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1.  INDLEDNING OG IKKE-TEKNISK RESUMÉ 
 
H. C. Ørsted Værket består i dag af følgende anlæg: 
 
Kedel 3: Højtrykskedel med indfyret effekt på 157 MW (brændsel: naturgas/fuelolie) 
HCV 7:  Højtrykskedel med indfyret effekt på 285 MW (brændsel: naturgas, fuelolie) 
HCV 8: Gasturbine med tilsatsfyret afgaskedel – samlet indfyret effekt på 127 MW 

(brændsel: naturgas) 
HCV 21: Lavtrykskedel med indfyret effekt på 106 MW (brændsel: letolie) 
HCV 22: Lavtrykskedel med indfyret effekt på 106 MW (brændsel: letolie) 
 
Spidslastanlægget omfattende kedel 21 og kedel 22 er oprindelig godkendt den 17. no-
vember 2005 af Københavns Kommune og er idriftsat i henholdsvis 2006 og 2007.  
 
Spidslastanlægget har en samlet indfyret effekt på 212 MW med en virkningsgrad på ca. 
94,5% og leverer alene fjernvarmedamp (til dampnettet i den indre by) og damp til op-
varmning af fjernvarmevand, men er ikke tilsluttet en turbine til produktion af elektricitet.  
 
Spidslastkedlerne på H.C. Ørsted Værket blev installeret nogenlunde parallelt med, at der 
også blev installeret spidslastkedler på Svanemølleværket. Sidstnævnte kedler var fra 
begyndelsen konstrueret således, at de begge kan anvende naturgas og letolie som 
brændsel i en vilkårlig kombination.   
 
DONG Energy har ansøgt om, at der også kan anvendes naturgas i spidslastkedlerne på 
H.C. Ørsted Værket. Der vil i den forbindelse blive foretaget mindre ændringer i gasled-
ningerne på værket og installeret såkaldt kombibrændere, der kan brænde såvel letolie og 
naturgas samt en kombination af de to brændselstyper.  
 
Den væsentligste miljøfaktor, der er knyttet til anvendelse af naturgas i spidslastanlægget, 
er udsendelse af kvælstofoxider fra anlægget. De installerede brændere vil være af en 
type, som begrænser dannelsen af kvælstofoxider mest muligt ved forbrænding af 
brændslet. 
 
Miljøstyrelsen godkender hermed, at der også kan anvendes naturgas i de bestående 
spidslastkedler på H.C. Ørsted Værket. Der fastsættes i godkendelsen grænseværdier til 
luft svarende til de grænseværdier for nye fyringsanlæg, der fremgår af bekendtgørelsen 
om store fyringsanlæg1 (fyringsanlæg med en indfyret effekt på 50 MW og derover). 
 
Fra 1. januar 2016 skal grænseværdien for udsendelse af kvælstofoxider sænkes i forhold 
til det nu godkendte niveau som følge af et EU-direktiv, der i øjeblikket er under gennem-
førelse i Danmark. Miljøgodkendelsen vil derfor omkring 1. januar 2015 skulle revideres 
under hensyntagen til bl.a. de fremtidige grænseværdier. 
 
Andre miljømæssige forhold så som støjbelastning fra værket og risiko for større uheld 
ændres ikke som følge af, at der anvendes naturgas i spidslastanlægget. 
                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003. 

 3



2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
Miljøstyrelsen meddeler godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 
1, til ombygning af spidslastkedlerne (HCV 21 og HCV 22) på H.C. Ørsted Værket, 
således at disse kedler foruden letolie også kan anvende naturgas som brændsel. 
 
Godkendelsen meddeles som et tillæg til miljøgodkendelse af 17. november 2005 af 
spidslastanlægget med ændringer i godkendelse af 5. september 2007, og på følgende 
vilkår: 
 
Vilkår 15, 16 og 17 i miljøgodkendelsen af 17. november 2005 udgår og erstattes af et nyt 
vilkår 15a og et nyt vilkår 15b: 
 
Vilkår 15a:  
Spidslastanlægget skal overholde følgende emissionsgrænseværdier til luft for NOx, SO2 
og støv ved fyring med henholdsvis letolie, naturgas samt en kombination af letolie og 
naturgas: 
 

 Letolie  Naturgas Letolie + Naturgas   

200*ie(olie) + 150* ie(gas)NOx [mg/Nm3] 200  150              
ie(olie) + ie(gas) 

                      

288*ie(olie) + 35* ie(gas)3SO2 [mg/Nm ] 288  35  
ie(olie) + ie(gas) 

30*ie(olie) + 5* ie(gas)Støv [mg/Nm3 30  ] 5  
ie(olie) + ie(gas) 

  3CO [mg/Nm ] 30 

Reference tilstand 3 % O2, 273 K, 1013 mbar, tør røggas 

Hvor ie(olie) og ie(gas) er den samlede indfyrede effekt i begge kedler, som kan hen-
føres til henholdsvis letolie og naturgas. 

