100-150. Området er udlagt til havneer-
hverv/kraftvarmeværk. Delområdet har - med undtagelse af de omfattede vandflader - byzo-
nestatus.  
 
I Esbjerg Kommunes lokalplan nr. 381, der er vedtaget i marts 2000, er området udlagt til 
kraftværker og havneerhverv med særlige beliggenhedskrav som asfaltværker, kemisk indu-
stri o.l. samt anden erhverv og industri op til klasse 7 erhverv, som har relation til havnen, 
men ikke nødvendigvis kræver kajnærhed. 
 
Ifølge Esbjerg Kommunes spildevandsplan ligger Blok 3 i separatkloakeret område. 
 
Ifølge Ribe Amts Regionplan er området omkring Esbjerg Havn og sejlrenden udlagt med 
lempet målsætning (målsætning III). I den øvrige del af Vadehavsområdet er der en målsæt-
ning med skærpet kontrol og specifikke krav (målsætning II). Afgrænsningen er angivet i bi-
lag 4. 
 
4.2. Internationale naturbeskyttelsesområder mm.: 
 
Vadehavet – med undtagelse af området udlagt med lempet målsætning - er udpeget som 
Ramsarområde og er desuden med tilstødende landområder omfattet af EF’s fuglebeskyttel-
sesdirektiv og habitatsdirektiv. Ifølge § 4 i "bekendtgørelse om afgrænsning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder" må der ikke gives en godkendelse/tilladelse, hvis 
dette kan indebære forringelser af områdets naturtype og levestederne for de arter, området 
er udpeget for - eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de på-
gældende arter. 
 
Det er amtets vurdering, at de godkendte aktiviteter i forbindelse med CO2-absorptions-
pilotanlægget ikke vil medføre forringelser/forstyrrelser af områder udpeget som internationa-
le naturbeskyttelsesområder. Dette er beskrevet nærmere i afsnit 5. 
 
Vadehavet er desuden omfattet af Forvaltningsplanen for det trilaterale vadehavsområde. 
Der er i denne forbindelse indgået en international aftale om gensidig forpligtigelse til at re-
ducere udledningen af forurenende stoffer mest muligt. 
 
4.3. VVM reglerne: 
 
Konventionelle kraftværker med en termisk ydelse på mindst 120 MW er opført som punkt 2a 
på bilag 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 428/1999 om supplerende regler i medfør af 
lov om planlægning (samlebekendtgørelsen).  
 
Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, er omfattet af punkt 13 i bilag 2, hvis 
disse kan være til skade for miljøet. 
 
Amtet har derfor foretaget en vurdering af, hvorvidt etableringen af pilotanlægget er omfattet 
af planlovens regler om udarbejdelse af VVM-redegørelse. Vurderingen er foretaget som en 
screening i henhold til kriterierne i samlebekendtgørelsens bilag 3 og skal undersøge, om 
pilotanlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet.  
 



 - 5 -

Amtet har den 16. november 2004 meddelt Esbjergværket, at etablering af pilotanlægget 
ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er annonceret i Esbjerg Ugeavis den 17. november 2004 – 
med klagefrist til den 15. december 2004. Der er ikke kommet klager over afgørelsen.  
 
 
5. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen. 
 
5.1. Drift og indretning: 
 
Formålet med pilotanlægget er: 
 

- at udvide erfaringsgrundlaget for CO2-indvinding baseret på kulrøg 
- at opnå driftserfaring, herunder eftervise energiforbrug og energibalancer 
- at udvikle og afprøve nye typer absorbenter til nedbringelse af processens energifor-

brug 
- at kortlægge muligheder og risici forbundet med opskalering til fuldskalaanlæg  

 
I pilotanlægget håndteres en delstrøm af Esbjergværkets CO2-holdige røggas. Den behand-
lede røggasmængde udgør ca. 5.000 Nm3 pr. time, svarende til ca. 0,5% af værkets samlede 
røggasmængde. Røggassen udtages fra røggaskanalen umiddelbart efter afsvovlingsan-
lægget. Anlæggets kapacitet er 1 ton CO2 pr. time. 
 
Alle elementer i selve pilotanlægget placeres indendørs i eksisterende absorberbygning. 
Pumpen for kølevandsforsyningen til forsøgsanlægget placeres udendørs og placeres i isole-
ret kasse ved brønd til kølevandskanalen. Placeringen af anlægget fremgår af bilag 2. 
 
Pilotanlægget består af: 
 

a.  Absorber 
b. Absorbent cirkulationskredsløb 
c. Desorption/stripning 
d. Re-claimer 
e. Hjælpesystemer 

 
Procesdiagram er vedlagt som bilag 5. 
 
De enkelte komponenter/processer er beskrevet i det følgende. 
 
ad a. Absorber: 
Røggassen udtages fra røggaskanalen umiddelbart efter afsvovlingsanlægget og ledes via 
ventilator igennem CO2-absorberen. Her vaskes røggassen med absorbenten, hvorved CO2 
bindes kemisk med en effektivitet på omkring 90%. Efter absorptions-trinnet ledes røggassen 
igennem en vaskevandsektion, hvor eventuel medrevet absorbent udvaskes. Den behandle-
de røggas ledes retur til røggaskanalen og udledes sammen med værkets øvrige røggas via 
eksisterende skorsten. Vaskevandet returneres til CO2-absorberen. 
 
ad b. Absorbent cirkulationskredsløb: 
Den anvendte absorbentteknik er baseret på en kemisk reversibel proces, hvilket betyder, at 
absorbenten genanvendes. 
Fra absorberen ledes den CO2-rige solvent gennem et rørsystem, hvor den opvarmes, såle-
des at bindingen mellem CO2 og absorbent igen kan brydes i stripperen. Den CO2-fattige 
solvent ledes tilbage til absorberen. Undervejs passeres filtre og kølere. Returløbet er forsy-
net med et spædesystem til oprettelse af den ønskede absorbent-koncentration. 
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ad c. Desorption/stripning: 
Den opvarmede solvent ledes til et desorptionstårn/afgasningstårn, hvor den opvarmede 
solvent frigiver den bundne CO2 i gasform. Gassen ledes igennem en væskeudskiller, hvori 
overskydende vanddamp udkondenseres og returneres til systemet. Den udvundne CO2 ud-
ledes via skorstenen. 
Solventen i stripperen udtages kontinuerligt til opvarmning i re-boileren, således at det sikres, 
at hele den bundne CO2-mængde bliver frigivet, før solventen returneres til absorberen. 
 
