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1.    INDLEDNING OG IKKE-TEKNISK RESUMÉ  
 

Rambøll har den 2. december 2013 på vegne af DONG Energy A/S ansøgt om miljøgodkendelse til 

et midlertidigt oplag af optaget havbundsmateriale (sediment) fra Agersø Sund ud for lossekajen 

hørende til den eksisterende kulterminal. Dybden i havneområdet er fastsat til 18 m, men er efter-

hånden sandet til ved sedimenttransport i sundet. Materialet oprenses ved hjælp af et uddybnings-

fartøj, læsses på lastbiler og transporteres til nyttiggørelse eller bortskaffelse uden for Stigsnæsvær-

kets område. Der kan dog blive behov for et midlertidigt oplag af havbundsmateriale på kajarealet 

ved askesiloen og/eller på lossekajen inden den videre transport af materialet. 

 

Status for kraftværket: 

Stigsnæsværket ligger ved Skælskør i et større regionalt industriområde. Foruden selve kraftværket 

omfatter anlægget også en kulterminal. Det samlede anlæg ejes og drives af DONG Energy A/S.  

 

Stigsnæsværket består af to kul- og oliefyrede produktionsanlæg (blokke) med en samlet kapacitet 

(elektrisk produktion) på 409 MWEL. Blok 1 er fra 1966 og har en kapacitet på 143 MWEL, mens 

blok 2 er fra 1970 og har en kapacitet på 266 MWEL. Begge blokke var oprindeligt oliefyrede, men 

blev under 1970'ernes oliekrise omstillet til kulfyring. 

 

I de senere år har driften af værket været meget beskeden – i 2011 og 2012 var blok 2 fx kun i drift i 

ca. 500 timer/år med fuelolie som brændsel, mens blok 1 ikke har været i drift siden 2008. 

 

DONG Energy A/S har i efteråret 2012 iværksat en række foranstaltninger med henblik på, at Stigs-

næsværket med virkning fra 1. januar 2013 er blevet lagt i mølpose. Al olie, bortset fra turbineolie, 

er således fjernet fra diverse anlæg og systemer samt fra tanken til hjælpedampkedlen. Al olie i 

turbinen kan i tilfælde af uheld opsamles i spildevandsbassinerne, der i forbindelse med nedluk-

ning af værket er blevet omdannet til et stort olieopsamlingskar.  

 

Energistyrelsen har i brev af 29. april 2013 godkendt konservering af Stigsnæsværket efter el-

forsyningsloven (både blok 1 og blok 2).  

 

Status for selve kraftværket er således, at det er ”betinget driftsklar med ½ års opstart”. Værket kan 

således kun bringes i kommerciel produktion igen efter væsentlige eller længevarende reparationer 

eller ombygninger. 

 

Status for kulterminalen: 

Stigsnæsværket blev etableret ved Stigsnæs hovedsagelig på grund af den store vanddybde i Agersø 

Sund, hvilket er ideelt i forbindelse med afledning af kølevand og medfører gode anløbsforhold for 

kulskibe med stor dybdegang. 

 

På den eksisterende kulterminal blev der indtil for få år siden indskibet ca. 3,3 mio. tons kul om 

året, hvoraf ca. 1,5 mio. tons blev indfyret i de to kulfyrede blokke, mens ca. 1,8 mio. tons blev over-

ført med pramme til andre af DONG Energy’s kulfyrede kraftværker, som har begrænset vanddybde 

i havnene.  
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Stigsnæsværkets kulterminal har i 2009/2010 undergået en renovering og opgradering, som omfat-

tede udskiftning af lossekranerne og kajbåndet samt etablering af en omkasterstation, hvor kul fra 

kajbåndet kan overføres enten til det eksisterende kullager via et nyt højbånd med tilhørende ud-

læggerarm eller til blokkene via et nyt båndsystem. Endvidere blev der etableret to nye dozergruber 

på den eksisterende kulplads og en tilhørende ny underjordisk båndtunnel, hvormed kul kan trans-

porteres enten til udskibningsanlægget efter omkastning til det eksisterende underjordiske 

bånd eller til kraftværksblokkene via den nye omkasterstation. 

 

Aktiviteterne på den bestående kulterminal har været for nedadgående i de senere år, og i slutnin-

gen af 2012 var terminalen således stort set tømt for kul.  

 

DONG Energy A/S har i juli 2013 oplyst, at driften af kulterminalen vil blive genoptaget, og at det 

er planen, at kulterminalen årligt skal modtage og håndtere 1,5 mio. tons kul fordelt på ca. 10 

skibsanløb med udskibning af kul på ca. 160 pramme. Det første kulskib ankom i begyndelsen af 

september 2013. 

 

Miljøstyrelsen har i påbud af 4. december 2013 revurderet vilkår for drift af kulterminalen. 

 

Det har forbindelse med genoptagelse af driften på kulterminalen vist sig, at havneområdet ud for 

lossekajen er sandet til på grund af sedimentransport i Agersø Sund, og at vanddybden derfor er for 

lille til at modtage de største kulskibe, som anløber terminalen (tørlast skibe med en kapacitet på 

ca. 160.000 tons kul). Der er derfor behov for at optage havbundsmateriale for at genskabe den 

oprindelige vanddybde på 18 m. 

 

DONG Energy A/S har planlagt at påbegynde uddybningen medio december i år. Havbundsmaterialet op-

tages ved hjælp af et særligt uddybningsfartøj, læsses på lastbiler og transporteres til nyttiggørelse eller 

deponering uden for Stigsnæsværkets område. Det skønnes, at der skal optages ca. 12.000 m3 havbunds-

materiale svarende til ca. 20.000 tons. Oprensningen af den berørte del af sundet forventes afsluttet se-

nest den 7. januar 2014. 

 

Der kan blive behov for et midlertidigt oplag af havbundsmateriale på kajarealet ved askesiloen syd for 

kulpladsen og/eller på lossekajen, inden det optagne sediment transporteres videre til ekstern håndtering 

før nyttiggørelse eller deponering. Havbundsmateriale, der eventuelt oplagres på befæstede arealer langs 

med kajen, vil blive fjernet fra Stigsnæsværkets område senest den 31. januar 2014. 

 

Rambøll har den 2. december 2013 på vegne af DONG Energy A/S ansøgt om godkendelse til midlertidig 

oplagring af opgravet havbundsmateriale i perioden indtil 31. januar 2014.  

 

Miljøstyrelsen kan godkende et midlertidigt oplag af havbundsmateriale på befæstede arealer, hvor af-

strømmende overfladevand og vand fra materialet afledes til Agersø Sund via sandfang. Som følge af den 

korte periode, hvor havbundsmaterialet oplagres på værkets arealer, anses det ikke for nødvendigt eller 

praktisk gennemførlig at foretage målinger af sammensætningen af det udledte spildevand og efterfølgen-

de detaljerede beregninger af koncentrationerne af fx tungmetaller i Agersø Sund. Miljøstyrelsen lægger i 

den forbindelse vægt på, at havbundsmaterialets indhold af forurenende stoffer, herunder tungmetaller, 

ligger under den laveste aktionsniveau i Klapvejledningen, bortset fra enkelte tungmetaller hvor koncen-

trationen ligger lige over det nedre aktionsniveau. Havbundsmaterialet må derfor overordnet set betragtes 

som ret uforurenet (på baggrundsniveau).  
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2.  AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
Miljøstyrelsen meddeler godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, til, at der i perioden 
indtil 1. februar 2014 må oplagres og håndteres optaget havbundsmateriale (affaldskode 17 05 05) 
fra oprensning (vedligeholdelse) af havneområdet ved kulterminalen.  
 