 
Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for NOx, SO2 og støv: 
Emissionsgrænseværdierne for NOx, SO2 og støv anses for overholdt, når en vurdering af 
resultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at ingen af de validerede daglige 
gennemsnitsværdier overskrider emissionsgrænseværdierne, og 95 % af alle validerede 
timegennemsnitsværdier i løbet af et år ikke overskrider grænseværdierne med mere end 
200 %. 
 
Ved vurdering af om emissionsgrænseværdierne er overholdt, skal opstarts- og ned-
lukningsperioder ikke medregnes. 
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De validerede gennemsnitsværdier over et døgn eller en time bestemmes ud fra de gyl-
digt målte timegennemsnitsværdier (1 times middelværdi eller middelværdien af to ½-
times værdier) efter fratrækning af konfidensintervallet, jf. vilkår 262. Det er en forudsæt-
ning for validering, at AMS-udstyret har bestået den årlige AST-test, inklusive linearitets-
test, eller en QAL-2 kalibrering. 
 
Hvis mere end 3 timegennemsnitsværdier over et døgn er ugyldige, fordi AMS-udstyret 
ikke fungerer korrekt eller er under vedligeholdelse, skal den pågældende døgnmiddel-
værdi kasseres. 
 
Regel for overholdelse af emissionsgrænseværdien for CO: 
Emissionsgrænseværdien for CO anses for overholdt, hvis gennemsnitsværdien af emis-
sionskoncentrationen over driftstiden i enhver kalendermåned ikke overskrider emissions-
grænseværdien. 
 
Vilkår 15b: 
Emissionsgrænseværdien for SO2 ved fyring med letolie (jf. vilkår 15a) anses for over-
holdt, hvis svovlindholdet i letolie er mindre end 0,18 vægt%. 

 
Tilsynsmyndigheden kan forlange en redegørelse/vurdering af emissionen af SO2 ved 
fyring med naturgas baseret på målinger af svovlindhold i rågassen og kendskab til svovl-
koncentrationen i lugtmidlet, der tilsættes gassen lige før værket. 
 
Vilkår 22 ændres til: 
Der skal i røggaskanalen være installeret automatisk målende systemer (AMS-udstyr) for 
følgende stoffer og driftsparametre: 
 

Forurenende stof Driftsparametre 
  
 CO 
Ilt  
Røggastemperatur NOX 
Tryk  
Vanddampindhold (+) Støv 

  
 

(+): ikke nødvendig, forudsat at gasprøven tørres, inden emissionerne analyseres. 
 

  

                                                 
2 Som ændret nedenfor. 
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Målestedets indretning og placering skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i 
kapitel 8 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 (Luftvejledningen). 
 
Vilkår 23 i miljøgodkendelsen af 5. september 2005 ændres til: 
H. C. Ørsted Værket skal hvert kvartal sende følgende oplysninger til tilsynsmyndigheden: 

• de validerede daglige gennemsnit af emissionskoncentrationen af såvel NOx som 
støv for alle dage i kvartalet og de tilhørende emissionsgrænseværdier 

• 95%-fraktilen af alle validerede timegennemsnitsværdier af emissionskoncentrati-
onen af såvel NOx og støv i det forløbne år og de tilhørende emissionsgrænse-
værdier. 

• Hvor mange døgnmiddelværdier, der er kasseret, fordi AMS-udstyret ikke funge-
rede korrekt eller var under vedligeholdelse, jf. vilkår 15a. 

 
• De månedlige gennemsnit af emissionskoncentrationen af CO. 

Opstarts- og nedlukningsperioder indgår ikke i driftstiden. 
 
Vilkår 24 i miljøgodkendelsen af 17. november 2005 ændres til: 
H. C. Ørsted Værket skal gemme dokumentationen fra leverandøren af svovlindholdet i 
såvel letolie som naturgas (inklusive svovlindholdet i tilsat odeuriseringsmiddel).  
 
Dato for hver påfyldning af letolie samt den påfyldte mængde skal registreres. 
 
Ovennævnte oplysninger skal opbevares i 3 år og på forlangende forevises tilsyns-
myndigheden. 
  
Til vilkår 26 tilføjes: 
Værdierne af 95%-konfidensintervallet for et enkelt måleresultat må ikke overskride  
a) 20% af emissionsgrænseværdien for NOX og b) 30% af emissionsgrænseværdien for 
støv.  
 
Nyt vilkår 26a: 
Hvis mere end 10 døgnmiddelværdier i løbet af et kalenderår må kasseres, som følge af 
at mere end 3 timegennemsnitsværdier i de pågældende døgn er ugyldige, fordi AMS-
udstyret ikke fungerede korrekt eller var under vedligeholdelse, kan tilsynsmyndigheden 
stille krav om, at der træffes passende foranstaltninger for at gøre AMS-udstyret mere 
pålideligt. 
 