ad d. Re-claimer: 
Den anvendte absorbent danner irreversible forbindelser med alle urenheder, der forekom-
mer i røggassen i CO2-absorberen, eksempelvis NOx og SOx. Dette udmønter sig typisk i en 
række varmestabile salte, som med mellemrum skal fjernes fra den cirkulerende absorbent. 
Til dette formål anvendes en såkaldt re-claimer. 
Re-claimeren fungerer som en afkoger, hvori indholdet af de varmestabile salte opkoncentre-
res ved afkogning af solventen. Denne operation foretages efter behov – typisk med 4 til 8 
ugers mellemrum. 
 
ad e. Hjælpesystemer: 
Som hjælpemiddel anvendes råvand, kølevand og damp.  
Absorptionsprocessen reagerer exotermisk, hvorfor der er et mindre spædningsbehov (ikke 
kendt på forhånd). Pilotanlæggets spædevandsforbrug dækkes af Veldbækvand (vand fra 
egne boringer i Veldbæk). 
Pilotanlægget køles via et internt lukket kølesystem, der køles via separat udtag fra/til eksi-
sterende kølevandskanal. 
Processens varmeforbrug dækkes af hjælpedamp. Forsyningen tages fra Blok 3’s eksiste-
rende hjælpedampsystem, og forsyningen etableres med kortest mulig føringsvej. Dampkon-
densat returneres til kedelhuset via en parallel etableret ledning. 
 
Forbruget af hjælpestoffer, energi mm. fremgår af tabel 1. 
 
 
Tabel 1. Forventet forbrug af hjælpestoffer, energi mm. 
 
Beskrivelse Forbrug (forventet) Kommentar 
Absorbent 2 kg/time Se beskrivelse nedenfor 
Inhibitor 0,04 kg/time  
Veldbækvand 0,1 m3/time Estimat 
Kølevand 430 m3/time Ved temperaturdifference på 6 oC 
Aktiv kul 500 kg pr. 8.000 timer Filtermateriale 
NaOH <50 kg pr. 8.000 timer  
Procesdamp 0,4-1,0 kg/sek. Hjælpedamp 
El 200-400 KW  

 
 
Absorbent og inhibitor: 
Esbjergværket har som en væsentlig bemærkning til det fremsendte udkast til miljøgodken-
delse af pilotanlægget fremført et ønske om, at bl.a. navne og sammensætning af absorben-
ter behandles fortroligt. Absorbenterne er derfor i det følgende nummereret, således at både 
miljømyndigheden og Esbjergværket er bekendt med, hvilken absorbent der svarer til de 
enkelte numre. 
 
Ifølge virksomhedens ansøgning af 25. oktober 2004 vil den absorbent, der anvendes i for-
søgets første testperiode, være Absorbent 1 i en 30% opløsning. Absorbent 1 er en kendt og 
velafprøvet absorbent på andre virksomheder. Der er her behov for at tilsætte en inhibitor, 
idet Absorbent 1 virker korrosivt over for stål. Ifølge Esbjergværkets oprindelige ansøgning 
om miljøgodkendelse af pilotanlægget var inhibitoren endnu ikke fastlagt, men dette er sket 
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efterfølgende. Esbjergværket har derfor i forbindelse med fremsendelse af bemærkninger til 
udkastet til miljøgodkendelsen oplyst, hvilken inhibitor der er valgt. Der er medsendt datablad 
for den valgte inhibitor. Flere relevante oplysninger fremgår dog ikke af databladet (CAS 
nummer, mærkning og klassificering). Det er derfor ikke muligt at vurdere, om stoffet er om-
fattet af listen over farlige stoffer, listen over uønskede stoffer samt om stoffet er omfattet af 
risikobekendtgørelsen. Der stilles vilkår om, at de manglende oplysninger skal sendes til mil-
jømyndigheden, inden inhibitoren anvendes. Amtet er opmærksom på, at forbruget i forbin-
delse med pilotanlægget er begrænset, hvorfor det ikke forekommer sandsynligt, at inhibito-
ren vil udgøre en miljømæssig risiko. 
 
I anden testperiode afprøves alternative absorbenter, idet en af formålene med forsøgene er 
at afprøve forskellige absorbenttyper med henblik på at optimere processen således, at 
energiforbruget og absorbentforbruget begrænses mest muligt – under hensyntagen til for-
skellige andre forhold som fx stoffets miljømæssige egenskaber. Ifølge virksomhedens op-
rindelige ansøgningen er det planlagt at undersøge 5 alternative absorbenter. 
 
Elsam Engineering A/S har med brev af 14. januar 2005 oplyst, at det overvejes, at første 
testperiode gennemføres med enten Absorbent 1 eller en ny absorbent, kaldet Absorbent 5. 
De 5 mulige absorbenter fremgår af bilag 6, hvor navnene som nævnt er erstattet af en enty-
dig nummerering. Der foreligger i sagen de relevante oplysninger om de enkelte absorbenter 
(CAS nummer, mærkning, klassificering, om stoffet er med på listen over farlige stoffer 
og/eller listen over uønskede stoffer samt om stoffet er omfattet af risikobekendtgørelsen). 
De oplysninger, der ikke er omfattet af ønsket om fortrolighed, er angivet i bilag 6. 
 
Det fremgår af bilag 6, at enkelte oplysninger mangler for to af absorbenterne: Absorbent 3 
og Absorbent 5. 
 
For Absorbent 3 mangler oplysninger om bl.a. mærkning og klassificering, idet stoffet ikke er 
omfattet af listen over farlige stoffer eller listen over uønskede stoffer. Amtet er dog bekendt 
med, at der foreligger et forslag til mærkning og klassificering. Hvis stoffet efterfølgende op-
tages på listen over farlige stoffer, skal der ske en supplering/revurdering af bilag 6. Hvis 
stoffet mod forventning optages på listen over uønskede stoffer, skal brugen straks ophøre.  
 
For Absorbent 5 er kun angivet oplysninger omkring mærkning og klassificering. Der stilles 
vilkår om, at de manglende oplysninger skal sendes til miljømyndigheden, inden stoffet an-
vendes. 
 