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 
 

Generelt 

1. Vilkår i påbud af 4. december 2013 om drift af kulterminalen gælder også for håndtering og 

oplagring af havbundsmateriale.
1
 

 
2. Når havbundsmaterialet er fjernet, skal arealerne, hvor der har været håndteret og oplagret 

havbundsmateriale, rengøres. 
 

Indretning og drift 

3. Optaget havbundsmateriale skal oplagres på befæstet areal ved lossekajen og/eller ved aske-
siloen, hvor der er mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør og 
drænvand fra materialet. 
 

Udledning af spildevand 

4. Spildevand (drænvand og nedbør der falder på arealet, hvor havbundsmateriale håndteres og 
oplagres), skal udledes til Agersø Sund via sandfang. 

 

Støj 

5.  Aktiviteter knyttet til oplagring af havbundsmateriale samt den tilhørende håndtering og 
bortkørsel af materialet må finde sted i tidsrummet kl. 06 – 18 alle ugens dage. 

 
 
 
 
 

                                                
1
  Påbuddet træder formelt set først i kraft den 1. januar 2014, men gælder i relevant omfang for oplagring og 

håndtering af havbundsmateriale. 
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3.  VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 

Stigsnæsværket er omfattet af listepunkt 1.1 (a) og 1.1 (b) i Godkendelsesbekendtgørelsen
2
: 

”Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover: 

a) Hvor brændslet er kul og/eller orimulsion. (s) 
b) Hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.” 

 
Kulterminalen betragtes som en biaktivitet og er reguleret af en særskilt afgørelse (Miljøstyrelsens 
påbud af 4. december 2013). 

 
Midlertidig oplagring af optaget havbundsmateriale på Stigsværkets arealer er isoleret set omfattet 
af listepunkt K 212: 

”Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr 

forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om da-

gen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg 

omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211.” 

 

Efter Godkendelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 2, træffer Miljøstyrelsen afgørelse om godkendelse af 

listevirksomheder, der er mærket med (s) på listerne i bilag 1 og 2. Hvis der tillige udføres aktivite-

ter, der er omfattet af andre punkter på listerne i bilag 1 og 2, er Miljøstyrelsen godkendelses- og 

tilsynsmyndighed for alle godkendelsespligtige anlæg og aktiviteter på virksomheden. Miljø-

styrelsen er derfor miljømyndighed for den midlertidige oplagring af havbundsmateriale på Stigs-

næsværkets arealer. 

 

3.1  Baggrund for godkendelsen 

Stigsnæsværket består af to kraftværksblokke: blok 1 og blok 2 med en samlet produktionskapacitet 

på 409 MWEL. Blok 1 er opført i 1966, mens blok 2 er opført i 1970. Begge blokke var oprindeligt 

oliefyrede, men blev under oliekrisen i 1970èrne omstillet til kulfyring (dog med mulighed for også 

at anvende fuelolie som opstarts- og reservebrændsel). I år med fuld produktion på værket (senest i 

2006) var forbruget af kul ca. 1,5 mio. tons/år i alt på de to blokke. 

 

Stigsnæsværkets blok 1 har ikke været i drift siden 2008, mens blok 2 i 2011 og 2012 blot blev an-

vendt som reserve-/spidslastanlæg med oliefyring, og i disse år havde en meget begrænset driftstid 

(svarende til ca. 4 dages fullast pr. år). 

 

Stigsnæsværket er med virkning fra 1. januar 2013 blevet lagt i mølpose. 

 

Foruden selve kraftværksblokken har Stigsnæs været rammen om en kulterminal, hvorfra kul blev 

losset dels til Stigsnæsværket, dels til andre værker og udskibet hertil med pramme via et bånd-

anlæg på en pier beliggende lige nord for kølevandsindtaget til blokkene. Den indskibede kul-

mængde, inkl. egetforbruget på de to blokke, udgjorde ca. 3,3 mio. tons pr. år. 

 

Anvendelsen af kulterminalen har ligesom driften af blokkene været kraftigt reduceret i 2011 og 

2012, men DONG Energy A/S har i juli 2013 oplyst, at driften af terminalen vil blive genoptaget i et 

omfang svarende til ca. 10 skibsanløb om året medbringende i alt ca. 1,5 mio. tons kul, som vil blive 

                                                
2
  Bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed. 

http://miljoe-offentlig.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20121454-full&activesolution=http%3a%2f%2fwww.lovportaler.dk#b1
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udskibet via 160 pramme til andre af koncernens kulfyrede værker så som Avedøreværkets blok 1, 

Asnæsværkets blok 2 og Studstrupværkets blok 3. 

 

I forbindelse med genoptagelse af driften på kulterminalen er det konstateret, at havneområdet ud 

for lossekajen er sandet til på grund af sedimentransport i Agersø Sund, og at vanddybden derfor er 

for lille til at modtage de største kulskibe, som anløber terminalen (tørlast skibe med en kapacitet 

på ca. 160.000 tons kul). Der er herved behov for at optage havbundsmateriale for at genskabe den 

oprindelige (af Kystdirektoratet godkendte) vanddybde på 18 m. 

 

DONG Energy A/S har planlagt at påbegynde uddybningen medio december i år. Havbundsmaterialet op-

tages ved hjælp af et særligt uddybningsfartøj, læsses på lastbiler og transporteres til nyttiggørelse eller 

deponering uden for Stigsnæsværkets område. Det skønnes, at der skal optages ca. 12.000 m3 havbunds-

materiale svarende til ca. 20.000 tons. Oprensningen af den berørte del af sundet forventes afsluttet se-

nest den 7. januar 2014. 

 

Der kan blive behov for et midlertidigt oplag af havbundsmateriale på kajarealet ved askesiloen syd for 

kulpladsen og/eller på lossekajen, inden det optagne sediment transporteres videre til ekstern håndtering 

før nyttiggørelse eller deponering. Sediment, der eventuelt oplagres på befæstede arealer langs med kajen, 

vil blive fjernet fra Stigsnæsværkets område senest den 31. januar 2014. 

 

Rambøll har den 2. december 2013 på vegne af DONG Energy A/S ansøgt om godkendelse til midlertidig 

oplagring af opgravet havbundsmateriale i perioden indtil 31. januar 2014. Rambøll har den 4. december 

2013 fremsendt revideret og supplerende materiale. Ansøgningen ajourført med reviderede og opdaterede 

oplysninger er vedlagt som bilag 1 til godkendelsen. 

 

Miljøstyrelsen kan godkende et midlertidigt oplag af havbundsmateriale på befæstede arealer, hvor af-

strømmende overfladevand og vand fra materialet afledes til Agersø Sund via sandfang. Som følge af den 

korte periode, hvor havbundsmaterialet oplagres på værkets arealer, anses det ikke for nødvendigt eller 

praktisk gennemførlig at foretage målinger af sammensætningen af det udledte spildevand og efterfølgen-

de detaljerede beregninger af koncentrationerne af fx tungmetaller i Agersø Sund. Miljøstyrelsen lægger i 

den forbindelse vægt på, at havbundsmaterialets indhold af forurenende stoffer, herunder tungmetaller, 

ligger under den laveste aktionsniveau i Klapvejledningen, bortset fra enkelte tungmetaller hvor koncen-

trationen ligger lige over det nedre aktionsniveau. Havbundsmaterialet må derfor overordnet set betragtes 

som ret uforurenet (på baggrundsniveau). Rambøll oplyser, at det af tidsmæssige årsager ikke har været 

muligt at foretage klapning af havbundsmaterialet, hvilket ellers er den sædvanlige fremgangsmåde i en 

sådan situation. 

