
 

Roskilde 
J.nr. MST-1270-00681 
Ref. JOERN/VBA 
 
 

DONG Energy Thermal Power A/S 
Nesa Allé 1 
2820 Gentofte 
Att.: Kasper Justesen 
kajus@dongenergy.dk 
    
   
 

 

 
 
 

MILJØGODKENDELSE TIL ANVENDELSE AF 
950.000 TONS TRÆPILLER I HOVEDKEDLEN PÅ 
AVEDØREVÆRKETS BLOK 2 I 2012 
 
 
 
 
Gældende for:  Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre     
 
Matrikel nr.:  244 Avedøre, Hvidovre Kommune 
 
CVR-nummer: 18 93 66 74 
 
P-nummer:   1.017.586.404 
 
Listepunkt nummer:  G 101: Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbine- 

anlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere 
end 50 MW  

    
 
 
 
 
 
 
 
Dato: 12. september 2012 
Godkendt af Jørn L. Hansen 
 
 
 
 
Godkendelsen offentliggøres fredag den 14. september 2012 på Miljøstyrelsens hjemme-
side 

Miljøstyrelsen  Roskilde • Ny Østergade 7-11 • 4000 Roskilde 
Tlf. 72 54 40 00 • Fax 33 32 22 28 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • ros@mst.dk • www.mst.dk 



INDHOLDSFORTEGNELSE 
    Side 

 
1. Indledning og ikke-teknisk resumé        3 – 4  
 
2. Afgørelse og vilkår                                   5   
                   
3. Vurdering og bemærkninger      6 – 11 

 
3.1 Baggrund og begrundelse for godkendelsen            7  
 

3.1.1 Deposition af kvælstof i naturområder      7 – 8  
3.1.2 Deposition af tungmetaller i vandområder 
         og terrestriske naturområder       8 – 10 
3.1.3 Øvrige miljømæssige forhold      10 – 11 
3.1.4 Konklusion              11 

 
3.2 Bemærkninger til udkast til afgørelse           11 

                  
4. Offentliggørelse og klagevejledning      11 – 12
             

4.1 Betingelser, mens en klage behandles                  11  
 
4.2 Søgsmål                12
                           

5.  Liste over modtagere af godkendelsen             13
  
 
Bilag 1: Ansøgning om tilladelse til øget anvendelse af biomasse i hoved-
kedlen på Avedøreværkets blok 2 i 2012 
                      

 2



1. INDLEDNING OG IKKE-TEKNISK RESUMÉ 
 
DONG Energy A/S har den 12. august 2012 fremsendt opdateret ansøgning om tilladelse 
til at anvende 950.000 tons træpiller i hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2 i 2012. I 
den gældende miljøgodkendelse fra 2002 meddelt af Københavns Amt er der fastsat en 
begrænsning for forbruget af træpiller på 300.000 tons/år. Det er ikke i denne godkendel-
se nærmere begrundet, hvorfor der er fastsat et loft over forbruget af træpiller. Foruden 
træpiller må der anvendes fuelolie og naturgas i kedlen. 
 
Miljøstyrelsen godkender hermed, at der kan indfyres max 950.000 tons træpiller i hoved-
kedlen på blok 2 med opretholdelse af de gældende grænseværdier for udsendelse af 
forurenende stoffer til luften fra Avedøreværkets blok 2 (kvælstofoxider, svovldioxid og 
partikler (støv)).  
 
Den forøgede anvendelse af træpiller i 2012 vil medføre et tilsvarende mindre forbrug af 
fossile brændsler i hovedkedlen – sandsynligvis især af naturgas. 
 
Et øget forbrug af træpiller vil isoleret set medføre en større årlig udsendelse af tung-
metaller til luften fra Avedøreværkets blok 2, idet der ved fyring med træpiller (og fuelolie) 
samtidig indblæses tør kulflyveaske i kedlen, hvilket ikke er tilfældet ved fyring med natur-
gas. Formålet med indblæsning af kulflyveaske er at undgå korrosion i kedlen og dannel-
se af belægninger i bl.a. fyrrummet. Tilsætning af kulflyveaske ved fyring med træpiller og 
fuelolie er godkendt af Miljøcenter Roskilde den 2. marts 2010. I godkendelsen er bl.a. 
fastsat krav om, at der max må tilsættes 9 tons kulflyveaske pr. time. 
 
I denne godkendelse til anvendelse af 950.000 tons træpiller i hovedkedlen på blok 2 i 
2012 nedsætter Miljøstyrelsen grænsen for tilsætning af kulflyveaske til 7 tons/time. 
 
Selv om der tilsættes kuflyveaske af kedeltekniske årsager, vil koncentrationen af tung-
metaller i den udsendte røggas være ca. 100 – 200 gange lavere end Miljøstyrelsens vej-
ledende grænseværdier for udsendelse af tungmetaller til luften fra kulfyrede kraftværker.  
 
Den samlede udsendelse af kviksølv fra Avedøreværket som følge af øget anvendelse af 
træpiller i hovedkedlen på blok 2 vil falde svagt i 2012 i forhold til den gennemsnitlige, 
årlige udsendelse af kviksølv i perioden 2003 – 2010. For andre tungmetaller, herunder 
cadmium, krom og kobber, vil stigningen i 2012 i forhold den gennemsnitlige, årlige ud-
sendelse af det pågældende tungmetal i perioden 2003 – 2010 typisk være nogle få kg. 
For selen og zink vil stigningen i 2012 dog være betydeligt større – op til 170 kg for selen, 
mens emissionen af nikkel vil blive stort set halveret, hvilket skyldes et faldende forbrug af 
fuelolie i forhold til for få år siden. Den markante stigning i emissionen af selen skyldes et 
meget varierende indhold af selen i kul og er dermed ikke specielt knyttet til det øgede 
forbrug af træpiller i 2012. For 2012 forudsættes således anvendt en større andel af kul 
fra Columbia, som har et relativt højt indhold af selen. 
 