Virksomheden har den 28. januar 2005 udvidet ansøgningen, idet der ønskes mulighed for at 
kunne anvende andre – endnu ikke fastlagte – absorbenter. Der stilles vilkår om, at inden der 
anvendes nye absorbenter, skal der til tilsynsmyndigheden sendes en redegørelse for ab-
sorbenten. Der skal i denne forbindelse som minimum redegøres for de oplysninger, der 
fremgår af bilag 6, samt for, at det ikke betyder, at pilotanlægget bliver omfattet af risikobe-
kendtgørelsen. Redegørelsen skal desuden indeholde dokumentation for, at eventuel gæl-
dende B-værdi overholdes. Hvis stoffet er optaget på listen over uønskede stoffer, eller på 
anden måde er miljømæssig problematisk, må det ikke anvendes.  
 
Der stilles vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal holdes informeret om status for forsøgene, 
herunder hvornår pilotanlægget tages i brug, erfaringer og resultater fra forsøgene, som kan 
være relevante i forbindelse med miljøgodkendelse af et eventuelt fuldskalaanlæg eller som 
tjener til kontrol med overholdelse af vilkår og forudsætning for nærværende godkendelse af 
pilotanlægget. 
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5.2. Støj: 
 
Det fremgår af ansøgningen, at pilotanlægget ikke forventes at bidrage til en forøgelse af 
værkets samlede støjemission, idet alle komponenter – på nær kølevandspumpen - placeres 
indendørs i eksisterende absorberbygning. 
 
Der stilles vilkår om, at etablering og drift af pilotanlægget skal ske under overholdelse af de 
støjgrænser, der er gældende for hele virksomheden, jf. miljøgodkendelse af 22. marts 1988 
og Miljøstyrelsens afgørelse af 10. oktober 1991. De gældende støjkrav fremgår af tabel 2. 
 
 
Tabel 2. Gældende støjgrænser 
 

 Beregningspunkt 1 (Hjør-
net af Englandsgade og 
Havnegade) 

Beregningspunkt 2 (Kryd-
set Gammelby Ring-
vej/Ringvejen) 

Mandag – fredag 
kl. 07.00 – 18.00 
og 
lørdage 
kl. 07.00 – 14.00 

 
55 dB(A) 

 

 
45 dB(A) 

 

Mandag – fredag 
kl. 18.00 – 22.00, 
lørdage 
kl. 14.00 – 22.00 

 
 

45 dB(A) 
 

 
 

40 dB(A) 

Søn- og helligdage  
kl. 07.00 – 18.00 45 dB(A) 44 dB(A) 

Søn- og helligdage 
kl. 18.00 – 22.00 45 dB(A) 40 dB(A) 

Alle dage 
kl. 22.00 – 07.00 

43 dB(A) 40 dB(A) 

Maksimalværdien af støjniveauet må i natperioden ikke overstige 58 dB(A). 
 
 
Der arbejdes pt. på en revurdering af miljøgodkendelserne for Blok 3. I denne forbindelse 
skal der bl.a. ske en vurdering af, om der skal ske ændringer af ovenstående støjgrænser. 
Pilotanlægget må ikke være til hinder for, at eventuelle skærpede støjkrav kan overholdes.  
 
Amtet vil kunne kræve dokumentation for, at støjgrænserne overholdes. 
 
5.3. Luft: 
 
Den røggas, der behandles i pilotanlægget, udtages som nævnt tidligere umiddelbart efter 
afsvovlingsanlægget, og den behandlede røggas - både fra absorber (CO2-fri) og fra stripper 
(CO2) - ledes tilbage til røggaskanalen/skorstenen.  
 
Projektet forventes således stort set at være neutralt i forhold til Esbjergværkets nuværende 
samlede emission af CO2. 
 
Der vil ske en reduktion af SO2 og NOx i den behandlede røggas, idet disse stoffer absorbe-
res i absorberen og udskilles i re-claimer. 
 
I modsat retning vil trække, at pilotanlægget vil betyde et øget energiforbrug i form af damp til 
re-boiler (ca. 1.800 kJ/s) og elforbrug til cirkulationspumper og til kølevandspumper (i alt ca. 
50 kW).  
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Ifølge ansøgningen og de efterfølgende supplerende oplysninger vil pilotanlægget ikke bety-
de en målbar ændring i værkets emissioner af SO2 og NOx. 
 
Der vil ske et slip af absorbent via skorstenen. Slippet reduceres ved vask og væskeudskiller 
på luftafkast fra absorber og stripper. I udbudsmaterialet blev der oprindelig stillet krav om et 
maksimalt absorbentslip på 4 ppm fra såvel absorber som stripper. Dette krav er i tilbudsfa-
sen fraveget, idet en overholdelse af kravet ville betyde uforholdsmæssigt store ekstraom-
kostninger til filtrering. Dette ville i praksis medføre, at pilotanlægget ikke kunne realiseres 
pga. prisen. Slippet er herefter angivet til 50-200 ppm, hvilket svarer til slippet fra tilsvarende 
industrianlæg i Danmark og udlandet. 
 
Der er kun angivet B-værdi for en af de angivne absorbenter i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 
2002: ”B-værdivejledningen”. Det drejer sig om Absorbent 1. Her er B-værdien angivet til 
0,01 mg/m3. 
 
Immissionskoncentrationsbidraget af absorbent er vurderet på baggrund af resultaterne fra 
de seneste OML-beregninger for Esbjergværket. Her er røggassens fortynding i beregnings-
punktet bestemt til mindst 11.000 gange. 
 
Absorberslippet fra pilotanlægget er beregnet til i alt 375 – 1.500 g/h. (325 – 1.300 g/h fra 
absorber og 50 – 200 g/h fra stripper). I beregningerne anvendes følgende input: 
 

- Røggasflow:  1.100.000 Nm3/h  
- Emission af absorbent:  1.500 g/h ∼ 1,4 mg/Nm3  
- Fortynding i beregningspunkt: 11.000 gange 
- B-værdi for Absorbent 1: 0,01 mg/m3  

 
Immissionskoncentrationsbidraget af absorbent kan herefter bestemmes til max. 0,00012 
mg/Nm3, hvilket er ca. 80 gange under B-værdien for Absorbent 1.  
 