 

3.2   Beskrivelse af projektet 

DONG Energy A/S ønsker godkendelse til et midlertidigt oplag af havbundsmateriale (sediment), som 

optages fra Agersø Sund ud for lossekajen ved den eksisterende kulterminal. Dybden i havneområdet er 

fastsat til 18 m, men på grund af tilsanding ved sedimenttransport i sundet er dybden reduceret, således 

at de meget store skibe, hvormed kul i dag fragtes fra oversøiske destinationer, ikke kan anløbe termina-

len. Havbundsmaterialet optages med grab fra et særligt uddybningsfartøj, læsses på lastbiler og trans-

porteres til nyttiggørelse eller deponering et andet sted uden for Stigsnæsværkets område.  

 

Af logistikmæssige årsager kan der blive behov for et midlertidigt oplag af havbundsmateriale på kaj-

arealet ved askesiloen og/eller den sydlige ende af lossekajen, før materialet transporteres til det endelige 

bestemmelsessted. 

 

Kajområderne har fast belægning og afledning af afstrømmende overfladevand til Agersø Sund via vej-
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brønde med sandfang. Der etableres et ”bassin” af halmballer, hvor havbundsmaterialet kan oplægges 

midlertidigt inden videre transport med lastbiler til nyttiggørelse eller bortskaffelse. Halmballerne vil 

holde på materialet, så det ikke flyder ud over hele kajområdet. Overskydende vand (drænvand) løber 

gennem halmballerne til nærmeste vejbrønd. 

 

Der skal ikke gives tilladelse fra Kystdirektoratet til oprensningen, da der ikke er tale om en uddybning af 

havnen, men en oprensning/vedligeholdelse til en allerede godkendt vanddybde. 

 

Aktiviteten er midlertidig, idet oprensningen af havneområdet påbegyndes snarest og forventes afsluttet 

senest den 7. januar 2014, idet DONG Energy A/S har chartret et kulskib med forventet ankomst til kul-

terminalen den 7. januar 2014. Evt. materiale oplagt på kajen vil blive fjernet fra Stigsnæsværkets område 

senest den 31. januar 2014. 

 

Der forventes oprenset ca. 12.000 m3 sediment svarende til en vægt på 20.000 tons (11.000 tons i af-

drænet tilstand). 

 

Oprensningen finder sted i tidsrummet 6 - 18 alle ugens dage. Kørsel på kajen med entreprenørmateriel 

(gummiged og dumper) og bortkørsel af havbundsmateriale med lastbiler vil finde sted i samme tidsrum.  

I alt forventes et behov for 300 – 600 lastbiltransporter, dog afhængig af sedimentets vandindhold. 

 

3.3  Miljøteknisk vurdering 

De miljømæssige påvirkninger som følge af optagning, midlertidig oplagring og bortkørsel af hav-

bundsmateriale er primært 1) udledning af spildevand (afdrænet vand fra det optagne sediment og 

regnvand, der løber gennem det oplagrede sediment, samt drænvand, som drypper af lastbiler, når 

materialet køres væk) samt 2) støj fra kørsel med lastbiler og entreprenørmaskiner. 

 

Miljøstyrelsen foretager derfor i godkendelsen primært en vurdering af spildevandsforhold (afsnit 

3.3.3) og støj fra aktiviteterne (afsnit 3.3.1), idet andre miljøpåvirkninger vil være af et helt ubety-

deligt omfang. Miljøstyrelsen knytter dog også en bemærkninger til muligheden for, at der kan op-

stå støvgener (afsnit 3.3.2). Det bemærkes, at selve optagningen af havbundsmaterialet ikke er om-

fattet af miljøbeskyttelsesloven og derfor ikke reguleres i miljøgodkendelsen.  

 

3.3.1 Støj 

Miljøstyrelsen har i påbud af 4. december 2013 om revurdering af vilkår for drift af kulterminalen 

fastsat støjgrænser for terminalen i henhold til de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejled-

ning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Ved Ørnehovedgård lidt nord for Stignæsværket 

er støjgrænsen om natten dog fastsat 2 dB(A) højere end den vejledende støjgrænse.  

 

DONG Energy, Måleteknisk laboratorium, har i en rapport af 4. september 2008, revideret den 29. 

januar 2009, foretaget en beregning af den forventede støjbelastning i omgivelserne fra en dengang 

planlagt udvidelse af kulterminalen på Stigsnæs.  

 

De væsentligste støjkilder på kulterminalen er anlæg til losning og læsning af kul (kulkraner og 

udskibningsbåndet), transport af kul mellem terminalens enheder (især åbne bånd som kajbåndet 

og højbåndet over kulpladsen) samt kørsel med dozere. Disse støjkilder har alle en kildestyrke på 

over 100 dB(A). 
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Intern transport på værket, herunder kulterminalen, bidrager ikke med et signifikant støjbidrag i 

omgivelserne. Det skal tilføjes, at der er gode til- og frakørselsforhold til og fra området via Stignæs 

Landevej. 

 

De i påbuddet af 4. december 2013 fastsatte støjgrænser vurderes at kunne overholdes også med 

inddragelse af støjbidrag fra håndtering, oplagring og bortkørsel af havbundsmateriale fra oprens-

ningen af havneområdet ved lossekajen. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er aktiviteter i 

aften-og natperioderne. 

 

På grund af aktiviteternes meget begrænsede omfang (ca. 3 - 7 uger) – og den kendsgerning at de i 

øvrigt foregår dels i dagperioden, dels i vinterperioden – er det ude af proportioner at kræve doku-

mentation for støjbelastningen i form af en støjmåling/støjberegning udført som ”Miljømåling – 

ekstern støj.” Det skal tilføjes, at flere af de mest støjende aktiviteter – så som losning af kul og drift 

af overjordiske kultransportbånd – er indstillet, mens der optages havbundsmateriale. Næste kul-

skib ankommer ifølge de foreliggende oplysninger omkring den 7. januar 2014, dvs. umiddelbart 

efter at oprensningen af havneområdet er afsluttet.  

  

3.3.2 Støv 

Det optagne havbundsmateriale er meget vandholdigt (50-75 %), og der vil herved ikke kunne fore-

komme væsentlige støvgener i omgivelserne, heller ikke ved bortkørsel af materialet.  Selv ved op-

lagring i flere uger med vandtab til følge vil sedimentet ikke være støvende (også årstiden taget i 

betragtning). 

 

3.3.3 Spildevand 

Der er udtaget prøver i den øvre del af sedimentet på tre prøvningsstationer, hvilket er i overens-

stemmelse med Klapvejledningens
3
 tabel 1 for den mængde havbundsmateriale, der forventes op-

taget (12.000 m3). De målte koncentrationer af stoffer, herunder tungmetaller, i prøverne fra de tre 

stationer er angivet i tabel 1 nedenfor. 

 
Tabel 1. Tungmetalkoncentrationer (i forhold til tørstof, TS) i den øvre del af sedimentet for grupperede 
prøver ud for kulhavnen ved Stigsnæsværket. Nedre og øvre aktionsniveau er fra Klapvejledningen.  