 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1. januar 2014. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
DONG Energy har den 22. marts 2012 ansøgt om godkendelse til at anvende naturgas 
som brændsel i spidslastkedlerne på H.C. Ørsted Værket (kedlerne HCV 21 og HCV 22). 
Kedlerne anvender i dag udelukkende letolie som brændsel. Naturgas anvendes i forvejen 
i værkets andre anlæg/kedler, men gasforsyningen til de gamle grundlastkedler 3 og 4 
sløjfes dog i forbindelse med tilslutning af naturgas til spidslastkedlerne.   
 
Ansøgningen er vedlagt som bilag 1 til godkendelsen. 
 

3.1 Begrundelse for afgørelsen 
H.C. Ørsted Værket er omfattet af listepunkt G 101 i bekendtgørelse nr. 486 af 25. 
maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed: ”Kraftværker, varmeproducerende 
anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere 
end 50 MW”. Listepunktet er (i)-mærket.  
 
H. C. Ørsted Værket består i dag af følgende anlæg: 
 
Kedel 3: Højtrykskedel med indfyret effekt på 157 MW (brændsel: naturgas/fuelolie), 
HCV 7:  Højtrykskedel med indfyret effekt på 285 MW (brændsel: naturgas, fuelolie) 
HCV 8: Gasturbine med tilsatsfyret afgaskedel – samlet indfyret effekt på 127 MW 

(brændsel: naturgas) 
HCV 21: Lavtrykskedel med indfyret effekt på 106 MW (brændsel: letolie) 
HCV 22: Lavtrykskedel med indfyret effekt på 106 MW (brændsel: letolie) 
 
Spidslastanlægget omfattende kedel 21 og kedel 22 er oprindelig godkendt den 17. no-
vember 2005 af Københavns Kommune og er idriftsat i henholdsvis 2006 og 2007.  
 
Spidslastanlægget har en samlet indfyret effekt på 212 MW (106 MW i hver kedel) med en 
virkningsgrad på ca. 94,5% og leverer alene fjernvarmedamp (til dampnettet i den indre 
by) og damp til opvarmning af fjernvarmevand, men er ikke tilsluttet en turbine til produkti-
on af elektricitet.  
 
Spidslastkedlerne på H.C. Ørsted Værket blev installeret nogenlunde parallelt med, at der 
også blev installeret spidslastkedler på Svanemølleværket. Sidstnævnte kedler var fra 
begyndelsen konstrueret således, at de begge kan anvende naturgas og letolie som 
brændsel i en vilkårlig kombination.   
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3.2 Beskrivelse af spidslastanlægget 
Miljøstyrelsen henviser her generelt til den miljøtekniske beskrivelse af spidslastanlægget, 
som var vedlagt miljøgodkendelsen af 17. november 2005. 
 
De to spidslastkedler, som er lavtryksdampkedler, er placeret i kedelhus 1 sammen med 
den naturgasfyrede gasturbine idriftsat i 2004. De to spidlastkedler og afgaskedlen fra 
gasturbinen er alle tilsluttet skorsten 1 (med en højde på 88 m). De tre kedler har separate 
røgrør. 
 
Brændsel i form af letolie pumpes til spidslastkedlerne fra en tank med et volumen på 
20.000 m3. Ifølge miljøgodkendelsen af 21. december 2000 meddelt af Københavns 
Kommune må indholdet af letolie i tanken dog ikke overstige 15.500 m3 (13.020 tons), 
hvilket svarer til volumenet af tankgården, inklusive tank.  
 
Letolie leveres med skib, hvorfra olien pumpes til tanken gennem en ca. 400 m lang olie-
rørledning placeret på bunden af en kølevandskanal de første ca. 350 m og til sidst lagt i 
en ca. 50 m lang betonskakt. Letolie pumpes til kedlerne ved hjælp af en oliepumpe (dub-
leret) anbragt i et pumperum uden for tankgården.  
 

3.3 Beskrivelse af ændringer som følge af naturgasfyring 
Naturgassen ledes med et tryk på 4 bar til spidslastkedlerne fra den eksisterende regule-
ringsstation (ventilstation) på taget af kedelhuset. Denne reguleringsstation har hidtil leve-
ret gas til kedel 3 og i sin tid også til kedel 4. Før kedlerne etableres en gasrampe, som 
regulerer og måler gassen til kedlerne.  
 
Der installeres nye kombibrændere (2 stk. pr. kedel), som kan brænde såvel letolie som 
naturgas og en vilkårlig kombination af de to brændselstyper. De nye kombinations-
brændere er low-NOx brændere med trinvis tilførsel af forbrændingsluften. 
 
Der vil endvidere blive foretaget tilpasninger i SRO-anlægget samt etableret gasdetektor 
og alarmanlæg for brænderne. 
 
Der forventes et uændret driftsmønster for spidslastanlægget, som i de seneste 5 år har 
været i drift i maksimalt 430 timer/år i alt for begge kedlers vedkommende (omregnet til 
fuldlasttimer). 
 