Der foreligger som nævnt ingen B-værdi for de øvrige 4 navngivne absorbenter. For øvrige 
mulige alternative absorbenter (endnu ikke fastlagte) stilles der som nævnt vilkår om, at den 
krævede redegørelse, der skal sendes til tilsynsmyndigheden før sådanne tages i brug, skal 
indeholde dokumentation for, at eventuelle B-værdier overholdes for forsøgsanlægget.  
 
Der stilles vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres, når der er truffet afgørelse om, 
hvilken absorbent der udpeges som den sandsynlige i et eventuelt efterfølgende fuldskalaan-
læg. Det forventes, at arbejdet med at fastlægge en B-værdi for den udpegede absorbent 
påbegyndes snarest muligt herefter – og at dette sker i samarbejde mellem de ansvarlige for 
pilotprojektet og miljømyndighederne, således at denne værdi kan indgå i forbindelse med en 
eventuel miljøgodkendelse af et fuldskalaanlæg. Det forudsættes, at pilotanlægget overhol-
der B-værdien for den valgte absorbent. 
 
Der stilles desuden vilkår om, at der under forsøgene måles for relevante luftemissioner, 
herunder absorberslippet, således at resultaterne kan anvendes i forbindelse med godken-
delse af et fuldskalaanlæg samt til kontrol af, at pilotanlægget overholder fastlagte B-værdier. 
 
Der forventes ikke at opstå lugtgener fra pilotanlægget, idet der anvendes en lugtfri absor-
bent. 
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5.4. Spildevand: 
 
Ifølge ansøgningen afledes normalt intet processpildevand fra pilotanlægget. Dette er be-
grundet i, at anlægget designes til neutral vandbalance. Det vil sige, at anlægget i videst mu-
ligt omfang får sit vandbehov dækket ved genbrug af interne vandstrømme. Vaskevandet 
returneres til CO2-absorberen og kondensatet fra processen returneres til stripperen.  
 
Det kan dog ikke udelukkes, at der vil kunne forekomme situationer, hvor kondensatproduk-
tionen er større end vandforbruget. Hvis dette er tilfældet, ønskes kondensatet afledt til 
kommunalt renseanlæg. Esbjerg Kommune har meddelt, at dette vil kræve en nærmere vur-
dering/tilladelse. Kommunen har dog ingen indvendinger mod, at der meddeles en miljøgod-
kendelse, inden dette forhold er belyst, idet der som udgangspunkt ikke afledes spildevand 
fra pilotanlægget. Hvis der opstår behov for afledning, har virksomheden tilkendegivet, at 
dette ikke sker, inden der er indhentet tilladelse hos kommunen. 
 
Afkog fra re-claimer bortskaffes som affald. 
 
Re-claimer skal renses for varmebestandige salte/belægninger. Dette forventes at skulle ske 
én gang hvert eller hvert andet år. Rensningen sker ved udsyring med NaOH, efterfulgt af en 
skylleproces. Ifølge ansøgningen bortskaffes spildevandet herfra efter aftale med Esbjerg 
Kommune. Ifølge virksomheden er en mulig bortskaffelse tilledning til vådafsvovlingsanlæg-
get. Dette vil kræve en nærmere vurdering. Det forudsættes, at virksomheden indhenter de 
nødvendige tilladelser til bortskaffelsen, så snart metoden er valgt.  
 
Som det fremgår af afsnit 5.1 anvendes der kølevand/havvand. Kølevandet udledes via Es-
bjergværkets eksisterende kølevandskanal. Kølevandsmængden er angivet til 430 m3 pr. 
time. Kølevandsmængden fra værket er tidligere oplyst til ca. 60.000 m3 pr. time. Den øgede 
vandmængde udgør således under 1% af den samlede mængde. 
 
Pilotanlæggets kølebehov forventes af blive ca. 3,0 MW. Der er i forbindelse med igangvæ-
rende arbejde med revurdering af miljøgodkendelserne for Blok 3 udført nye beregninger for 
den termiske påvirkning af recipienten som følge af kølevandsudledningen. Beregningerne er 
baseret på en kølevandsmængde på 16.433 kg/s og en temperaturstigning på 6 oC, hvilket 
svarer til en varmeemission på ca. 413 MW. Varmebidraget fra pilotanlægget udgør således 
ligeledes under 1% af det forudsatte bidrag. 
 
Målinger viser, at den faktiske udledning i dag er under det forudsatte. Det øgede bidrag fra 
pilotanlægget vil kunne ske inden for beregningsforudsætningerne. Udledningen fra pilotan-
lægget vil således kunne ske inden for rammerne af den eksisterende udledningstilladelse. 
 
Der sker i dag en kontinuerlig registrering af kølevandsmængden og temperaturforøgelsen i 
det udledte vand. Kølevandet fra pilotanlægget vil indgå i denne kontrol. 
 
Hvis der i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelserne for Blok 3 viser sig at være 
behov for ændrede krav til kølevandsudledningen, vil bidraget fra pilotanlægget indgå i den-
ne forbindelse. 
 
Der stilles vilkår om, at kølevandsudledningen fra pilotanlægget skal ske inden for nuværen-
de og eventuelt revideret udledningstilladelse for Esbjergværkets samlede kølevandsudled-
ning. Bidraget fra pilotanlægget skal indgå i kontrollen med kølevandsudledningen.  
 
Det er amtets vurdering, at den øgede udledning af kølevand ikke vil medføre forringel-
ser/forstyrrelser af områder udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder. Tempera-
turpåvirkningen af recipienten som følge af Esbjergværkets kølevandsudledning (1 oC over-
temperatur) forudsættes, jf. beregningsresultater, begrænset til et nærmere fastlagt område 
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inden for det område, der er udlagt med lempet målsætning. Ifølge amtets regionplan er 
baggrunden for den lempede målsætning bl.a. at der accepteres en påvirkning som følge af 
kølevandsudledninger. Området med lempet målsætning er ikke udpeget som internationalt 
naturbeskyttelsesområde. 
 