Prøve/station 1 2 3 Nedre  

aktions- 

niveau 

Øvre 

 aktions- 

niveau 

 mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

Arsen, As 7,9 7,7 13 20 60 

Bly, Pb 24 20 18 40 200 

Cadmium, Cd 0,53 0,42 0,41 0,4 2,5 

Chrom (total), Cr 20 17 16 50 270 

Kobber, Cu 19 23 17 20 90 

Nikkel, Ni 18 14 15 30 60 

Kviksølv, Hg 0,03 0,03 0,02 0,25 1 

Zink, Zn 82 61 59 130 500 

                                                
3
  Naturstyrelsens vejledning nr. 9702 af 20. oktober 2008 om dumpning af havbundsmateriale – klapning. 
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*) værdier som µg/kg TS 

Naphtalen 0,045 0,022 0,021 - - 

Acenaphthylen 0,0009 0,0007 0,0011 - - 

Acenaphthen 0,0013 <0,0005 <0,0005 - - 

Fluoren 0,0089 0,0054 0,0043 - - 

Phenanthren 0,023 0,013 0,019 - - 

Anthracen 0,0059 0,0065 0,007 - - 

Fluoranthen 0,026 0,026 0,043 - - 

Pyren 0,022 0,024 0,036 - - 

Benzo(a)anthracen 0,02 0,018 0,024 - - 

Chrysen/ Triphenylen 0,014 0,011 0,016 - - 

Ben-
zo(b+j+k)fluoranthen 

0,034 0,028 0,033 - - 

Benzo(a)pyren 0,017 0,015 0,021 - - 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,015 0,011 0,016 - - 

Dibenzo(a,h)anthracen <0,001 <0,001 <0,001 - - 

Benzo(g,h,i)perylen 0,014 0,013 0,016 - - 

PAH, ∑9  0,16 0,14 0,20 3 30 

Tributyltin, TBT  <3*   4,0*   4,1*   7*   200* 

 

Ifølge Klapvejledningen svarer nedre aktionsniveau til et gennemsnitligt baggrundsniveau eller til 

ubetydelige koncentrationer, hvor der ikke forventes miljømæssige effekter. Det øvre aktionsniveau 

angiver det niveau, hvor der kan være begyndende effekter. 

 

En given mængde havbundsmateriale inddeles i tre klasser: A, B og C. Hvis koncentrationen af alle 

analyserede stoffer er under det nedre aktionsniveau, hører havbundsmaterialet til klasse A. Hvis 

havbundsmaterialet ikke hører til klasse A, men koncentrationen af alle analyserede stoffer ligger 

under det øvre aktionsniveau, hører havbundsmaterialet til klasse B. Ellers hører havbunds-

materialet til klasse C
4
.  

 

Hvis havbundsmaterialet hører til klasse A, kan det altid klappes. For Natura 2000-områder vil det 

dog altid være en eventuel konsekvensvurdering, der er afgørende. Havbundsmateriale hørende til 

klasse B kan som udgangspunkt klappes på normal vis på eksisterende klappladser, men der skal 

foretages en nærmere vurdering af materialet. I den nærmere vurdering indgår ud over koncentra-

tionsbetragtninger, mængderne af de pågældende forurenende stoffer, herunder nettotilførslen til 

klappladsen, andre tilførsler til klappladsen, valg af klapplads, samt en vurdering af alternative 

bortskaffelsesmuligheder, herunder eventuelle metoder til klapning som under og efter klapningen 

kan mindske udvekslingen med havmiljøet. 

 

Hvis materialet overstiger det øvre aktionsniveau (klasse C), skal det som udgangspunkt deponeres 

på land. Men hvis man kan dokumentere, at der opnås den mest optimale balance mellem økonomi 

og miljø, kan klasse C materiale dog klappes på særlige vilkår.  

 

                                                
4
  Men en mindre modifikation, som ikke omtales her. 
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Analyserne af prøver fra de tre stationer i havbunden ud for lossekajen på Stigsnæsværkets kul-

terminal viser, at havbundsmaterialet må klassificeres som klasse B, idet der er (mindre) overskri-

delser af det nedre aktionsniveau for Cd i alle tre prøver (1 prøve hvis man runder nedad). For kob-

ber er der desuden en mindre overskridelse af det nedre aktionsniveau i en af de tre prøver. 

 

Samlet set er den overordnede vurdering, at koncentrationerne af de målte stoffer i havbunds-

materialet, der vil blive optaget, ligger på et gennemsnitligt baggrundsniveau.  

 

Det udledte spildevand er saltvand, der dræner fra det oplagrede havbundsmateriale, samt nedbør, 

som falder i perioden, hvor materialet oplagres på kajen (også regnvand der gennemstrømmer det 

oplagrede materiale). Det afdrænede vand samt nedbør, der falder på havbundsmaterialet, sies 

gennem halmballer. 

 

Rambøll har vurderet, at hvis der dræner 200 l vand fra 1 m3 havbundsmateriale (25 – 40 % af ind-

holdet af vand i det opgravede materiale), kan der i alt løbe ca. 2.500 m3 saltvand med sediment-

partikler til rendestensbrønde på kajen (i denne vurdering er ikke medtaget bidrag fra nedbør). 

Overfladevandet/drænvandet renses i sandfang, før det udledes til Agersø Sund.  

 

Rambøll har vurderet koncentrationerne af tungmetaller i Agersø Sund som følge af udledningen af 

drænvand på grundlag af følgende antagelser: 

1) Der udledes 500 mg partikler/l spildevand. Partiklerne bundfælder, men det antages, at 

1/10 af stofmængden opløses i væsken omkring partiklerne. 

2) Partiklerne har et indhold af tungmetaller svarende til gennemsnittet af de målte koncen-

trationer på de tre prøvetagningsstationer. 

3) Der optages 700 m3 havbundsmateriale om dagen (12 timer), som giver anledning til, at 

der dagligt løber 140 m3 drænvand til Agersø Sund via sandfang (svarende til 3,24 l/s).  

4) Det udledte spildevand opblandes med ca. en faktor 100 i havvandet (strømningshastighed 

i Agersø Sund: 0,3 m3/s). 

5) Alt spildevand udledes i ét punkt. 

 

Rambølls beregninger viser, at de generelle miljøkvalitetskrav
5
 for PAH-forbindelser og tungmetal-

ler kan overholdes med særdeles god margen (en faktor 20 eller mere). For kviksølv er fx beregnet 

en koncentration, der er mere en 1.000 gange lavere end det generelle miljøkvalitetskrav. 

 

Miljøstyrelsen bemærker, at det er vanskeligt at lave en præcis beregning af koncentrationen i 

vandområdet af de stoffer, der er i havbundsmaterialet, men de skematiske beregninger, som Ram-

bøll har udført, sandsynliggør dog, at koncentrationerne vil være langt under miljøkvalitetskravene 

selv tæt på udledningspunktet. Ofte accepteres en blandingszone med en udstrækning (radius) på 

50 – 100 m omkring udledningspunktet. 

 

Under hensyntagen til, at koncentrationen af tungmetaller, TBT og PAH-forbindelser i havbunds-

materialet vil være omkring baggrundsniveauet, og at udledningen kun vil forekomme i en ret be-

grænset periode (under 2 måneder), samt at der er stor opblanding i Agersø Sund (stærkt strøm og 

stor vanddybde), accepterer Miljøstyrelsen, at spildevandet (drænvand og overfladevand) kan ud-

ledes til Agersø Sund via sandfang. 

 

                                                
5
  Se bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 201 om miljøkvalitetskrav til vandområder og krav til udledning 

af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
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Det anses ikke for praktisk gennemførligt at udføre et egentligt prøvetagningsprogram for det ud-

ledte spildevand, og der vil heller ikke være noget at anvende analyseresultaterne til set i lyset af 

den begrænsede udledningsperiode. Endvidere bemærkes, at en uddybning af havnen – med iland-

tagning af havbundsmaterialet – ikke er en normal foreteelse, hvor analyseresultaterne i så fald 

som udgangspunkt kunne anvendes ved en mere nøjagtig vurdering, næste gang der skal foretages 

uddybning af havneområdet. 