3.4 Miljømæssig vurdering 
Den miljømæssige vurdering omfatter alene drift af spidslastanlægget med naturgas som 
brændsel og en kombination af indfyring af naturgas og letlolie.   
 
Det er i alt væsentligt alene luftforureningen fra spidslastanlægget, som ændrer sig i for-
bindelse med, at der også kan indfyres naturgas i kedlerne. Overordnet set mindskes luft-
forureningen ved fyring med naturgas sammenlignet med fyring med letolie. 
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Ifølge bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed, der indeholder bestemmelser, 
som gennemfører IPPC-direktivet, må godkendelsesmyndigheden ikke meddele miljø-
godkendelse, medmindre virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik 
(bekendtgørelsens § 13, nr. 1).  
 
EU-Kommissionen har i juli 2006 udsendt et dokument (BREF), der indeholder dels en 
beskrivelse af teknikker m.m., som anses for at være bedst tilgængelig teknik (BAT) for 
store fyringsanlæg, dels en angivelse af de emissionsniveauer, som vil kunne opnås ved 
anvendelse af BAT. Miljøstyrelsen har derfor i vurderingen af de miljømæssige forhold 
medtaget relevante oplysninger og anbefalinger fra BREF-dokumentet.  
 
Miljøstyrelsen kan oplyse, at BREF-dokumentet for store fyringsanlæg fra 2006 er under 
revision, og at et revideret BREF-dokument forventes udsendt i eftersommeren 2014. Det 
reviderede BREF-dokument med tilhørende BAT-konklusioner har efter IE-direktivet, jf. 
afsnit 3.4.1.2, en mere bindende status, end det tidligere BREF-dokument har haft, og 
skal således også igennem en særlig procedure, før dokumentet/BAT-konklusionerne kan 
vedtages. 
 
Når et BREF-dokument med tilhørende BAT-konklusioner er vedtaget, har medlems-
staterne en frist på 4 år til at sørge for, at de virksomheder, der er omfattet af det pågæl-
dende BREF-dokument, overholder de nye emissionsniveauer m.m.  

3.4.1 Luftforurening 
Naturgas medfører luftformige emissioner af SO2 samt især af NOx og CO. Indholdet af 
støv, og dermed også tungmetaller, i naturgas er yderst beskeden. Emissionen af støv og 
tungmetaller vurderes derfor ikke nærmere. 
 
3.4.1.1 Bekendtgørelse om store fyringsanlæg 
Fyringsanlæg med en indfyret effekt på over 50 MW er omfattet af bekendtgørelse nr. 808 
af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fy-
ringsanlæg (herefter: bekendtgørelsen om store fyringsanlæg). Da godkendelsen af spids-
lastanlægget er meddelt efter den 8. oktober 2003, er anlægget at betragte som et nyt 
anlæg efter bekendtgørelsen. Anlægget skal derfor som minimum overholde de emissi-
onsgrænseværdier for svovldioxid, kvælstofoxider og støv, der fremgår af bekendtgørel-
sens bilag 1 – 5, del B. 
 
Spidslastanlægget regnes efter bekendtgørelsen om store fyringsanlæg som ét fyrings-
anlæg med en samlet indfyret effekt på 212 MW, da røggasserne udledes gennem en 
fælles skorsten, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3. 
 
I bekendtgørelsen om store fyringsanlæg er der i bilag 1 – 5, del B, fastsat følgende emis-
sionsgrænseværdier for svovldioxid (SO2), kvælstofoxider (NOx) og støv for et fyrings-
anlæg med en indfyret effekt på 212 MW:  
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Brændsel SO NOx Støv 2

Letolie 288 200 30 
Naturgas 35 150 5 

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for et fyringsanlæg med en indfyret effekt på 212 MW i 
bekendtgørelsen om store fyringsanlæg (enhed: mg/normal m3 ved 3% ilt). 
 
I godkendelsen af 17. november 2005 af spidslastanlægget er der fastsat de emissions-
grænseværdier for letolie, der fremgår af tabel 1. 
 
3.4.1.2 IE-direktivet 
Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (direktiv 
2010/75/EU), artikel 29, stk. 1, anses en kombination af to eller flere særskilte fyrings-
anlæg, hvorfra røggasserne udledes gennem en fælles skorsten, som ét enkelt fyrings-
anlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den 
samlede nominelle indfyrede termiske effekt3. Dette har hidtil kun været tilfældet for ny-
anlæg som fx spidslastanlægget på H.C. Ørsted Værket, men princippet gælder således 
fremover også for eksisterende fyringsanlæg. For H.C. Ørsted Værkets vedkommende vil 
reglen betyde, at spidslastanlægget og gasturbinen (HCV 8) fra 1. januar 2016 (jf. direkti-
vets artikel 82, stk. 3) skal anses for ét enkelt fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt 
på 339 MW og overholde følgende emissionsgrænseværdier4, jf. direktivets bilag V, del 1: 
 

NOx Støv Brændsel SO2
Letolie 200 150 20 
Naturgas 35 100 5 

Tabel 2. Emissionsgrænseværdier gældende fra 1. januar 2016 for spidslastanlægget 
alene (enhed: mg/normal m3 ved 3% ilt). 
 