5.5. Affald: 
 
Pilotanlægget vil producere affald i form af afkog fra re-claimer og udskiftet filtermateriale 
(aktivt kul). Ifølge ansøgningen vil affaldsmængderne være følgende: 
 
Filtermateriale (brugt aktivt kul):  500 kg pr. 8.000 timers drift 
Afkog fra re-claimer:  250 – 500 kg/uge 
 
Der stilles vilkår om, at affaldet til enhver tid skal opbevares og bortskaffes i henhold til Es-
bjerg Kommunes regulativer eller konkrete anviste bortskaffelsesmetoder. 
 
Affaldet fra pilotanlægget forventes at fremgå af virksomhedens affaldsstamkort.  
 
5.6. Renere teknologi / valg af bedst tilgængelige teknologi: 
 
Formålet med pilotanlægget er at tilvejebringe viden, der kan danne grundlag for eventuelle 
fremtidige CO2-rensningsteknikker. 
 
Pilotanlægget etableres og drives således, at resultaterne kan danne grundlag for et fuldska-
laanlæg, hvor der tages hensyn til bl.a. mindst mulig miljøbelastning (i forbindelse med valg 
af absorbent, neutralt vandbalance mm.). 
 
5.7. Jord og grundvand: 
 
Pilotanlægget placeres indendørs i eksisterende absorberbygning. Al håndtering sker inden-
dørs. Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand i forbindel-
se med pilotanlægget. 
 
5.8. Risiko: 
 
Som det fremgår af bilag 6 vurderes to af de mulige absorbenter at være omfattet af risiko-
bekendtgørelsens bilag 1. Pilotanlægget bliver dog ikke omfattet af risikobekendtgørelsens 
bestemmelser, idet mængden af de to stoffer er langt under de angivne tærskelmængder. 
 
5.9. Egenkontrol: 
 
Ifølge ansøgningen gennemføres et måleprogram under testkørslen. Programmet vil bl.a. 
omfatte: 
 

- Måling af CO2 (periodisk ind/ud af absorber og kontinuert ud af desorber), røggasflow, 
tryk og temperatur. 

- Løbende registrering af absorbentforbrug og – levetid. 
- Kampagnemålinger, herunder bl.a. udvidet analyse af røggassen og CO2-produktgas 

og kontrol af absorbentens tilstand. 
- Registrering af diverse driftsparametre på hele pilotanlægget, herunder energibalancer. 

- Fastlæggelse af absorbentslip. 
- Bestemmelse af varmeemissionen via kølevand. 
- Bestemmelse af sammensætningen af udtag fra re-claimer. 
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Amtet forventer, at måleprogrammet så vidt muligt fastlægges således, at dette belyser alle 
relevante parametre til brug for en eventuel miljøgodkendelse af et fuldskalaanlæg.  
 
 
6. Vilkår: 
 
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 
 
1. Hvis der sker ændringer i virksomhedens/selskabets ejerforhold, skal tilsynsmyndig-

heden orienteres herom senest en måned efter ændringen. 
 

2. Der skal til tilsynsmyndigheden sendes de manglende oplysninger om den anvendte in-
hibitor, jf. afsnit 5.1, inden denne tages i brug. Hvis inhibitoren er omfattet af listen over 
uønskede stoffer, må den ikke anvendes. 

 
3. Hvis Absorbent 3 efterfølgende optages på listen over farlige stoffer, skal der til tilsyns-

myndigheden snarest muligt herefter sendes en revideret udgave af bilag 6, således at 
mærkning, klassificering mm. tilføjes. 

 
4. De manglende oplysninger i bilag 6 om Absorbent 5 skal sendes til tilsynsmyndigheden 

senest 1 måned, inden stoffet anvendes.  
 
5. Såfremt der ønskes anvendt andre absorbenter, end de der er beskrevet i bilag 6, skal 

der til tilsynsmyndigheden senest 1 måned før anvendelsen sendes en redegørelse for 
absorbenten, der som minimum redegør for de oplysninger, der fremgår af bilag 6. Det 
skal fremgå af redegørelsen, at pilotanlægget fortsat ikke er omfattet af risikobekendtgø-
relsen. Redegørelsen skal desuden indeholde dokumentation for, at eventuel gældende 
B-værdi overholdes. 

 
6. Der må ikke anvendes absorbenter, der er optaget på listen over uønskede stoffer eller 

som ikke opfylder gældende miljølovgivning og/eller relevante vejledninger. 
 
7. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, når der er truffet afgørelse om, hvilken absorbent 

der udpeges som den sandsynlige i et eventuelt efterfølgende fuldskalaanlæg. 
 
8. Der skal under forsøgene måles for relevante luftemissioner, herunder absorberslippet, 

således at resultaterne kan anvendes i forbindelse med godkendelse af et fuldskalaan-
læg samt til kontrol af, at pilotanlægget overholder fastlagte B-værdier. 

 
9. Der skal gennemføres måleprogrammer, som beskrevet i afsnit 5.9. 
 
10. Tilsynsmyndigheden skal holdes orienteret om status for forsøgene, herunder tidspunktet 

for opstart af pilotanlægget samt relevante resultater af diverse målinger og registrerin-
ger, jf. vilkår 9. 

 
11. Etableringen og driften af pilotanlægget skal ske under overholdelse af de støjkrav, der er 

gældende for hele virksomheden, jf. miljøgodkendelse af 22. marts 1988 og Miljøstyrel-
sens afgørelse af 10. oktober 1991 – eller kommende støjkrav i forbindelse med revurde-
ring af miljøgodkendelserne for Blok 3. 
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12. Tilsynsmyndigheden vil på given foranledning kunne kræve, at virksomheden ved målin-
ger eller beregninger dokumenterer, at de gældende støjgrænser overholdes. 

 
Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern 
støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller en person, 
som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 
 
Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelast-
ninger på maksimalt ± 3 dB(A). 

 
13. Pilotanlægget skal overholde en B-værdi for absorbent 1 på 0,01 mg/m3, bestemt som 

den maksimale 99%-fraktil på månedsbasis ved anvendelse af OML-modellen. Mid-
lingstiden er 1 time. 

 
14. Kølevandsudledningen fra pilotanlægget skal ske inden for nuværende og eventuelt revi-

deret udledningstilladelse for Esbjergværkets samlede kølevandsudledning. Bidraget fra 
pilotanlægget skal indgå i kontrollen med kølevandsudledningen.  