 

3.3.4 Vilkår 

For listepunkt K 212 er der udarbejdet standardvilkår, hvilket i almindelighed betyder, at miljø-

myndigheden skal indsætte disse vilkår i godkendelsen, jf. § 32, stk. 1, i Godkendelsesbekendtgørel-

sen (bekendtgørelse nr.1454 af 20. december 2012). Efter samme bekendtgørelses § 32, stk. 3, kan 

man undtagelsesvist fastsætte ændrede eller yderligere vilkår end standardvilkårene for bilag 2-

virksomheder. 

 

Standardvilkår for bilag 2-virksomheder er fastsat i bilag 5 til den forrige Godkendelsesbekendt-

gørelse (bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012). Det er her værd at bemærke, at den forrige be-

kendtgørelse ikke anvendte betegnelsen ”midlertidig oplagring af ikke-farligt affald. Denne ind-

snævring er først medtaget i den nye Godkendelsesbekendtgørelse. Standardvilkårene for K 212 er i 

øvrigt meget brede, hvilket må ses i lyset af, at de skal dække et stort spektrum af affaldsarter og 

håndteringer heraf. Flere af standardvilkårene, fx at oplagringen af affaldet ikke må give anledning 

til væsentlige støv- og lugtgener (21.4.1 punkt 9), findes i øvrigt allerede i påbuddet af 4. december 

2013 om vilkår for drift af kulterminalen, som også dækker oplagring og håndtering af havbunds-

materialet (vilkår 1 i godkendelsen). 

 

Miljøstyrelsen har derfor, dog under hensyntagen til standardvilkårene hvor de er relevante, valgt 

at fastsætte nogle få præcise vilkår, der er møntet på den aktuelle oplagring og karakter af affaldet. 

Miljøstyrelsen betragter i denne sammenhæng opgravet havbundsmateriale som affald (affaldskode 

17 05 05), idet det er noget, som DONG Energy A/S ønsker/agter at skille sig af med.  

 

3.4 Udtalelse fra andre myndigheder, borgere m.m. 

På grund af tidsrammen for, hvornår godkendelsen skal kunne udnyttes, har det ikke været muligt 

at indhente eventuelle udtalelser fra offentligheden eller andre myndigheder. 

 

 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Lovgrundlag 

 

4.1.1 Miljøbeskyttelsesloven  
 

Godkendelsen til midlertidig oplagring af havbundsmateriale gives i henhold til § 33, stk. 1, i 

miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 

 

Ansøgning og udkast til midlertidig oplagring af havbundsmateriale har ikke været offentlig-

gjort, da reglen om forudgående høring ikke gælder for bilag 2-virksomheder.  
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Den midlertidige oplagring af havbundsmateriale kan i øvrigt ikke få en negativ og betydelig 

indvirkning på mennesker og miljø, som er kriteriet for, hvornår reglen om forudgående 

offentlighed finder anvendelse ved ændring af en bilag 1-virksomhed, jf. § 17, stk. 3, i God-

kendelsesbekendtgørelsen.   

 

4.1.2 Planloven 

Bekendtgørelse nr. 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs 

virkning på miljøet (VVM-bekendtgørelsen) omfatter ikke midlertidig oplagring af ikke-

farligt affald. Midlertidigt oplag af havbundsmateriale kan i øvrigt ske i overensstemmelse 

med lokalplanen for området. 

 

4.1.3 Lov om miljømål 

Stigsnæsværket ligger op til flere internationale naturbeskyttelsesområde, jf. afsnit 3.2.13 i miljø-

godkendelsen af 27. april 2010 af udvidelse af kulterminalen.  

 

Midlertidig oplagring af havbundsmateriale, af en karakter som må anses for at være sammen-

lignelig med baggrundsniveauet og dermed uden særlig miljømæssig effekt, jf. afsnit 3.3.3, kan ikke 

påvirke de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), der ligger i nærheden 

af Stigsnæsværket (afstand til nærmeste område er ca. 500 m). Miljøstyrelsen henviser i øvrigt til 

VVM-vurderingen gennemført i forbindelse med den dengang planlagte udvidelse af kulterminalen 

og offentliggjort af Miljøcenter Roskilde den 19. november 2009. 

 

4.2 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for Stigsnæsværket med tilhørende kulterminal og for den 

midlertidige oplagring af havbundsmateriale. 

 

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne godkendelse vil alene blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk 

under rubrikken: ”Annoncering.” Annonceringen sker mandag den 10. december 2013. 

 

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 rekreative inte-

resser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København 

K, eller mst@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 7. januar 2014 kl. 16.00. 

 

Virksomheden vil få besked, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage.  

 

http://www.mst.dk/
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Miljøstyrelsen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det 

materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et ge-

byr 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.  

4.3.1 Betingelser, mens en klage behandles 

Klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning i henhold til miljøbeskyttelseslovens 

§ 95, stk. 1, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

4.3.2 Søgsmål 

Et eventuelt søgsmål om godkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter of-

fentliggørelse af godkendelsen, dvs. senest den 7. juli 2014.  
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5.  Liste over modtagere af kopi af godkendelsen 
 
Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse, slagelse@slagelse.dk 
 
Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø, regionsjaelland@regionsjaelland.dk 
 
Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø (sjl@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. (natur@dof.dk) 
 
Dansk Sejlunion, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (ds@sejlsport.dk) 
 
Foreningen for Solskinsbyens Bevarelse v/Britta Nielsen (brini@post11.tele.dk) 
 
RGS 90 A/S Stigsnæs, Askelunden 24, 4230 Skælskør, Kim Nytofte-Bæk (knb@dsvm.dk) 
 
Advokatfirmaet Brun & Hjejle, Bredgade 38, 1260 København. Att.: Ulrik Lindow Sørensen, 
(uls@bruunhjejle.dk) 
 
Kirsten og Mogens Olsen, Gedehavevej 20, 4230 Skælskør (m.paakajenolsen@dlgmail.dk) 
 
Peter Chr. Justesen, Ørnehovedgård, Stigsnæs Landevej 571, Holten, 4230 Skælskør 
 
Søren Hansen, Parnasvej 4, Borød, 4180 Sorø 

mailto:slagelse@slagelse.dk
mailto:regionsjaelland@regionsjaelland.dk
mailto:sjl@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:ds@sejlsport.dk
mailto:brini@post11.tele.dk
mailto:knb@dsvm.dk
mailto:uls@bruunhjejle.dk
mailto:m.paakajenolsen@dlgmail.dk
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BILAG 1: ANSØGNING OM MIDLERTIDIG OPLAG AF  
HAVBUNDSMATERIALE6  

Aktiviteten er omfattet af bilag 5 om standardvilkår i bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godken-

delse af listevirksomhed, og ansøgningen indeholder de i bekendtgørelsen anførte oplysninger. 

 

A. Ansøger og ejerforhold 

1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. 

DONG Energy Thermal Power 

Kraftværksvej 53 

7000 Fredericia 

Tlf. 99 55 11 11 

 

2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer. 

Stigsnæsværket 

Holtengårdsvej 24 

4230 Skælskør 

CVR-nr.: 27446469 

P-nr.: 1.017.586.706 

Matrikel nr. 10h Holten By, Magleby i Slagelse Kommune 

 

3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller 

ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. 

Identisk med A 1 

 

4) Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. 

Ansøgningen er udarbejdet af 

Rambøll 

Hannemanns Allé 53 

2300 København S 

Sandie Stokholm Andersen 

Tlf. 51 61 83 51 

 

Kontaktperson hos DONG Energy er 

Ole Fuglsbjerg Andersen 

Tlf. 99 55 73 98 

 
 

B. Oplysninger om virksomhedens art 

5) Virksomhedens listebetegnelser, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle bi-

aktiviteter. 