Udsendelse af kvælstofoxider (NOx) kan i princippet øges, da grænseværdien for udsen-
delse af NOx til luften er højere ved fyring med træpiller end ved fyring med fuelolie og 
naturgas. Erfaringer fra driften af Avedøreværket viser dog, at udsendelsen af NOx ved 
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fyring med træpiller i hovedkedlen på blok 2 er betydeligt lavere end grænseværdierne og 
ikke væsentlig forskellig fra emissionen af NOx ved fyring med naturgas. Der forventes 
således ingen nævneværdi ændring af udsendelsen af NOx ved den forøgede anvendelse 
af træpiller i år. 
 
Koncentrationen af relevante stoffer i indåndingsluften i omgivelserne vil ikke overskride 
de vejledende grænseværdier, der er fastsat af Miljøstyrelsen for at beskytte menneskers 
sundhed.  
 
Tungmetaller, kvælstofoxider og svovldioxid, der udsendes fra Avedøreværkets skorstene 
til luften, kan afsættes eller udvaskes med nedbør fra røgfanen på land og i vand i natur-
området på og omkring Vestamager. De resulterende koncentrationer af disse stoffer i 
jorden på Vestamager og i havet (Kalveboderne og Køge Bugt) er meget små. I vand-
miljøet er koncentrationerne således flere størrelsesordener under miljøkvalitetskravene 
for tungmetaller i vandfasen. Også for aflejring af tungmetallerne i sediment ved Kalve-
boderne vil den årlige tilvækst være 1.000 – 100.000 gange lavere end koncentrationer, 
hvor der måske kan være en biologisk effekt. 
 
DONG Energy A/S har i 2012 indsendt ansøgning om godkendelse af en permanent øget 
anvendelse af biomasse på Avedøreværket og en udvidelse af den samlede produktions-
kapacitet fra 1.770 MW til ca. 2.000 MW. Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en 
VVM-redegørelse for dette projekt med tilhørende naturkonsekvensvurdering for det nær-
liggende internationale naturbeskyttelsesområde på Vestamager og havet syd for og det 
noget fjernereliggende naturbeskyttelsesområde på og omkring Saltholm. Miljøstyrelsen 
forventer, at udkast til VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse for projektet bliver 
sendt i offentlig høring i september 2012. 
 
I naturkonsekvensvurderingen vil der blive foretaget en nærmere vurdering af de miljø-
mæssige effekter i de internationale naturbeskyttelsesområder af en permanent øget an-
vendelse af biomasse (langtidseffekter).  
 
I forbindelse med miljøgodkendelse af permanent øget biomasseanvendelse på Avedøre-
værket vil Miljøstyrelsen samtidig revidere godkendelsen fra 2002 og nedsætte grænse-
værdierne for udsendelse af kvælstofoxider, svovldioxid og partikler (støv) fra hovedked-
len på blok 2. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
Miljøstyrelsen meddeler hermed godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, til 
anvendelse af max 950.000 tons træpiller i hovedkedlen på blok 2 i 2012 (ændring af vil-
kår 2 i godkendelsen af 29. januar 2002 til træpillefyring i hovedkedlen).  
 
Vilkår 1 i Miljøcenter Roskildes godkendelse af 2. marts 2010 til indfyring af tør kulflyve-
aske i hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2 ændres samtidig til: 
 
1. Tilsætning af kulflyveaske til brændslet må maksimalt udgøre 7 tons/time. 
 
Øvrige vilkår i miljøgodkendelsen af 29. januar 2002 til træpillefyring i hovedkedlen og 
godkendelsen af 2. marts 2010 til indfyring af tør kulflyveaske er fortsat gældende ved 
øget anvendelse af træpiller i 2012 ligesom øvrige vilkår for drift af Avedøreværket.   
 

 5



3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
Indledning 
Avedøreværket er omfattet af listepunkt G 101 i godkendelsesbekendtgørelsen1: Kraft-
værker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 50 MW.  
 
Avedøreværket er et kraftvarmeproducerende anlæg, der består af to hovedblokke, AVV 1 
og AVV 2.  AVV 1 har en indfyret effekt på 595 MW (670 MW ved overlastdrift), hvor der i 
dag anvendes kul som hovedbrændsel og fuelolie som opstarts- og reservebrændsel. 
AVV 2 består af en hovedkedel på 805 MW, et gasturbineanlæg (2 turbiner) med en ind-
fyret effekt på i alt 270 MW og et biomasseanlæg på 100 MW (med halm som brændsel). 
Hovedkedlen er et multibrændselsanlæg, hvor der som brændsel i dag kan anvendes en 
vilkårlig kombination af fuelolie, naturgas og træpiller. I de senere år har forbruget af fuel-
olie været markant faldende. Der er til hver blok tilknyttet en hovedskorsten, som begge 
har en højde på 150 m. Røggasserne fra halmkedlen afkastes via hovedskorstenen for 
blok 2 (med eget røgrør), mens gasturbinerne har hver sit separate afkast (95 m).  
 
AVV 1 blev opført i perioden 1985 - 1990 og sat i kommerciel drift i oktober 1990. Blokken 
var fra idriftsættelsen forsynet med et elektrofilter til fjernelse af flyveaske, et vådt (gips-
producerende) røggasafsvovlingsanlæg og low-NOx brændere. Senere - i 1993 - blev der 
installeret det første danske anlæg til fjernelse af NOx i røggassen fra et kraftværk (SCR-
anlæg, Selective Catalytic Reduction).  
 