 
15. Affaldet fra pilotanlægget skal til enhver tid opbevares og bortskaffes i henhold til Esbjerg 

Kommunes regulativer eller konkrete anviste bortskaffelsesmetoder. 
 
16. Ved ophør af driften af pilotanlægget skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndig-

heden herom. 
 
 
7. Godkendelsens varighed. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. Desu-
den bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 2 ikke er opfyldt. 
 
Godkendelsen tidsbegrænses til 1. februar 2008.  
 
 
8. Klagevejledning. 
 
Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af de klageberettigede, der fremgår af §§ 98, 
99 og 100 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Eventuel klage stiles til Miljøstyrelsen, men sendes til Ribe Amt, Industrimiljøkontoret, Sor-
sigvej 35, 6760 Ribe. Klagen skal være amtet i hænde senest den 13. april 2005. Amtet sen-
der klagen videre til Miljøstyrelsen. Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal 
søgsmål være anlagt inden den 16. september 2005, eller – hvis sagen påklages – inden 6 
måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. 
 
 
9. Offentliggørelse. 
 
Godkendelsen vil blive annonceret i Ugeavisen Esbjerg den 16. marts 2005. Godkendelsen 
vil samtidig blive offentliggjort på Ribe Amts hjemmeside http://www.ribeamt.dk. 
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Godkendelsen er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, mst@mst.dk. 
Arbejdstilsynet, Postboks 1228, 0900 København C, at@at.dk. 
Esbjerg Kommune, Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, b-m@esbjergkommune.dk. 
Embedslægeinstitutionen for Ribe Amt, Amtsgården, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, rib@rib.eli.dk. 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk. 
Friluftsrådets amtsformand Axel Lindgreen, Hjortevej 9, 6715 Esbjerg N, 
a.lindgreen@mail.tele.dk. 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle, jkt@sportsfiskerforbundet.dk.  
Danmarks Fiskeriforening, H. C. Andersens Boulevard 37, 1., Boks 403, 1553 København V, 
mail@dkfisk.dk. 
Greenpeace, Bredgade 20, Baghuset 4. sal, 1260 København K, ja-
cob@nordic.greenpeace.org.  
Told- og Skat Vejle, Nordås 17, 7100 Vejle. 
”Esbjerg Havns venner”, v/Hans Jørgen Olesen, Højvangshaven 87, 1. sal, 6700 Esbjerg.  
Dansk Fritidsfiskerforbund, Miljøudvalget, Att.: Erling Frahm, Postboks 32, 3060 Espergær-
de, erling@E-Frahm.dk. 
 
 
 
Henvendelse om godkendelsen kan ske til undertegnede, lokal 7988 6752. 
 
 
 

 
Ruth Krogsgaard Sørensen 

Civilingeniør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag til godkendelsen: 
 
1. Kort med angivelse af virksomhedens beliggenhed. 
2. Angivelse af placeringen af pilotanlægget. 
3. Kort med angivelse af udløbssted (kølevand). 
4. Afgrænsning af recipientmålsætning. 
5. Procesdiagram. 
6. Mulige absorbenter. Mærkning, klassificering etc. 
7. Liste over sagsakter. 



����������			�
�������������
���������������������������������
��
������������� ����������

�!"#�$%

!������&
#�$'�

"()*�!+%�$

!���,-�.��,

$/��0�

��&�-1��,

2/.�3��

!�����-�41

"&������

56,�������

74,�-�/��8���

9-�����1�!/������1�

*4���1�

!��6��.��,

��-���:�����+�!
�-�.��,10����

���������	
�����������	������������������

+��-,6�����
����3-������./�4��4����
�!4�-�,1�.�;��
�*:����	�$���

	 �		 <			 <�		 �			 ��		 5����-



Ansøgning om miljøgodkendelse af CO2 absorbtions testanlæg (”Castor”) på Esbjergværket. Notat nr. 201646 

Placering af pilotanlægget                                                             Bilag 2 

 
 

CO2 -pilotanlæg
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Ansøgning om miljøgodkendelse af CO2absorbtions testanlæg (”Castor”) på Esbjergværket. Notat 201646 

Procesdiagram for CO2 testanlæg                                                Bilag 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mulige absorbenter. Mærkning, klassificering etc.                    Bilag 6 

 
Absorbent 1 (navn oplyst) 

Oplag: Opbevares i 200 liters tromler (30% koncentration) 
CAS nummer: Er oplyst 
Med på listen over farlige stoffer? JA 
EF-nummer: Er oplyst 
Indeks nummer: Er oplyst 
Mærkning: Xn;R20-36/37/38 S(2) 
Klassificering: Xn;R20  Xi;R36/37/38 
Med på listen over uønskede stoffer? NEJ 
Med på Risikobekendtgørelsens bilag 1? NEJ 
 
 
 

Absorbent 2 (navn oplyst) 
Oplag: Opbevares i 200 liters tromler. Koncentration ukendt 
CAS nummer: Er oplyst 
Med på listen over farlige stoffer? JA 
EF-nummer: Er oplyst 
Indeks nummer: Er oplyst 
Mærkning: C;R21/22-34-43  S(1/2-)26-36/37/39-45 

Koncentration > 25% Xn;R21/22  C;R34 R43 
10% < = koncentration < 25% C;R34 R43 
5% < = koncentration < 10% Xi;R36/38 R43 

Klassificering: 

1% < = koncentration < 5% R43 
Med på listen over uønskede stoffer? NEJ 
Med på Risikobekendtgørelsens bilag 1? NEJ 
 
 
 

Absorbent 3 (navn oplyst) 
Oplag: Opbevares i 200 liters tromler. Koncentration ukendt 
CAS nummer: Er oplyst 
Med på listen over farlige stoffer? NEJ 
EF-nummer: Er ikke oplyst 
Indeks nummer: Er ikke oplyst 
Mærkning: T; R61-34-43-62 S53-45 (se bem. 1) 
Klassificering: Repr.Cat.2; R61 – Repr.Cat.3;R62 – C; R34 – Xi; R43 (se bem. 1) 
Med på listen over uønskede stoffer? NEJ 
Med på Risikobekendtgørelsens bilag 1? JA (se bem. 2) 
Bem. 1: Forslag - ikke endelig vedtaget  
Bem. 2: Hvis stoffet mærkes med T 
 