Kontrolreglerne for, hvornår emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, ændres 
samtidig med virkning fra 1. januar 2016 til: 
 

• Ingen af de validerede månedlige gennemsnitsværdier af emissionskoncentratio-
nerne må overskride emissionsgrænseværdien 

• Ingen af de validerede døgnmiddelværdier af emissionskoncentrationerne må 
overskride 110% af emissionsgrænseværdien  

• 95% af alle validerede timegennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne i 
årets løb må ikke overskride 200% af emissionsgrænseværdien. 

 

                                                 
3 Med en undtagelse for enkelte fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 15 MW, jf. 
direktivets artikel 29, stk. 3. 
4 Der ses her bort fra, at HCV 8 er et gasturbineanlæg (CCGT), hvilket komplicerer sammenlægningsreglen. 
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3.4.1.3 Oplysninger om emissionen af NOx ved fyring med naturgas 
Kedlerne udstyres med low-NOx kombibrændere til olie- og gasfyring. DONG Energy vur-
derer, at brænderne efter indtrimning  og optimering vil kunne præstere en gennemsnitlig 
NOx-emission på omkring 100 mg/normal m3 ved fyring med naturgas.  
 
I BREF-dokumentet er BAT-niveauet for en gasfyret kedel uanset størrelse opgivet til 50 –
100 mg/normal m3 (3% ilt). De anvendelige teknikker til at opnå et sådant niveau er oplyst 
at være low-NOx brændere, SNCR eller SCR - uden nærmere angivelse af om niveauet fx 
kan opnås alene ved anvendelse af low-NOx brændere. 
 
DONG Energy foreslår, at emissionsgrænseværdien ved fyring med naturgas fastsættes 
til 150 mg/normal m3, da det er muligt at opnå leverandørgaranti for overholdelse af denne 
grænseværdi. DONG Energy vil i perioden 2013 – 2016 arbejde med optimering af bræn-
derne/kedlerne med henblik på reduktion af emissionen af NOx ved gasfyring, således at 
spidslastkedlerne også kan være i drift efter 1. januar 2016. 
 
Miljøstyrelsen imødekommer DONG Energy´s ønske om, at emissionsgrænseværdien for 
NOx ved fyring med naturgas fastsættes på samme måde som ved fyring med letolie, dvs. 
i overensstemmelse med grænseværdierne for nye anlæg i bekendtgørelsen om store 
fyringsanlæg og med samme kontrolregler.  
 
Miljøstyrelsen kan tilføje, at spidlastkedlerne på Svanemølleværket har haft visse proble-
mer med at overholde emissionsgrænseværdien på 150 mg/normal m3 ved fyring med 
naturgas. Døgnmiddelværdien har generelt ligget i intervallet 110 – 150 mg/normal m3, 
men enkelte dage har grænseværdien været overskredet. Det bør dog fremhæves, at 
måleresultaterne ikke er blevet valideret (fratrækning af usikkerheden), da Svanemølle-
værket hidtil ikke har foretaget forskriftsmæssig kalibrering/kontrol af AMS-udstyr. 
 
Den samlede emission af NOx fra H.C. Ørsted Værket er ca. 500 tons/år, hvoraf spids-
lastanlægget bidrager med max 20%. Set på landsplan er der ikke tale om en væsentlig 
udledning af NOx fra spidlastanlægget, idet den samlede emission af NOx i Danmark er 
ca. 130.000 tons/år. 
 
Da det reviderede BREF-dokument med tilhørende BAT-konklusioner som nævnt ovenfor 
må forventes at være færdig ultimo 2014, bør det forhåbentlig herved omkring 1. januar 
2015 være muligt at meddele en revideret miljøgodkendelse, som både tager højde for de 
nye grænseværdier i IE-direktivet og BAT-konklusionerne. 
 
Emissionsgrænseværdien for NOx ved fyring med naturgas i spidslastkedlerne fastsættes 
derfor til 150 mg/normal m3 (tør røggas, 3% ilt). 
 
Da der i godkendelsen af 17. november 2005 kun er fast emissionsgrænseværdier ved 
fyring med letolie, og der fremover kan indfyres en kombination af naturgas og letolie, skal 
der også fastsættes emissionsgrænseværdier for samfyring af de to brændsler, jf. afsnit 
3.4.1.6 (sidste kolonne i den viste tabel).  
 
Miljøstyrelsen bemærker, at grænseværdien for NOx ved fyring med letolie også vil blive 
sænket med virkning fra 1. januar 2016 på grund af ovennævnte sammenlægningsregel. 
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Hvis spidslastkedlerne blev anset for ét enkelt fyringsanlæg som hidtil, ville emissions-
grænseværdien for NOx være uændret 200 mg/normal m3, men da gasturbineanlægget 
skal medregnes, vil den samlede indfyrede effekt overstige 300 MW, hvorved emissions-
grænseværdien for NOx falder til 150 mg/normal m3. 
 