Avedøreværkets blok 2 er godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Københavns 
Amt den 18. marts 1998. Blokken blev sat i kommerciel drift i januar 2002. Hovedkedlen 
på blok 2 var fra idriftsættelsen forsynet med et elektrofilter til fjernelse af flyveaske, et 
vådt (gipsproducerende) røggasafsvovlingsanlæg, low-NOx brændere og et deNOx-
anlæg (ligeledes et SCR-anlæg).   
 
Hovedkedlen på AVV 2 var oprindelig planlagt at skulle være kulfyret, men på grund af 
kulstoppet i midten af 1990éren, blev kedlen ændret til fyring med naturgas og fuelolie. 
Senere - i 2002 - blev hovedkedlen modificeret til også at kunne anvende biomasse (træ-
piller) som brændsel.  
 
Som følge af korrosionsproblemer i kedlen og slaggedannelse i kedlen m.m. samt nedsat 
effektivitet af deNOx-anlægget ved fyring med biomasse blev der efterfølgende etableret 
indblæsning af tør kulflyveaske i kedlen først som forsøg i 2004 og siden fra 2006 som en 
permanent løsning. Miljøcenter Roskilde har senest den 2. marts 2010 meddelt godken-
delse til indblæsning af tør kulflyveaske sammen med brændslet i hovedkedlen på blok 2. 
I denne godkendelse er fastsat vilkår om, at der maksimalt må tilsættes 9 tons aske/time. 
 
Forbruget af brændsel i hovedkedlen på AVV 2 har i 2010 været ca. 640.000 tons træ-
piller, ca. 4.500 tons fuelolie og ca. 230 mio. m3 naturgas2. Mængden af indblæst kul-
flyveaske i hovedkedlen på blok 2 udgjorde i 2010 ca. 28.000 tons. 

                                                 
1  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed. 
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I halmkedlen anvendes op til 170.000 tons halm om året. Dampen fra halmkedlen fødes 
ind på hovedkedlens dampskinne. I gasturbinerne har der været indfyret ca. 120 mio. m3 
naturgas årligt. Gasturbinerne er tilkoblet hver sin el-generator. I en afgaskedel for hver 
turbine anvendes de varme røggasser herefter til opvarmning af fødevandet til hovedked-
len.  

3.1 Baggrund og begrundelse for godkendelsen 
I tråd med omverdenens ønske om klimavenlig energifremstilling og de københavnske 
varmeselskabers efterspørgsel efter ”grøn” fjernvarme samt DONG Energys egen strategi 
på området er indfyringen af træpiller på Avedøreværkets blok 2 steget gradvis, og i de 
seneste år har indfyringen overskredet grænsen på 300.000 tons/år i godkendelsen af 29. 
januar 2002. Dette er løbende anmeldt til og administrativt accepteret af Miljøstyrelsen. 
Set i lyset af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 4. november 2011 af en tidligere 
miljøgodkendelse til omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket har Miljø-
styrelsen denne gang valgt at meddele en miljøgodkendelse til midlertidig øget indfyring af 
træpiller i hovedkedlen på blok 2.  
 
For at kunne imødekomme det stigende behov for indfyring af træpiller har DONG Energy 
den 5. januar 2012 ansøgt om tilladelse til at indfyre op til 750.000 tons træpiller i hoved-
kedlen på blok 2 i 2012. Ansøgningen er revideret den 11. maj 2012 og senest den 12. 
august 2012, hvor der er søgt om tilladelse til at anvende op til 950.000 tons træpiller i 
2012. 
 
DONG Energy A/S har sideløbende hermed indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af 
en permanent forøgelse af biomasseindfyringen på Avedøreværket og en opnormering af 
værkets samlede kapacitet til ca. 2.000 MW. Dette projekt omfatter bl.a. omstilling af blok 
1 til også at kunne anvende biomasse som brændsel og etablering af en særskilt turbine 
for biokedlen. Den nuværende dampturbine, som er fælles for hovedkedlen og biokedlen, 
frigøres herved til håndtering af en øget dampmængde fra hovedkedlen. En øget damp-
produktion fra hovedkedlen kan opnås ved en forøgelse af den indfyrede effekt i kedlen.  
 
Der pågår i øjeblikket en VVM-proces for projektet om permanent øget biomasse-
anvendelse, og der har i januar – februar 2012 været indkaldt forslag og ideer til projektet 
fra offentligheden. Det forventes, at udkast til VVM-redegørelse, forslag til Kommuneplan-
tillæg og udkast til miljøgodkendelse af projektet, herunder revision af godkendelsen af 
blok 2, vil blive sendt i offentlig høring i september 2012. 

3.1.1 Deposition af kvælstof i naturområder 
De miljømæssige konsekvenser af en øget anvendelse af biomasse i 2012 kan som ud-
gangspunkt være en øget emission af NOx fra værket og dermed en øget deposition af 
kvælstof i Natura 2000-området på og omkring Vestamager.   
 
Beregninger udført af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Århus Universitet i 
forbindelse med den verserende VVM-proces har vist, at depositionen af kvælstof på 
                                                                                                                                                 
2  I de forudgående år har forbruget af fuelolie været væsentligt højere, mens forbruget af træpiller omvendt 

har været væsentligt lavere. 
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Vestamager maksimalt vil stige fra 0,11 kg N/ha/år til 0,15 kg N/ha/år. Dette er langt under 
baggrundsdepositionen på Vestamager, som er ca. 11 kg N/ha/år. Stigningen udgør såle-
des kun ca. 0,4% af baggrundsdepositionen. 
 