 

Stigsnæsværket er omfattet af listepunkt 1.1 Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel 

indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover: a) Hvor brændslet er kul og/eller orimulsion. (s). Da 

listepunktet er s-mærket er Miljøstyrelsen godkendelsesmyndighed for virksomheden. 

 

Aktiviteten vurderes i sig selv at være omfattet af listepunkt K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af 

ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bort-

                                                
6
  Ansøgning af 2. december 2013 er udarbejdet af Rambøll. Efterfølgende oplysninger modtaget af Miljø-

styrelsen den 4. december 2013 er indarbejdet i bilaget. 

http://miljoe-offentlig.lovportaler.dk/?hashparam=b5&schultzlink=bek20120486#b5
http://miljoe-offentlig.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20120486-full&activesolution=http%3a%2f%2fwww.lovportaler.dk#b1
http://miljoe-offentlig.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20120486-full&activesolution=http%3a%2f%2fwww.lovportaler.dk#B2
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skaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere 

med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller 

punkt K 211. 

 

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om udvidelser 

eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt 

virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om 

hele virksomheden inkl. udvidelsen. 

 

Stigsnæsværket ønsker godkendelse til midlertidigt oplag af sediment fra oprensning af Agersø Sund 

ud for lossekajen ved den eksisterende kulterminal. Dybden i havneområdet er fastsat til 18 m, men er 

efterhånden sandet til ved sedimenttransport i sundet. Materialet oprenses ved hjælp af uddybnings-

fartøj, læsses på lastbiler og transporteres til håndtering udenfor Stigsnæsværkets område. Der kan 

dog blive behov for midlertidigt oplag af sediment på kajarealet ved askesiloen og/eller lossekajen 

inden videretransport til håndtering eksternt. 

 

Kajområderne har fast belægning og afledning af afstrømmende overfladevand til Agersø Sund via 

vejbrønde med sandfang. Der etableres et ”bassin” af halmballer, hvor materialet kan oplægges mid-

lertidigt inden videre transport til nyttiggørelse eller bortskaffelse. Halmballerne vil holde på materia-

let, så det ikke flyder ud over hele kajområdet, men vil tillade, at overskydende vand løber væk til 

nærmeste vejbrønd. 

 

Der skal ikke gives tilladelse til oprensningen af Kystdirektoratet, da der ikke er tale om en uddybning, 

men en oprensning/vedligeholdelse til allerede godkendt dybde. 

 

Slagelse Kommune har meddelt en ”ikke-tilladelse” til oprensningen efter Miljøbeskyttelseslovens § 

85. 

 

7) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. 

 

Aktiviteten er midlertidig. Oprensningen forventes afsluttet senest 7. januar 2014. Evt. materiale op-

lagt på kaj vil være fjernet fra Stigsnæsværkets område senest 31. januar 2014. 

 
C. Oplysninger om etablering 

8) Oplysning om hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.  

 

Der kræves ikke bygningsmæssige udvidelser eller ændringer til projektet. 

 

9) 

 

Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksom-

hedens drift. 

 

Virksomheden har chartret et kulskib, med forventet ankomst til Stigsnæsværket d. 7. januar 2014. 

Oprensningen af sedimentet skal være gennemført inden. Materialet forventes at være fjernet fra 

Stigsnæsværkets område senest 31. januar 2014. 

http://miljoe-offentlig.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20121454-full&activesolution=http%3a%2f%2fwww.lovportaler.dk#b1
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D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed og driftstid 

10) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering. Pla-

nen forsynes med en nordpil. 

 

Se bilag 1 med angivelse af oprensningsområdet. Det er kajarealet ved askesiloen samt den sydlige 

ende af lossekajen, der skal anvendes til læsning af lastbiler samt evt. midlertidigt oplag af oprenset 

materiale. 

 

11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. 

 

Det oprensede sediment oplægges kun på Stigsnæsværket, hvis den logistiske håndtering nødvendig-

gør dette, og kun indtil materialet kan videredisponeres. Materialet oplægges på kajarealerne, der har 

fastbelægning samt opsamling af overfladevand med rensning (sandfang) inden afledning til reci-

pient. Aktiviteten er i sig selv ikke omfattet af Stigsnæsværkets nuværende miljøgodkendelse. Der er 

tale om rent sediment, der normalt transporteres til klapning, hvilket er udelukket i denne sag pga. 

tidspres. Der er ikke noget i lokal- eller kommuneplan, der er til hinder for, at materialet tages på 

land og håndteres som rent sediment. 

 

12) Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstidspunkter for de enkelte 

forurenende aktiviteter, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. 

Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. 

 

Oprensningen finder sted i tidsrummet 6-18 alle ugens dage. Kørsel af materialer med entreprenør-

materiel og lastbiler fra kaj og ud fra Stigsnæsværkets område finder sted i samme tidsrum. Oprens-

ningen varer ca. 3 uger, og alt midlertidigt oplag vil være fjernet senest 31. januar 2014. 

 

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse her-

med. 

  

Materialet vil transporteres væk fra Stigsnæsværket i lastbiler. Antallet er afhængig af materialets 

vandindhold, men det anslås, at der anvendes 300-600 lastbiler i alt. Disse vil ankomme i dagtimerne 

i en begrænset periode, indtil materialet er fjernet fra Stigsnæsværkets område. Den midlertidige 

mér-trafik til og fra Stigsnæsværket i dagtimerne vil ikke medføre væsentligt forøget støjpåvirkning af 

omgivelserne, ligesom områdets vejnet er indrettet til at håndtere en sådan midlertidig trafikforøgel-

se uden problemer. 

 

E. Tegninger over virksomhedens indretning 

14) Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende: 

 

  Bilag 2, tegning 1, viser en afløbstegning af den sydlige lossekaj med angivelse af placering af rende-

stensbrønde samt udløb til recipient. Alle rendestensbrønde har sandfang. Bilag 2, tegning 2, viser en 

afløbstegning af askepladsen. Overfladevand herfra ledes ligeledes til recipient via sandfang. 

 

F. Beskrivelse af virksomheden 

15) Beskrivelse af virksomhedens indretning som forklaring til tegningen, jf. pkt. 14. 

 

Stigsnæsværket er indrettet med kajarealer, der normalt anvendes til losning af brændsel. Askeplad-

sen har tidligere været anvendt til udskibning af aske produceret på Stigsnæsværket. Pladsen er ikke i 

anvendelse i dag. Den øvrige indretning af Stigsnæsværket er ikke relevant for denne ansøgning, idet 
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værket er omfattet af en separat miljøgodkendelse, der omfatter værkets normale aktiviteter. 

 

16) Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump, spildbakke, 

opsamlingskar og lignende eller afløb for gulve eller for befæstede eller impermeable udendørs area-

ler. 

 

Arealerne til midlertidigt oplag af sediment er befæstede med asfalt og afstrømmende overfladevand 

afledes til recipient via sandfang. 

 

17) Oplysning om (eventuelt opstillet i nedenstående skema) 

 

Affaldsart(er) 

eller -

fraktion(er) 

EAK-kode(r) 

/ anden iden-

tifikation 

Forventet 

årlig 

mængde 

Forventet mak-

simalt oplag for 

væsentlige af-

faldsarter eller -

fraktioner 

Oplagringsmåde og -sted, jf. 

pkt. 14. 

Klapmateriale, 

bortset fra affald 

henhørende under 

17 05 05 

17 05 06 12.000 m3, 

eller ca. 

20.000 tons 

12.000 m3, eller ca. 

20.000 tons (ca. 

11.000 tons af-

drænet sediment) 

Materialet oplagres midlertidigt 

udendørs på kajarealet. For det en-

kelte materiale er der tale om oplag 

af få timers eller dages varighed. 