3.4.1.4 Oplysninger om emissionen af svovldioxid (SO2) ved fyring med naturgas 
Indholdet af svovlbrinte og total svovl i gas fra Nordsøen har i 2011 været omkring  
3 mg/normal m3.  
 
Af sikkerhedsmæssige årsager tilsættes et svovlholdigt lugtmiddel til gassen (tetra-
hydrothiophen). Tilsætningen svarer til et svovlindhold i gassen på ca. 5 mg/normal m3. 
Det samlede svovlindhold i den anvendte naturgas er således ca. 8 mg/normal m3. 
 
Hvis alt svovl omsættes til SO2, vil emission af SO2 til luft være ca. 1 mg/normal m3 (3% 
ilt), hvilket er langt under emissionsgrænseværdien på 35 mg/normal m3. BAT-niveauet er 
i BREF-dokumentet angivet til noget under 10 mg/normal m3 og er således overholdt for 
spidslastanlægget ved fyring med naturgas. 
 
Miljøstyrelsen fastsætter alene et vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange en rede-
gørelse/vurdering af emissionen af SO2 baseret på målinger af svovlindholdet i rågassen 
og kendskab til svovlkoncentrationen i lugtmidlet, der tilsættes gassen lige før værket. 
 
Det bemærkes i øvrigt, at emissionsgrænseværdien for SO2 sænkes til 200 mg/normal m3 
med virkning fra 1. januar 2016 (igen på grund af sammenlægningsreglen med HCV 8). 
Denne grænseværdi kan allerede overholdes i dag, da der normalt anvendes letolie med 
et svovlindhold på ca. 0,03% - svarende til en emission af SO2 på ca. 50 mg/normal m3. 
 
3.4.1.5 Oplysninger om emissionen af CO vred fyring med naturgas 
I henhold til IE-direktivet er emissionsgrænseværdien for bestående naturgasfyrede  
anlæg gældende fra 1. januar 2016: 100 mg CO/normal m3 (tør røggas, 3% ilt). 
 
Emissionsniveauet for CO associeret med fyring med naturgas i kedler er i BREF-
dokumentet anført til 30 – 100 mg/normal m3. Baseret på driftserfaringerne fra Svanemøl-
leværket vurderer DONG Energy, at emissionen af CO vil ligge under 5 mg/normal m3 ved 
gasfyring i spidslastkedlerne på H.C. Ørsted Værket, hvilket således vil være væsentligt 
lavere end det opgivne BAT-niveau. 
 
Miljøstyrelsen fastsætter herefter en emissionsgrænseværdi på 30 mg/normal m3 (tør 
røggas, 3% ilt) ved fyring med naturgas. Ved revision af godkendelsen af spidslastanlæg-
get vil der ligeledes blive fastsat en emissionsgrænseværdi for CO ved fyring med letolie 
og ved samfyring af naturgas og letolie. 
 
DONG Energy har i brev af 10. maj 2012 oplyst, at der er installeret CO-målere på HCV 
21 og HCV 22, men signalet er ikke oprettet i SRO systemet og vises derfor pt. ikke på 
skærmene i kontrolrummet. I forbindelse med ombygning til gasfyring vil CO-målerne blive 
oprettet i SRO anlægget. DONG Energy foreslår derfor, at der fastsættes vilkår om AMS-
kontrol for CO ved fyring med naturgas. 
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3.4.1.6 Emissionsgrænseværdier for luftformige emissioner - sammenfatning 
Miljøstyrelsen fastsætter i godkendelsen følgende emissionsgrænseværdier til luft ved 
fyring med naturgas og/eller letolie i spidslastkedlerne: 
 

 Letolie  Naturgas Letolie + Naturgas   

200*ie(olie) + 150* ie(gas)NOx [mg/Nm3] 200  150              
ie(olie) + ie(gas) 

                      
288*ie(olie) + 35* ie(gas)3 35  SO2 [mg/Nm ] 288  ie(olie) + ie(gas) 

30*ie(olie) + 5* ie(gas)Støv [mg/Nm3 30  ] 5  ie(olie) + ie(gas) 

  3CO  [mg/Nm ] 30 

Reference til-
3 % Ostand 2, 273 K, 1013 mbar, tør røggas 

 
Hvor ie(olie) og ie(gas) er den samlede indfyrede effekt i begge kedler stammende fra 
henholdsvis indfyring af letolie og naturgas. 
 