Det skal i øvrigt bemærkes, at eventuelle ændringer af fx plantesammensætning i natur-
området kun vil kunne registreres ved langvarige eksponeringer af kvælstof over tåle-
grænsen. Dette aspekt vil blive belyst nærmere i VVM-redegørelse for permanent øget 
biomasseindfyring og opnormering af værkets kapacitet. 
 
Det kan tilføjes, at baggrundsdepositionen af kvælstof på Vestamager, som skyldes ud-
ledninger af kvælstof fra alle andre kilder herunder udenlandske kilder, i dag kun er lidt 
højere end den laveste tålegrænse for de mest kvælstoffølsomme naturtyper, der findes i 
området: ”Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværsklit”) og ”fug-
tige klitlavninger”. Baggrundsdepositionen af kvælstof må inden for få år forventes at falde 
under den laveste tålegrænse som følge af såvel international som national regulering af 
emissionen af NOx fra forskellige kilder, herunder kraftværke, og som en konsekvens af 
den øgede danske NOx-afgift, der trådte i kraft den 1. juli 2012. 

3.1.2 Deposition af tungmetaller i vandområder og i terrestriske natur-
områder 
En anden mulig konsekvens af øget anvendelse af træpiller kan være en øget emission af 
tungmetaller til luften, specielt kviksølv, idet det af tekniske årsager som nævnt ovenfor er 
nødvendigt at indblæse tør kulflyveaske i hovedkedlen bl.a. for at undgå korrosion i ked-
len. 
 
I tabel 1 er vist den forventede ændring af den samlede emissionen af tungmetaller fra 
Avedøreværket ved øget anvendelse af træpiller i 2012 sammenlignet med den gennem-
snitlige, årlige emission fra værket i perioden 2003 - 2010.  
 
Stof Gennemsnitlig emission af  

tungmetaller i 2003 - 2010 
kg/år 

Emission af tungmetaller i 2012 
kg/år 

Arsen 6,6 12,6 
Bly 10,5 8,70 
Cadmium 1,0 2,32 
Chrom 11,6 12,9 
Kobber 5,73 10,7 
Kviksølv 13,5 12,6 
Nikkel 31,5 15,2 
Molybdæn ingen data 3,97 
Selen 106 277 
Zink 253 84,0 
Vanadium ingen data 22,0 
Tabel 1. Den forventede emission af tungmetaller til luften fra Avedøreværket i 2012 sammenlignet 
med det årlige gennemsnit i perioden 2003 – 2010. 
 

                                                 
3 Gennemsnit for 2008 – 2010. Data for 2003 – 2007 ikke tilgængelige. 
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Den beregnede emission af tungmetaller i 2012 er gennemført under forudsætning af, at 
der tilsættes 5% kulflyveaske ved fyring med træpiller svarende til lidt under 7 tons/time. 
Det samlede forbrug af kulflyveaske i 2012 forventes herved at udgør 47.500 tons. 
 
I miljøgodkendelsen af 2. marts 2010 til tilsætning af tør kulflyveaske er der som nævnt 
ovenfor fastsat en grænse for tilsætning af aske på 9 tons/time. Miljøstyrelsen nedsætter 
dette loft til 7 tons/time i 2012 svarende til forudsætningen for de beregnede emissioner af 
tungmetaller. Derved tilgodeses, at miljøvurderingerne, der er baseret på de beregnede 
emissioner, passer med forudsætningen. 
 
Den samlede emission af de enkelte tungmetaller fra Avedøreværket som følge af øget 
anvendelse af træpiller i hovedkedlen på blok 2 vil generelt stige i 2012 i forhold til den 
gennemsnitlige, årlige emission af tungmetaller i perioden 2003 – 2010. Emissionen af 
kviksølv, som der er særlig fokus på bl.a. på grund af forurening af blåmuslinger i Kalve-
boderne forårsaget af gamle spildevandsudledninger fra industri og kommunalt rensnings-
anlæg, vil dog falde svagt. Tre tungmetaller: nikkel, selen og zink skiller sig markant ud de 
andre metaller. Emissionerne af selen og zink udviser således betydelige stigninger – op 
til 170 kg for selen, mens der for nikkel forventes en halvering af emissionen.  
 
Den samlede emission af selen har varieret en del fra 2003 frem til 2010 med mængder 
fra 27 kg/år op til 197 kg/år. For de seneste fire år har den årlige emission i gennemsnit 
været 166 kg/år. De store variationer i den årlige emission skyldes primært, at selen-
indholdet i kul varierer op til en faktor 50, afhængigt af hvor fra kullet stammer. 
 
Beregningerne af selenemissioner i 2012 er foretaget ud fra det forventede indhold i det 
brændsel, der indfyres på Avedøreværket i 2012, samt det forventede antal driftstimer. 
Stigningen i emission af selen skyldes, at der vil blive anvendt en større andel af kul fra 
Colombia, og disse har typisk 2-3 gange så højt et selen-indhold som gennemsnittet af 
kul. 
 
Miljøstyrelsen må således konstatere, at stigningen i emissionen af selen primært skyldes 
varierende indhold af selen i kul og dermed ikke i videre omfang er knyttet til den øgede 
indfyring af træpiller i 2012. 
 
Stigningen i emissionerne af zink skyldes, at træpiller indeholder relativt meget zink, hvor-
for emissionen stiger med det øgede forbrug af træpiller. Zink er dog ikke et specielt kritisk 
tungmetal i miljøet, hvor diverse grænseværdier generelt er en del højere end fx for kvik-
sølv og cadmium. 
 
Faldet i emissionen af nikkel skyldes et faldende forbrug af fuelolie i forhold til for få år 
siden.  
 
For de resterende tungmetaller, herunder cadmium, krom og kobber, vil stigningen i for-
hold den gennemsnitlige udsendelse af det pågældende tungmetal i perioden 2003 – 
2010 være 1 - 6 kg/år. 
 