Samlet er opgaven afsluttet senest 

31. januar 2014. 

     Materialet er analyseret i henhold til klapvejledningen. Indholdet af forurenende stoffer er angivet i    

     tabel 1. 

 

Tabel 1. Tungmetalkoncentrationer (i forhold til tørstof, TS) i den øvre del af sedimentet 

for grupperede prøver ud for kulhavnen ved Stigsnæsværket. Nedre og øvre aktionsniveau 

er fra klapvejledningen (Vejl. nr. 9702 af 23. oktober 2008) hvor de nedre værdier svarer 

til baggrundsniveauer. 

Prøve/station A B C Nedre akti-

onsniveau 

Øvre akti-

onsniveau 

 mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

Arsen, As 7,9 7,7 13 20 60 

Bly, Pb 24 20 18 40 200 

Cadmium, Cd 0,53 0,42 0,41 0,4 2,5 

Chrom (total), Cr 20 17 16 50 270 

Kobber, Cu 19 23 17 20 90 

Nikkel, Ni 18 14 15 30 60 

Kviksølv, Hg 0,03 0,03 0,02 0,25 1 

Zink, Zn 82 61 59 130 500 

Naphtalen 0,045 0,022 0,021 - - 

Acenaphthylen 0,0009 0,0007 0,0011 - - 

Acenaphthen 0,0013 <0,0005 <0,0005 - - 

Fluoren 0,0089 0,0054 0,0043 - - 

Phenanthren 0,023 0,013 0,019 - - 

Anthracen 0,0059 0,0065 0,007 - - 

Fluoranthen 0,026 0,026 0,043 - - 

Pyren 0,022 0,024 0,036 - - 

Benzo(a)anthracen 0,02 0,018 0,024 - - 
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*) værdier som µg/kg TS. 

 

       Indholdet af Cadmium ses at være lige over nedre aktionsniveau i alle prøver, ligesom indholdet af  

       kobber er lige over nedre aktionsniveau i en enkelt prøve. Materialet er rent i henhold til alle kendte  

       klassificeringer af jord. 

Chrysen/ Triphenylen 0,014 0,011 0,016 - - 

Ben-

zo(b+j+k)fluoranthen 

0,034 0,028 0,033 - - 

Benzo(a)pyren 0,017 0,015 0,021 - - 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,015 0,011 0,016 - - 

Dibenzo(a,h)anthracen <0,001 <0,001 <0,001 - - 

Benzo(g,h,i)perylen 0,014 0,013 0,016 - - 

PAH, ∑9   0,16 0,14 0,20 3 30 

Tributyltin, TBT  <3*   4,0*   4,1*   7*   200* 

18) Hvis ansøgningen vedrører oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald, skal 

følgende oplyses: 

 

Der oplagres ikke slam 

 

19) Oplysning om hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden. 

 

Oprensningen foretages med grab, og materialet læsses direkte i lastbiler. Der kan blive tale om, at 

materiale, der oplægges midlertidigt på kajarealet håndteres med traditionelt entreprenørmateriel 

som dumpere og frontlæsser (gummiged). 

 

20) Oplysninger om, hvordan de enkelte affaldsarter/-fraktioner håndteres, herunder om håndterin-

gen foregår indendørs, under tag beskyttet mod vejrlig eller i det fri. 

 

Håndteringen foregår udendørs med traditionelt entreprenørmateriel. 

 

21) Oplysninger om hvad der neddeles, opskæres eller klippes, samt hvordan, hvor og på hvilke tids-

punkter. 

 

Ikke relevant. 

 

22) Oplysninger om hvad der presses, balleteres eller komprimeres, samt hvordan, hvor og på hvilke 

tidspunkter. 

 

Ikke relevant. 

 

23) Oplysninger om hvad der knuses, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter. 

 

Ikke relevant. 

 

24) Oplysning om hvordan elskrot håndteres. 

 

Ikke relevant. 
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25) Oplysning om hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden, herunder 

oplysning om i hvilket omfang, der vaskes materiel eller køretøjer på virksomheden. 

 

Denne aktivitet nødvendiggør ikke vaskning af materiel eller værkstedsaktiviteter i øvrigt. 

 

26) Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg. 

 

Ikke relevant. 

 

27) Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motor-

brændstof. 

 

Ikke relevant. 

 
 

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltnin-
ger 
 

Luftforurening 

28) Oplysning om hvilke arbejdsprocesser mv., der knytter sig til virksomhedens skorstene og luftaf-

kast, jf. punkt 14. 

 

Ikke relevant. 

 

29) Oplysning om støvfrembringende aktiviteter og om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger. 

Sedimentet er vådt ved optagning, og der forventes således ingen støvfrembringende aktiviteter. 

Selvom materialet opbevares på Stigsnæsværkets areal i adskillige dage, vil det ikke opnå et tab af 

vand der gør, at materialet vil blive støvende, årstiden også taget i betragtning. 

 

30) Oplysning om lugtfrembringende aktiviteter og om planlagte lugtbegrænsende foranstaltninger. 

 

Materialet lugter ikke. 
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Spildevand 

31) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevands-

teknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde: 

 

  - Oplysning om spildevandets oprindelse 

 

Der er tale om saltvand fra Agersø Sund, evt. iblandet det nedbør, der måtte falde i perioden. 

Vandet filtreres gennem halmballer, men kan indeholde partikler af sediment, ligeledes fra Ager-

sø Sund. 

 

  - For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbsste-

der. 

 

  Hver m3 der optages, indeholder omtrent 50-75 % vand, dvs. 500 -750 liter. Hvis omtrent 200 

liter/m3 dræner fra materialet, vil der i alt kunne løbe 2.000-2.500 m3 saltvand med sediment-

partikler tilbage til recipienten. 

 

Spildevandet indeholder partikler af sediment, med det indhold af kemiske stoffer, der er angivet 

i tabel 2 (gennemsnit af tre analyser). Det vand, der dræner fra sediment, der lægges midlertidigt 

på kajen, løber først igennem halmballer, der er opstillet for at holde på sedimentet. Herefter 

løber vandet til rendestensbrønde, hvorfra det løber til recipient via sandfang. Koncentrationen 

af partikler i udløbet fra sandfang kendes ikke. I miljøgodkendelsen til udvidelse af kulhavnen fra 

2010 er der stillet vilkår om, at vandet fra sandfang på lossekajen ikke må indeholde mere end 50 

mg partikler/L. Om dette vilkår kan overholdes vides pt. ikke. Hvis det antages, at der udledes 10 

gange flere partikler, end vilkåret tillader, udledes 500 mg partikler/L til recipienten. De kemiske 

stoffer er bundet til partiklerne, og bundfælder med disse, men det antages her, at 1/10 af stof-

mængden opløser sig i væsken omkring partiklerne. 
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Tabel 2: Koncentrationen af kemiske stoffer på det oprensede sediment samt i det  

vand, der dræner fra materiale, der midlertidigt oplægges på kajen. 

 

Hvis det antages, at der dræner 200 L vand fra hver m3 materiale, der oplægges på kajen, og der 

maksimalt optages 700 m3 materiale om dagen, kan der dagligt løbe 140 m3 vand tilbage til reci-

pienten via sandfang i løbet af en 12 timers arbejdsdag. Det svarer til 3,24 L/s i 12 timer. Det 

antages, at vandet, der løber til recipient via rendestensbrønde og sandfang, opblandes i vandet i 

recipienten 1 meter ud fra kaj og 1 meter ned fra overfladen af recipienten. Strømningshastighe-

den i Agersø Sund ud for Stigsnæsværket er i mere end 70 % af tiden højere end 0,3 m/s. Det 

betyder, at 3,24 l/s der strømmer til recipient opblandes med 0,3 m3/s vand i Agersø Sund, hvis 

det antages, at alt overfladevandet løber til recipient i ét punkt. Dette svarer til en opblandings-

faktor på 93. 