Kontrolperioden er et år (normalt et kalenderår). Kontrolreglerne for overholdelse af emis-
sionsgrænseværdierne er: 
 

Emissionsgrænseværdierne for SO2, NOX og støv anses for overholdt, hvis ingen af 
de validerede gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationen over driftstiden i et 
døgn overskrider emissionsgrænseværdierne, og 95% af alle validerede time-
gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationen over driftstiden i løbet af et kalen-
derår ikke overskrider emissionsgrænseværdierne med mere end 200%. Der ses i 
denne sammenhæng bort fra opstarts- og nedlukningsperioder. 
 
Emissionsgrænseværdien for CO anses for overholdt, hvis gennemsnitsværdien af 
emissionskoncentrationen over driftstiden i enhver kalendermåned ikke overskrider 
emissionsgrænseværdien. 

 
3.4.1.7 Luftkvalitet i omgivelserne  
Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for luftkvaliteten i omgivelserne ud-
trykt som det maksimalt tilladelige bidrag til koncentrationen af kemiske stoffer og partikler 
i indåndingsluften fra en enkelt virksomhed (benævnt B-værdien). B-værdien kan ikke 
måles, men man kan ved hjælp af en særlig beregningsmodel (OML-modellen), hvori der 
er indbygget en standard meteorologisk ramme, beregne koncentrationen af et stof i om-
givelserne på grundlag af bl.a. emissionen af stoffet fra virksomheden og skorstenshøj-
derne, dvs. højderne af de afkast hvorfra stoffet udsendes. 
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I miljøgodkendelsen af 17. november 2005 af spidslastanlægget er dokumenteret, at de 
relevante B-værdier for svovldioxid (0,25 mg/m3), nitrogendioxid (0,125 mg/m3) og støv 
(0,08 mg/m3) kan overholdes, bortset for svovldioxid ved øverste etage i etageboliger i 
Sydhavnen (45 m over terræn). Da Miljøstyrelsen i påbud af 11. februar 2008 om overhol-
delse af nye emissionsgrænseværdier til luft m.m. for sektion 2 (kedelanlæg 3 og 4) samt i 
afgørelse af 21. december 2007 om revurdering af miljøgodkendelsen af blok 7 har fastsat 
skærpede emissionsgrænseværdier for SO2 i forhold til de beregningsforudsætninger, der 
er lagt til grund for de udførte OLM-beregninger i 2005, kan B-værdien for SO2 også over-
holdes i en højde på 45 m over terræn. Kedelanlæg 4 er i øvrigt siden taget ud af drift.  
 
Ved fyring med naturgas i spidslastanlægget vil koncentrationerne af NOx, støv og SO2 
alle være lavere end ved fyring med letolie. 
 
Det kan således konkluderes, at B-værdierne for svovldioxid, nitrogendioxid og støv kan 
overholdes med god margen i alle driftssituationer for H.C. Ørsted Værket. 
 
Københavns Kommune har i brev af 13. april 2012 anført, at der gerne ses en grænse-
værdi for aldehyder, idet disse stoffer er uønsket i relation til dannelse af terrænnært 
ozon. Miljøstyrelsen skal hertil bemærke, at der ikke er præcedens for at fastsætte emis-
sionsgrænseværdier for aldehyder fra naturgasfyrede kedler, og at der heller ikke er vej-
ledende grænseværdier for sådanne kedler. Bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 om 
begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbon-
monooxid mv. fra motorer og turbiner indeholder således alene grænseværdier for ufor-
brændte, gasformige forbindelser i røggassen fra motorer (og kun for motorer, der er i drift 
i mere end 500 timer om året). Det understreges, at spidlastkedlerne på H.C. Ørsted Vær-
ket kun er drift i en meget begrænset periode i løbet af et år, og at der derfor ikke forelig-
ger en særlig miljømæssig begrundelse for, at netop dette anlæg skal have fastsat en 
emissionsgrænseværdi for aldehyder.  
 

3.4.2 Støj 
Støjbelastningen fra H.C. Ørsted Værket vil ikke ændre sig i forbindelse med, at der også 
kan anvendes naturgas i spidslastkedlerne, idet der fx ikke vil blive etableret nye udvendi-
ge installationer eller vil foregå aktiviteter, der ikke allerede udøves i dag. 
 

3.4.3 Risiko 
5H. C. Ørsted Værket er omfattet af risikobekendtgørelsen  som en kolonne 2 virksomhed 

(”let risikovirksomhed”), idet kapaciteten for oplag af letolie er 16.800 tons (20.000 m3), 
hvor tærskelmængden for, hvornår en virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen på 
grund af oplag af letolie, er 2.500 tons, jf. bekendtgørelsens bilag 1, del 1. 
 
DONG Energy har den 14. marts 2006 fremsendt en anmeldelse med de oplysninger, der 
fremgår af risikobekendtgørelsens bilag 2 samt et sikkerhedsdokument udarbejdet efter 
retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 3. Det fremsendte sikkerhedsdokument er gen-
                                                 
5 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 
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nemgået på møder med deltagelse af virksomheden, Arbejdstilsynet, Københavns Brand-
væsen og Miljøcenter Roskilde (nu Miljøstyrelsen Roskilde). På denne baggrund har virk-
somheden senest den 1. januar 2012 fremsendt et opdateret sikkerhedsdokument og en 
opdateret anmeldelse efter risikobekendtgørelsen.  
 