De maksimale bidrag fra den luftformige emission af tungmetaller fra Avedøreværket til 
koncentrationen af tungmetaller i Kalveboderne er meget små, nemlig 10.000 – 
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10.000.000 gange lavere end miljøkvalitetskravet afhængig af det aktuelle tungmetal. 
Koncentrationsbidragene er desuden så små, at de ikke vil kunne måles i laboratoriet. For 
kviksølv er den beregnede maksimale koncentration således fx 30.000 gange mindre end 
detektionsgrænsen. 
 
Også for aflejring af tungmetallerne i sediment ved Kalveboderne vil den årlige tilvækst 
være 1.000 – 100.000 gange lavere end koncentrationer, hvor der måske kan være en 
biologisk effekt. 
 
Ses på den maksimale årlige merdeposition af tungmetaller på Vestamager vil det for det 
mest kritiske metal cadmium vare ca. 13.000 år, før det af DMU i 1995 foreslåede økotok-
sikologiske jordkvalitetskriterium er overskredet. For kviksølv vil det tage over 1 mio. år. 
Tages hensyn til de i forvejen fundne niveauer af tungmetaller i jorden på Vestamager, vil 
det tidsmæssige perspektiv være ca. 7.400 år for cadmium og ca. 75.000 år for kviksølv. 
 
Det kan således sammenfattende konkluderes, at ændringerne af emissionen af tung-
metaller i 2012 som følge af øget indfyring af træpiller i hovedkedlen på blok 2 er uden 
betydning for vandmiljøet samt for plante-, fugle- og dyrelivet på Vestamager. 
 
Ligesom for kvælstof vil eventuelle påvirkninger af naturen kun kunne registreres ved 
langvarige eksponeringer af øget nedfald af tungmetaller. Dette aspekt vil ligeledes blive 
belyst nærmere i VVM-redegørelse for permanent øget biomasseindfyring og opnorme-
ring af værkets kapacitet. 
 
Det skal i øvrigt tilføjes, at koncentrationen af tungmetallerne i den udsendte røggas fra 
hovedkedlen vil være ca. 100 – 200 gange lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænse-
værdier for udsendelse af tungmetaller (Cd, Hg og ∑ (Pb, Cr, Cu, Ni og V) til luften fra 
kulfyrede kraftværker.  
 

3.1.3 Øvrige miljømæssige forhold 
Emissionen af CO2 fra Avedøreværket vil falde med en øget anvendelse af biomasse, idet 
biomassen erstatter anvendelsen af fossile brændsler, og biomasse regnes som værende 
CO2 neutralt. 
 
Der vil ikke ske ændringer af støjbelastningen i omgivelserne på grund af øget anvendel-
se af træpiller i hovedkedlen på blok 2. Støjgrænserne fastsat i gældende miljøgodken-
delse er ikke overskredet. 
 
Miljøstyrelsen opretholder de hidtil gældende grænseværdier for emissionen af kvælstof-
oxider, svovldioxid og støv fra hovedkedlen på blok 2, som er fastsat i godkendelsen af 
29. januar 2002 til træpillefyring i denne kedel. Grænseværdierne er fastsat på grundlag af 
den på dette tidspunkt gældende bekendtgørelse om store fyringsanlæg (bekendtgørelse 
nr. 689 af 15. oktober 1990 om begrænsning af emissioner af svovldioxid, kvælstofoxider 
og støv fra store fyringsanlæg). I forbindelse med miljøgodkendelsen af øget biomasse-
anvendelse og opnormering af Avedøreværkets kapacitet vil Miljøstyrelsen revidere god-
kendelsen fra 2002 og nedsætte grænseværdierne for udsendelse af kvælstofoxider, 
svovldioxid og partikler (støv) fra hovedkedlen på blok 2. 
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Det er i godkendelsen af 18. marts 1998 af blok 2 og i godkendelsen af 29. januar 2002 til 
træpillefyring i hovedkedlen på blok 2 dokumenteret, at Miljøstyrelsens vejledende græn-
seværdier for de acceptable koncentrationer af stoffer i omgivelserne (B-værdierne) kan 
overholdes.  

3.1.4 Konklusion 
Miljøstyrelsen godkender hermed, at der i 2012 må anvendes max 950.000 tons træpiller i 
hovedkedlen på blok 2, idet der ikke vil ske en væsentligt øget påvirkning af miljøet fx af 
det terrestriske og marine miljø, som indgår i Natura 2000-området: ”Vestamager og havet 
syd for”. 

3.2 Bemærkninger til udkast til afgørelse 
Udkast til miljøgodkendelse er den 16. august 2012 tilsendt DONG Energy A/S og Hvidov-
re Kommune. Der er ikke modtaget bemærkninger til udkastet. 
 

4. OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING 
Denne miljøgodkendelse vil alene blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk under rubrikken: ”Annoncering.” Annonceringen sker fredag den 14. 
september 2012. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 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 afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100  

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

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Ny Østergade 7, 4000 
Roskilde, eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest fredag den 12. oktober 
2012 kl. 16.00. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage.  
 