 

Gennem-

snit af 3 

analyser 

Stof-

mængde 

på partik-

ler v. 500 

mg 

part./L 

Mængde 

opløst i 

udløbs-

vandet 

hvis 1/10 

går i 

opløsning 

Koncen-

tration i 

recipient 

v. en 

opbland-

ingsfak-

tor på 93 

Generelt 

kvalitets- 

Krav 

Akut 

kvalitets- 

krav 

 mg/kg TS ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 

Arsen, As 9,5 4,8 0,48 0,005 0,11 1,1 

Bly, Pb 21 10 1,03 0,011 0,34 2,8 

Cadmium, Cd 0,45 0,23 0,02 0,0002 0,2 0,45-1,5 

Chrom (total), Cr 18 8,8 0,88 0,009 3,4 124 

Kobber, Cu 20 9,8 0,98 0,011 1 2 

Nikkel, Ni 16 7,8 0,78 0,008 0,23 6,8 

Kviksølv, Hg 0,03 0,01 0,001 0,00001 0,05 0,07 

Zink, Zn 67 34 3,37 0,036 7,8 8,4 

Naphtalen 0,029 0,01 0,0015 0,00002 1,2 - 

Acenaphthylen 0,001 0,0005 0,0000 
0,00000

05 
0,13 3,6 

Acenaphthen 0,001 0,0007 0,0001 0,000001 0,38 3,8 

Fluoren 0,006 0,0031 0,0003 
0,00000

3 
0,23 21,2 

Phenanthren 0,018 0,01 0,0009 0,00001 1,3 4,1 

Anthracen 0,006 0,003 0,0003 
0,00000

3 
0,1 0,4 

Fluoranthen 0,032 0,02 0,0016 0,00002 0,1 1 

Pyren 0,027 0,01 0,0014 0,00001 0,0017 0,023 

Benzo(a)anthracen 0,021 0,01 0,0010 0,00001 0,0012 0,018 

Chrysen/ Triphenylen 0,014 0,01 0,0007 0,00001 0,0014 0,014 

Benzo 

(b+j+k)fluoranthen 
0,032 0,02 0,0016 0,00002   

Benzo(a)pyren 0,018 0,01 0,0009 0,00001   

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,014 0,01 0,0007 0,00001   

Dibenzo(a,h)anthracen 0,001 0,001 0,0001 0,000001 0,00014 0,018 

Benzo(g,h,i)perylen 0,014 0,01 0,0007 0,00001   

PAH, ∑16 (EPA)  0,23 0,12 0,012 0,00013   

Tributyltin, TBT 0,004 0,002 0,0002 
0,00000

2 
0,0002 0,0015 
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I tabel 2 er ligeledes vist de generelle samt de akutte kvalitetskrav til vandet i recipienten som 

fastlagt i bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og 

krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Det ses, at udledningen fra 

kajområdet i forbindelse med oplag af hele den oprensede mængde i daglige mængder af 700 m3, 

der hver dræner 200 L overfladevand til recipient med et indhold af sedimentpartikler på 500 

mg/L overholder alle kvalitetskrav til recipienten med særdeles god margin. Der er ikke taget 

højde for, at recipienten i forvejen kan have et indhold af forurenede stoffer, hvilket kan betyde, 

at der ikke er ”rum” til yderligere tilførsel af forurenende stoffer. Dette er udeladt, idet denne 

beregning viser, at der tilføres meget små mængder, der er langt under kvalitetskravene. Desu-

den vurderes beregningen af de tilførte mængder at være meget konservativ således, at den reelle 

tilførsel vil være mindre end den her beregnede mængde indikerer. 

 

  - For befæstede arealer oplyses, hvordan overfladen tænkes indrettet med afstrømning og afløb, 

samt hvad der løber til hvilke olieudskillere. 

 

Arealerne er allerede indrettet med fast belægning, afløb til rendestensbrønde og udløb til reci-

pient via sandfang. 

 

  - Maksimal spildevandsmængde afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen. 

 

Der optages max. 700 m3 sediment/dag, hvilket giver anledning til ca. 140 m3 saltvand med se-

dimentpartikler/døgn. Den daglige afledning vil være nogenlunde konstant, og vil være begræn-

set til oprensningsperioden. 

 

  - Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere. 

 

De etablerede vejbrønde er sandfangsbrønde med en dimension på 300 til 400 mm. 

 

  - Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender den bedste tilgængelige teknik med henblik på 

at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en 

beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer. 

 

Materialet, dvs. sediment og vand, kommer fra recipienten Agersø Sund. Da materialet er rent i 

henhold til alle gældende regler for jordhåndtering, og materialet ville kunne klappes, hvis en 

klaptilladelse kunne gives inden for tidsrammen for løsning af opgaven, anses materialet for rent. 

Frasortering af partikler via halmballer og sandfang anses derfor for at være tilstrækkeligt, inden 

vandet ledes tilbage til Agersø Sund, hvorfra det kommer. 

 

32) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer 

eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt 

til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28. 

 

Der afledes til recipient. 

 

33) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes 

oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde. 

 

Se beregningen foretaget under punkt 31. Opblandingsfaktoren er konservativt beregnet til 93. 

    

http://miljoe-offentlig.lovportaler.dk/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20?hashparam=p28&schultzlink=lov19910358#p28
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Støj 

34) Oplysning om støjfrembringende aktiviteter, herunder intern kørsel og af-, på- og omlæsning af 

affald samt klipning/neddeling, knusning og presning/neddeling/komprimering. Oplysning om 

planlagte støjbegrænsende foranstaltninger. 

 

Aktiviteten finder sted på et tidspunkt, hvor der ikke ligger kulskib til losning. Det betyder, at vær-

kets kulkraner og dozere, som normalt er i drift ved losning af skib, ikke er i drift samtidig med op-

rensningen. Det vurderes derfor, at den midlertidige oprensningsaktivitet samt transport til oplags-

plads ikke vil medføre overskridelser af Stigsnæsværkets eksisterende støjvilkår. 

    

Affald 

35) Oplysning om årlig mængde af spildolie og andet affald, der fremkommer ved virksomhedens 

drift. Farligt affald skal angives med EAK-koder. 

 

Det eneste affald, der frembringes og håndteres ved aktiviteten, er sedimentet, hvis det skal beteg-

nes som affald. 

    

I. Andet 

36) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, 

idet der samtidig gives en begrundelse herfor. 

 

Vilkår 1, idet aktiviteten ikke varer 3 måneder, og varsling af aktivitetens ophør allerede er givet i 

denne ansøgning. 

Vilkår 3, idet der ikke skal foretages modtagekontrol af materialet. 

Vilkår 8, idet der ikke håndteres pap, papir, plast eller andre lette materialer. 

Vilkår 11 og 12, idet materialet kun opbevares udendørs og der ikke etableres afkast. 

Vilkår 13, idet der ikke håndteres bygningsaffald. 

Vilkår 16, idet der ikke opstilles olietanke. 

Vilkår 17-23, idet der ikke modtages disser typer af affald. 

Vilkår 25, idet der ikke etableres vaskepladser. 

Vilkår 26, idet der ikke opbevares spildolie. 

Vilkår 27, idet aktiviteten varer maks. 2 måneder. 

Vilkår 28, idet der ikke foretages vedligehold i perioden. 

 

37) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, 

idet der samtidig gives en begrundelse herfor. 

 

Der er ikke vilkår, som ikke kan overholdes. 

 

38) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. 

 

Nej. 

 

 