 
Absorbent 4 (navn oplyst) 

Oplag: Opbevares i 200 liters tromler. Koncentration ukendt 
CAS nummer: Er oplyst 
Med på listen over farlige stoffer?  JA 
EF-nummer: Er oplyst 
Indeks nummer: Er oplyst 
Mærkning: C; R21/22-34-43-52/53  S(1/2-)26-36/37/39-45-61 
Klassificering: Xn;R21/22  C;R34  R43  R52/53 
Med på listen over uønskede stoffer? NEJ 
Med på Risikobekendtgørelsens bilag 1? NEJ 
 
 
 

Absorbent 5 (navn oplyst) 
Oplag: Opbevares i 200 liters tromler. Koncentration ukendt 
CAS nummer: Er ikke oplyst 
Med på listen over farlige stoffer? ? 
EF-nummer: Er ikke oplyst 
Indeks nummer: Er ikke oplyst 
Mærkning: C;R10;R34;R20/21/22; S23.9;S26;S36/37/39;S45  
Klassificering: C;R10;R34;R20/21/22 
Med på listen over uønskede stoffer? ? 
Med på Risikobekendtgørelsens bilag 1? JA 
 
 
T  =  Giftig 
Xn = Sundhedsskadelig 
Xi =  Lokalirriterende 
C  =  Ætsende 



Liste over sagsakter                                                                                   Bilag 7 
 
 
16.11.2004: Ribe Amts afgørelse om ikke VVM-pligt for CO2-absorptions-pilotanlæg. 
 
25.10.2004: Ansøgning fra Esbjergværket om miljøgodkendelse af CO2-absorptions-

pilotanlæg. 
 
04.01.2005: Brev fra Ribe Amt om brugerbetaling. 
 
07.01.2005: Ribe Amt anmoder om supplerende oplysninger til ansøgningen. 
 
14.01.2005: Supplerende oplysninger til ansøgningen – fra Esbjergværket. 
 
18.01.2005: Ribe Amt anmoder om en udbygning af de supplerende oplysninger. 
 
24.01.2005: Uddybning af supplerende oplysninger – fra Esbjergværket. 
 
28.01.2005: Udvidelse af ansøgningen – fra Esbjergværket. 
 
01.02.2005: Udkast til miljøgodkendelse sendes til Esbjergværket og Esbjerg Kommune. 
 
14.02.2005: Bemærkninger til udkastet fra Esbjerg Kommune. 
 
24.02.2005: Bemærkninger til udkastet fra Esbjergværket. 
 
11.03.2005: Supplerende bemærkninger til udkastet fra Esbjergværket. 
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Bilag B 
 
Virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse

 



 

 
Elsam Engineering A/S 
c/o DONG Energy 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia 
 
Tlf 79 23 33 33 
Fax 75 56 44 77 
 
www.dongenergy.dk 
CVR-nr. 10 65 07 98 
 
 
 
 

27. februar 2008 

Vores ref. MAKMO/MAKMO 
Dok. nr. 314814 
Sagsnr. T000728.59  
Dok.ansvarlig: MAKMO 
 
makmo@dongenergy.dk 
Tlf 76 22 26 18 
 

Miljøcenter Odense 
Ørbækvej 100 
5220 Odense SØ 
 
Att.:  Ruth Krogsgaard Sørensen 
  rukso@ode.mim.dk 
 

 
Ansøgning om forlængelse af miljøgodkendelse til CO2 ab-
sorptions-pilotanlæg på Esbjergværkets blok 3 
 
Pilotanlægget til CO2 fjernelse (CASTOR anlægget), der er etableret på Es-
bjergværket, har været i brug siden oktober 2005. Pilotanlægget er etableret 
som en del af et EU projekt og har en miljøgodkendelse af 15. marts 2005, med 
udløb d. 31. januar 2008 (sagsnr. 04/2011 hos daværende Ribe Amt).  
 
I forbindelse med projektet har der været løbende og god dialog mellem miljø-
myndighederne og DONG Energy, bl.a. om afprøvning af absorbenter. 
 
I perioden fra idriftsættelse til d. 31. januar 2008 forventes pilotanlægget at have 
været i drift i 2 testperioder af ca. 1.000 timer samt 1 testperiode af ca. 500 
timer. Derudover har anlægget været i drift i forbindelse med diverse indstillin-
ger og tuning. Samlet set har anlægget ikke været i drift i mere end 4-5.000 
timer. Den eksisterende miljøgodkendelse giver tilladelse til 2 testperioder á 
5.000 timers varighed samt kortere testperioder á 3-500 timers varighed. An-
lægget har således kørt under halvdelen af det tilladte antal driftstimer miljø-
godkendelsen åbnede mulighed for. 
 
I forbindelse med drift af CO2 absorptionsanlægget er der opnået så gode resul-
tater og gjort så væsentlige erfaringerne at DONG Energy ønsket at fortsætte 
med anlægget i et andet EU projekt (CESAR), der er blevet godkendt af Europa 
Kommissionen. 
 
Det er derfor DONG Energy ønske at få forlænget miljøgodkendelsen for 
CASTOR pilotanlægget frem til juli 2011, på grund af følgende forhold: 
 

• DONG Energy ønsker at fortsætte udviklingen af CO2 separationstek-
nologier i et nyt udviklingsprojekt kaldet CESAR (CO2 Enhanced Sepa-
ration and Recovery) under Europa Kommissionens 7. rammeprogram. 
Det eksisterende CASTOR anlæg vil være hjørnesten i CESAR projek-
tet, der har som overordnet formål at nedbringe omkostningerne for-
bundet med at separere CO2 fra røggas, specielt ved at nedbringe pro-
cessens energiforbrug. 

 Side 1/3 
 
 
 
 Hovedkontor 
 Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia 



 
 
 
 

 Side 2/3 

 Dok. nr. 314814 
 • Som opfølgning på CASTOR projektet ønskes anlægget benyttet af 

parterne herfra endnu 2 år efter afslutningen af projektet, idet der fortsat 
er forsøg, der ønskes foretaget på anlægget. De opfølgende test med 
CO2 absorptionsanlægget forventes at løbe i perioden februar 2008 – 
februar 2010. 