Miljøstyrelsen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbeta-
les et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. 
Behandlingen af en klage påbegyndes ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret 
ikke rettidigt, bortfalder klagen.  
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4.1 Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Hvis miljøgod-
kendelsen udnyttes, indebærer dette ingen begrænsning i Natur-og Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 

4.2 Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 må-
neder efter offentliggørelse af godkendelsen, dvs. senest den 14. marts 2013. 
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5. Liste over modtagere af godkendelsen 
 
Hvidovre Kommune, Rådhuset, Hvidovre Vej 278, 2650 Hvidovre, hvidovre@hvidovre.dk
 
Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, regionh@regionh.dk
 
Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, hvs@sst.dk
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dn@dn.dk) 
 
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk) 
 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. (dof@dof.dk) 
 
Greenpeace Danmark, Bredgade 20, Baghuset, 4. sal, 1260 København K.  
(info@nordic.greenpeace.org) 
 
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv, 2200 København N. (noah@noah.dk) 
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BILAG 1  

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ØGET ANVENDELSE AF BIO-
MASSE I HOVEDKEDLEN PÅ AVEDØREVÆRKETS BLOK 2 I 20124

DONG Energy A/S har den 4. januar 2012 indsendt en ansøgning om tilladelse til øget 
anvendelse af biomasse på hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2 i 2012. Miljøstyrelsen 
har den 11. januar 2012 bedt om supplerende oplysninger i sagen. DONG Energy A/S 
sendte herefter 11. maj 2012 en fornyet ansøgning med supplerende oplysninger. Efter-
følgende er der fremkommet nye oplysninger angående det forventede brændselsforbrug 
for 2012 og derfor sendes hermed en revideret ansøgning.   
  
Hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2 har i dag tilladelse til indfyring af træpiller, olie og 
naturgas op til 805 MJ/s. I blokkens miljøgodkendelse af 29. januar 2002 er der i vilkår 2 
indsat en grænse for indfyring af træpiller på 300.000 tons/år. Det fremgår ikke af miljø-
godkendelsen, hvad begrundelsen for indsættelse af en sådan begrænsning har været. 
 
I overensstemmelse med omverdenens krav om klimavenlig energifremstilling, efter-
spørgsel på ”grøn” varme og DONG Energy´s egen strategi er indfyringen af træpiller på 
Avedøreværkets blok 2 steget, og de seneste år har indfyringen ligget over 300.000 tons 
pr. år. Dette er løbende anmeldt til Miljøstyrelsen.  
 
For at kunne imødekomme det stigende behov for indfyring af træpiller ansøges hermed 
om en tidsbegrænset tilladelse til at anvende op til 950.000 tons træpiller på blok 2 i 2012.  
 
Den forventede mængde træpiller, der kan indfyres i 2012, er vurderet ud fra følgende: 
 

• Realiseret mængde til og med maj 2012. Maj måned var kold, og anvendelsen af 
brændsel var med en høj andel af træpiller  

• Høj prognose for resten af 2012 (koldt forår og sommer, systemydelser til energi-
net.dk i juni-august og høj rådighed) 

• Ingen begrænsninger på indkøb. 
 
Sideløbende med den konkrete ansøgning om godkendelse til øget anvendelse af træ-
piller i 2012 i Avedøreværkets blok 2, er der den 7. maj 2012 ansøgt om en ikke tids-
begrænset miljøgodkendelse til øget biomasseindfyring på Avedøreværkets blok 2 samt 
miljøgodkendelse til også at kunne anvende biomasse på blok 1. I tilknytning hertil er der 
den 6. juni 2012 indsendt udkast til VVM-redegørelse med tilhørende Naturkonsekvens-
vurdering med titlen ”Øget biomasseindfyring på Avedøreværket”. 
 
Alternativet til øget indfyring af biomasse på Avedøreværkets blok 2 i 2012 er øget ind-
fyring af fossilt brændsel, primært i form af naturgas på blok 2 og kul på blok 1, for at op-
retholde værkets leveringsforpligtelser for fjernvarme.  
 

                                                 
4  Udarbejdet af DONG Energy A/S. 
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For at beskrive den miljømæssige effekt af øget indfyring af biomasse i 2012 som erstat-
ning for fossile brændsler, sammenlignes den opdaterede prognose for driftsscenariet for 
2012 (950.000 tons træpiller) med to driftsscenarier for den fremtidige drift af Avedøre-
værket, som er beskrevet og vurderet i udkastet til VVM-redegørelse.  
 
DONG Energys strategimodel beregner en prognose for produktionen på de centrale dan-
ske kraftværker baseret på en vurdering af fremtidige markedsforhold. Der beregnes pro-
duktion på alle de centrale danske kraftværker, inkl. anlæg, der drives af andre selskaber. 
Modellen tager højde for prognoser for produktion af el fra vindmøller, ligesom udenlandsk 
produktion, der importeres til Danmark, indgår i modellen.  
 
I det ønskede 2012-scenarie, herefter kaldet ”Øget biomasse 2012”, øges indfyringen af 
træpiller på blok 2 til 950.000 tons svarende til den mængde træpiller, der søges om god-
kendelse til at indfyre i 2012 på Avedøreværkets blok 2. Anvendelsen af øvrige brændsler 
i 2012 er vurderet ud fra de aktuelle markedsforhold, der indgår i strategimodellen. Mæng-
den af træpiller svarer til, hvad det i dag er muligt at indfyre i forhold til lastprognosen for 
Avedøreværket, uden at der skal foretages fysiske ændringer på anlægget.  
 
Til sammenligning anvendes ”Nul-scenariet” fra udkastet til VVM-redegørelse for øget 
biomasseindfyring på Avedøreværket. Dette er en vurdering af det fremtidige brændsels-
forbrug ud fra DONG Energys strategimodel, hvis den nuværende øvre grænse for ind-
fyring af træpiller på 300.000 tons på Avedøreværkets blok 2 fastholdes.  
 
Til sammenligning anvendes også ”Scenarie 1” fra udkast til VVM-redegørelse for øget 
biomasseindfyring på Avedøreværket. Scenarie 1 beskriver den fremtidige drift, hvor bio-
masseanvendelsen på blok 2 forøges, men hvor blok 1 endnu ikke omlægges til biomas-
seanvendelse.  
 
Scenarie 1 fra VVM-redegørelsen er inddraget som sammenligningsgrundlag i denne 
konkrete ansøgning for øget biomasseanvendelse i 2012, da dette scenarie giver anled-
ning til en generelt højere emission af tungmetaller (bortset fra selen), end for scenariet 
”Øget biomasse 2012”.  
  
I tabel 1 er brændselssammensætningen angivet for de tre ovennævnte scenarier.  
 
Årligt energi- og Enhed Kul Halm I alt
brændselsforbrug 0 AVV1 AVV1 AVV2 AVV2 Gasturbiner AVV1 AVV2 Biokedel AVV AVV1 AVV2
Nul-scenarie GJ 15 636 600  42 840  57 960 4 926 600 2 235 600   0 5 160 000 2 160 000 30 219 600
Scenarie 1 GJ 14 652 000  42 840  57 960  59 040 2 284 200   0 17 107 200 2 475 000 36 678 240
Øget biomasse 2012 GJ 10 351 000  69 110  42 200 1 663 390 1 020 658   0 16 340 000 1 262 091 30 748 450
Nul-scenarie tons  646 140  1 058  1 431  124 409  56 455   0  300 000  148 966 1 278 459  15 119
Scenarie 1 tons  605 455  1 058  1 431  1 491  57 682   0  994 605  170 690 1 832 410  24 984
Øget biomasse 2012 tons  427 727  1 706  1 042  42 005  25 774   0  950 000  87 041 1 535 295  47 586

Fuelolie Naturgas*) Biomasse Genindfyret aske

*) Naturgas er ikke i tons men i 1000 Nm3  
Tabel 1: Brændselsforbrug på Avedøreværket i de 3 scenarier angivet som indfyret energimængde 
(GJ) samt indfyret brændselsmængde (tons). 
 
Miljøstyrelsen har den 11. januar 2012 fremsendt bemærkninger til ansøgningen. Miljø-
styrelsen har her efterlyst en beregning af emissionen af tungmetaller, idet det bemærkes, 
at der indblæses kulflyveaske, når der indfyres træpiller i hovedkedlen. Miljøstyrelsen har 
desuden anmodet om at få oplyst, hvilke konsekvenser et øget forbrug af træpiller vil få 
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for oplagring af træpiller på værket samt for transport af træpiller til værket (skib) og fra 
skib til lager/kedel. 
 
Nedenfor beskrives emissionerne af tungmetaller i de tre scenarier og den forventede 
påvirkning i omgivelserne ud fra konklusionerne i udkastet til VVM-redegørelse og Natura 
2000-konsekvensvurdering for øget biomasseindfyring på Avedøreværket.  
 
Miljøstyrelsens bemærkning 1:  
Emission af tungmetaller og øget medindfyring af kulflyveaske 
De årlige emissioner af tungmetaller er beregnet med EMOK på baggrund af indholdet af 
tungmetaller i brændslet, og svarer således til de forventede emissioner. Emissionen af 
partikler er sat til 10 mg/Nm3 for fast brændsel og 2,5 mg/Nm3 for gas ved de respektive 
iltprocenter. Dette er et konservativt estimat for værkets emission af partikler.  
 
Indfyringen af kulflyveaske sammen med biomasse er fastsat til 5 % for ”Nul-scenariet” og 
til 2,5 % for ”Scenarie 1”, hvilket også er anvendt i udkastet til VVM-redegørelse. For sce-
nariet ”Øget biomasse 2012” er indfyringen af kulflyveaske fastsat til 5 %. 
 
De årlige emissioner fra det samlede Avedøreværk for de tre scenarier fremgår af tabel 2: 
 
Stof Enhed Nul-scenarie Scenarie 1 Øget biomasse 2012 Ændring ift. Nul-sc. Ændring ift. Sc. 1
Partikler kg/år  86 556  121 856  99 806  13 249 - 22 050
Kadmium kg/år 1,83 3,37 2,32 0,48 -1,06
Kviksølv kg/år 12,1 13,2 12,6 0,47 -0,63
Krom kg/år 10,1 15,8 12,9 2,83 -2,94
Kobber kg/år 8,16 13,6 10,7 2,53 -2,91
Nikkel kg/år 12,7 17,8 15,2 2,50 -2,64
Bly kg/år 6,72 11,0 8,70 1,98 -2,34
Vanadium kg/år 18,4 24,6 22,0 3,67 -2,58
Arsen kg/år 10,0 14,3 12,6 2,61 -1,68
Molybdæn kg/år 3,34 5,04 3,97 0,63 -1,07
Selen kg/år 237 265 277 39,9 12,3
Zink kg/år 55,0 123 84,0 29,0 -39,4  
Tabel 2: Årlige emissioner i kg for partikler og sporstoffer fra det samlede Avedøreværk i de tre 
scenarier. Endvidere ses ændringen i kg for de årlige emissioner for scenariet ”Øget biomasse 
2012” i forhold til hhv. ”Nul-scenariet” og ”Scenarie 1”. 
 
Af tabel 2 ses, at der sker en generel stigning i udledningen af partikler og tungmetaller 
ved ”Øget biomasse 2012” i forhold til ”Nul-scenariet”. Sammenlignes udledningen ved 
”Øget biomasse 2012” med ”Scenarie 1” ses derimod et generelt fald, bortset fra selen, 
hvor der ses en stigning. 
 