 
• DONG Energy ønsker at benytte CO2 absorptions pilotanlægget i for-

bindelse med et eventuelt fremtidigt anlæg til kompression og fordråb-
ning af CO2 til en evt. senere anvendelse af CO2 til EOR (Enhanced Oil 
Recovery). Anlæg til kompression og fordråbning af CO2 vil blive en til-
føjelse til CO2 absorptions anlægget, og vil kræve en ny miljøgodken-
delse mv., som vil blive ansøgt særskilt, hvis det bliver aktuelt. Der er 
endnu ikke nogen tidsplan for anlægget til kompression og fordråbning 
af CO2, dog ventes det tidligst i gang i slutningen af 2009. 

 
CESAR projektet skal løbe over 3 år, og det forventes, at den officielle projekt-
start bliver i umiddelbar forlængelse af CASTOR projektet, dvs. projektstart 
omkring d. 1. februar 2008. Idet den endelige projektperiode ikke kendes, søges 
om en forlængelse af miljøgodkendelsen frem til juli 2011. 
 
I forbindelse med CESAR projektet er det bl.a. planen at afprøve tre nye solven-
ter på pilotanlægget på Esbjergværket og det forventes også at gennemføre 
mindre ombygninger på pilotanlægget for at mindske energiforbruget eller ab-
sorbentforbruget. Alle ændringer vil blive beskrevet og fremsendt til Miljøcenter 
Odense med minimum 3 ugers varsel.  
 
Af hensyn til mulighederne for at udnytte pilotanlægget optimalt, er det DONG 
Energy’s ønske, at der i en forlængelse af miljøgodkendelsen ikke lægges no-
gen bindinger på antallet af testperioder/driftstimer. 
 
Endeligt bedes bemærket at tre af de vedlagte bilag ønskes holdt fortrolige, af 
hensyn til de øvrige parter i projektet. 
 
Med venlig hilsen 
DONG Energy 
 
 
Martin Kjær Mogensen 
 
 
Bilag: 
Dok. nr. 314746, Redegørelse af opnåede resultater med CASTOR anlægget (Fortroligt) 
Dok. nr. 314775, Beskrivelse af kemikaliehåndtering ifm. ansøgning om forlængelse af miljø-

godkendelse på CASTOR anlægget på ESV (Fortroligt) 
Dok. nr. 314811, Eurofins gas phase measurement (CASTOR) (Fortroligt) 

 



 
 
 
 

 Side 3/3 

Dok. nr. 314810, Ombygninger CASTOR pilotanlæg Dok. nr. 314814 
 

 



Bilag C 
 
Oversigt over forventede ombygninger af pilotanlægget og konsekvenser 
 
 

 



ABSORBER STRIPPER

Reboiler

Nuværende CASTOR pilotanlæg

Røggas fra 
Esbjergværket

CO2 fattig absorbent

Procesdamp

CO2 produkt

Kølevand

evand

Kondensat

Vaskesektion

CO2 rig absorbent

Dok. nr. 314810

Renset røggas

Spæd



Røggas fra 
Esbjergværket

CO2 fattig absorbent

Procesdamp

CO2 produkt

Renset røggas

Kølevand

ABSORBER

STRIPPER

Spædevand

Kondensat

Vaskesektion

Reboiler

CASTOR pilotanlæg med procesændringer

1.

2.

5.

CO2 rig absorbent

4.

3.
6. Påtænke procesændringer i pilotanlæg

1. Fortynding af røggas med luft
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I forbindelse med den videre drift af pilotanlægget for CO2 absorption på Esbjergværket, påtænkes det at gennemføre en 
række procesmodifikationer/‐forbedringer. Det overordnede formål med disse ændringer er at teste procesforbedringer som 
kan bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøpåvirkningen ved CO2 fjernelse. Endvidere er der ønske om at øge 
anlæggets fleksibilitet således at røggassammensætningen kan ændres og andre røggastyper end kulrøggas kan testes.  Det 
skal understeges at nedenstående ændringer blot er forslag som påtænkes og således ikke nødvendigvis realiseres.

1.Fortynding af røggas med luft 
Formål: At kunne simulere røggassammensætningen fra naturgasfyrede gasturbineanlæg (lavere CO2 indhold).
Konsekvens: Den totale røggasmængde vil være uændret ≈5000 Nm3/h dvs. anlægget skal absorbere  mindre CO2, 

hvilket medfører, en reduktion af energiforbruget (damp, el og kølevand).
2.Intercooling i absorberen

Formål: Ved at køle på absorbenten og dermed fjerne noget af reaktionsvarmen kan absorbenten indeholde mere 
CO2 pr. kg absorbent.

Konsekvens: Der skal recirkuleres mindre absorbent, hvilket reducerer processens energiforbrug (mindre 
dampforbrug i reboiler og mindre pumpearbejde). Det forventes ikke, at den samlede kølevandsmængde forøges signifikant, idet 
kølebehovet vil reduceres andre steder i processen (vaskesektion).
3.Ny type fyldlegemer i absorberen

Formål: At øge kontaktarealet mellem røggas og absorbent samt nedsætte trykfaldet.
Konsekvens: Ved at øge kontaktarealet mellem røggas og absorbent kan CO2 optaget i absorbenten forøges, 

hvorved der skal cirkuleres mindre absorbent (samme som i pkt. 2). Ved reduktion af trykfaldet over absorberen reduceres 
effektforbruget i røggasblæseren.
4.  Udvidelse af vaskesektion eller opdeling i to trin

Formål: At øge effektiviteten af vasken ved enten at forøge højden på vaskesektionen eller at opdele den i to 
separate trin.

Konsekvens: Eventuelle emissioner af aminer eller af flygtige nedbrydningsprodukter fx NH3 kan reduceres 
yderligere.
5.  Udvidelse af varmeveksler

Formål: At øge genindvindingen af varme.
Konsekvens: Dampforbruget i reboileren samt kølevandsmængden reduceres.

6.  Installation af flashbeholder før stripper
Formål: At frigive den svagest bundne CO2 fra absorbenten før denne ledes til stripperen.
Konsekvens: Ved at afgasse absorbenten (frigive CO2) før stripperen, ved en lavere temperatur, kan der muligvis 

opnås en reduktion i dampforbruget i reboileren. Dok. nr. 314810

Kort beskrivelse af formål og konsekvens af procesændringer
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