I tabel 3 fremgår den procentvise ændring i udledte mængder af partikler og tungmetaller 
for scenariet ”Øget biomasse 2012” i forhold til ”Nul-scenariet” og ”Scenarie 1”. Ændrin-
gerne er i tabellen endvidere opgjort og vist i forhold Avedøreværkets 3 skorstene.  
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Forskel
Parameter AVV1 AVV2+Halm 2*GT Sum AVV AVV1 AVV2+Halm 2*GT Sum AVV
Partikler -34% 114% -54% 15,3% -29% -9% -55% -18,1%
Kadmium -34% 65% --  26% -29% -32% --  -31%
Kviksølv -34% 187% --  3,9% -29% 56% --  -4,8%
Krom -34% 167% --  28% -29% -11% --  -19%
Kobber -34% 141% --  31% -29% -17% --  -21%
Nikkkel -32% 148% --  20% -28% -3% --  -15%
Bly -34% 132% --  30% -29% -17% --  -21%
Vanadium -31% 181% --  20% -27% 8% --  -10%
Arsen -34% 205% --  26% -29% 5% --  -12%
Molybdæn -32% 79% --  19% -28% -18% --  -21%
Selen -34% 212% --  17% -29% 73% --  5%
Zink -34% 122% --  53% -29% -33% --  -32%

"Øget biomasse" ift. "Nul-scenarie" "Øget biomasse" ift. "Scenarie 1"

 
Tabel 3: Procentvise ændringer i årlige emissioner af partikler og tungmetaller for scenariet ”Øget 
biomasse 2012” i forhold til hhv. ”Nul-scenariet” og ”Scenarie 1”. 
 
Sammenlignes scenariet ”Øget biomasse 2012” med ”Nul-scenariet” ses, at den procent-
vise merudledning af sporstoffer er mellem 3,9 og 53 %. Sammenlignes ”Øget biomasse 
2012” med ”Scenarie 1” ses en generelt lavere emission af alle sporstoffer på mellem 4,8 
og 32 %, bortset fra selen hvor der ses en stigning på 5 %. 
 
Af tabel 3 ses endvidere, at scenariet ”Øget biomasse 2012” giver en generel reduktion i 
emissionen af partikler fra AVV 1 i forhold til de to øvrige scenarier, som kan forklares 
med den lavere indfyring af kul i 2012. 
 
Emissionen fra Avedøreværket giver anledning til deposition af sporstofferne i det nærlig-
gende Natura 2000-områder på og omkring Vestamager. COWI har i VVM-redegørelsen 
vurderet, at depositionen til de nærliggende Natura 2000-områder, der følger af emissio-
nen fra Avedøreværket for VVM-redegørelsens scenarie 1, ikke er skadelig for naturen på 
land eller for de marine habitater. Hverken mer-depositionen i sig selv, eller den samlede 
deposition fra Avedøreværket.  
 
Da både mer-emissionen og den samlede emission af sporstoffer fra Avedøreværket ved 
øget biomasseanvendelse i 2012 generelt er lavere end i VVM-redegørelsens scenarie 1, 
bortset fra selen, må det samtidig betyde, at mer-depositionen og total-depositionen af 
sporstoffer i 2012, som konsekvens af den øgede biomasseanvendelse i 2012, heller ikke 
er skadelig for naturen de nærliggende Natura 2000-områder.  
 
Miljøstyrelsens bemærkning 2: Logistik for øget træpilleanvendelse 
Træpiller og kul modtages i dag i skibe og pramme. Der modtages ca. lige mange skibe 
med træpiller og skibe/pramme med kul.  
 
Ud fra en antagelse om, at ændringerne i antallet af skibsanløb for 2012 med fast brænd-
sel svarer forholdsmæssigt til ændringerne i brændselsmængden, vil den øgede anven-
delse af biomasse i 2012 medføre godt en tredobling af antallet af skibe med træpiller, der 
anløber Avedøreværkets havn. Derimod vil antallet af skibe og pramme med kul, der an-
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løber havnen, reduceres med godt 30 %. Samlet set betyder dette, at antallet af skibsan-
løb vil stige i 2012 i forhold til i dag.  
 
COWI vurderer i udkast til VVM-redegørelse for øget biomasseindfyring på Avedøre-
værket, at en øget modtagelse af skibe til Avedøreværkets havn, hvor antallet af skibs-
anløb overstiger det forventede antal for 2012, ikke vil medføre forstyrrelseseffekter af 
betydning for fugle og andre marine pattedyr i eller udenfor Natura 2000-områderne og at 
der ikke er behov for hverken afværgeforanstaltninger eller overvågning som følge af stig-
ningen i skibstrafikken. 
 
Avedøreværkets eksisterende faciliteter til oplag og intern transport af træpiller benyttes 
ved øget anvendelse af træpiller i 2012. Der foretages ikke ændringer af disse anlæg. 
Støjemissionen fra værket vil ikke ændres som konsekvens af den øgede håndtering, jf. 
støjberegning til VVM-redegørelse for øget biomasseindfyring på Avedøreværket, og de 
gældende støjgrænser for Avedøreværket vil fortsat være overholdt. Ligeledes vil risiko 
ved oplag og håndtering af brændsel ikke ændres. 
 
Miljøstyrelsens bemærkning 3: Eksisterende godkendelse til anvendelse af kul-
flyveaske på Avedøreværkets blok 2 
Miljøcenter Roskilde har den 2. marts 2010 udstedt miljøgodkendelse til indfyring af kul-
flyveaske på Avedøreværkets blok 2. Denne giver tilladelse til indfyring af 9 tons aske i 
timen, svarende til 6,5 % af den indfyrede træpillemængde på blok 2. Dette svarer til an-
vendelse af op til 19.500 tons kulflyveaske pr. år ved et forbrug af træpiller på 300.000 
tons/år.  
 
I scenariet ”Øget biomasse 2012” er den procentvise indfyring med kulflyveaske sat til 5 
%, hvilket svarer til 47.500 tons pr. år, hvis der anvendes 950.000 tons træpiller i 2012.  
 
Alle vilkår i den nævnte miljøgodkendelse kan overholdes med den øgede anvendelse af 
træpiller. 
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