Miljøstyrelsen har den 14. februar 2012 sendt et udkast til afgørelse om de sikkerheds-
mæssige forhold i forbindelse med oplag og transport af letolie på H.C. Ørsted Værket i 
høring hos DONG Energy, Arbejdstilsynet og Københavns Brandvæsen. Arbejdstilsynet 
har den 8. juni 2012 sendt et udkast til afgørelse i høring hos DONG Energy med hørings-
frist til 1. juli 2012. Miljøstyrelsen forventer, at endelige afgørelser om sikkerheds-
dokument og accept af sikkerhedsniveau kan udsendes i juli 2012.  
 
Ifølge udkastet af 14. februar 2012 accepterer Miljøstyrelsen sikkerhedsdokumentationen 
og sikkerhedsniveauet for H. C. Ørsted Værket. Miljøstyrelsen agter ikke at fastsætte nye 
vilkår om gennemførelse af foranstaltninger til forebyggelse af større uheld på virksomhe-
den eller begrænsning af følgerne af større uheld, idet de vilkår, der er fastsat i miljøgod-
kendelsen af 17. november 2005 af spidslastanlæggene, anses for at være tilstrækkelige. 
 
Det fremgår af sikkerhedsdokumentet, at et brud på 4 bar gasledningerne fra M/R-
stationen til kedelhusene vil medføre en jetflamme med en længde å 73 m, hvis det fulde 
gastryk kan opretholdes. Gasledningen kommer op af jorden ved den sydlige facade af 
kedelhus 2 og fortsætter op ad facaden til taget. Det mest sandsynlige sted for et brud er, 
hvor gasledningen kommer op af jorden. Der er dog etableret påkørselssikring. Den mind-
ste afstand fra et evt. brud på gasledningen ved kedelhuset til tanken med letolie er ca. 
200 m. Brud på 4 bar gasledningen og antændelse af gasudslippet kan derfor ikke påvirke 
tanken med letolie.  
 
Indpumpningsledningen for letolie er placeret i den gamle kølevandskanal indtil ca. 50 m 
fra tanken. På det sidste stykke er rørledningen ført i en betonkanal hen til ca. 1 m fra 
tankgårdsmuren, hvor et overjordisk stålrør er tilsluttet rørledningen. Afstanden til den 
overjordiske del af indpumpningsledningen er mere end 100 m. En jetflamme som følge af 
brud på 4 bar gasledningen til kedelhusene kan derfor ikke påvirke indpumpnings-
ledningen. 
 
Jetflammen vil kunne nå rørledningen fra tanken med letolie til kedelhuset for spidslast-
anlægget, da afstanden til rørledningen er ned til ca. 10 m. Konsekvensen vurderes ikke 
at blive alvorlig, da der hurtigt kan lukkes for tilførslen af letolie. Rørledningen er i øvrigt 
beskyttet af 50 mm isolering afsluttet med en kappe af aluminium. 
 
Tanken med propangas er placeret bag en flammeskærm og vil derfor ikke kunne påvir-
kes af jetflammen, selv om afstanden til tanken kun er ca. 10 m. Hvis bruddet på gasled-
ningen sker på stigrøret et stykke op ad facaden, vil tanken være skærmet af et bygnings-
fremspring, der vil tvinge jetflammen væk fra kedelhuset. 
 
Risikoforholdene, som de er beskrevet i sikkerhedsdokumentet af 31. december 2011 og 
kort refereret ovenfor med hensyn til brud på 4 bar gasledningen, øges ikke som følge af 
ændringer af gasinstallationerne indendørs i kedelhusene, hvorved spidslastanlægget kan 
forsynes med naturgas i stedet for kedel 3 og kedel 4. Miljøstyrelsen finder det derfor ikke 
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nødvendigt at revidere sikkerhedsdokumentet i forbindelse med gasfyring i spidslastked-
lerne. Københavns Brandvæsen har erklæret sig enig heri. Arbejdstilsynet har oplyst, at 
gasfyring af spidlastkedlerne ikke giver anledning til ændring af den afgørelse, som Ar-
bejdstilsynet har tænkt sig at give, men vil blive betragtet som en del af sikkerheds-
dokumentet og baggrundsmaterialet for afgørelsen. 
 
Sikkerhedsdokumentet skal dog som led i den løbende opdatering af dokumentet supple-
res med beskrivelse af naturgasfyring af spidslastanlægget.  
 

3.4.4 Bedst tilgængelig teknik (BAT) 
I godkendelsens afsnit 3.4.1 er de luftformige emissioner fra spidslastanlægget ved indfy-
ring af naturgas sammenholdt med de opnåelige emissionsniveauer ved anvendelse af 
bedst tilgængelig teknik, som de er oplyst i gældende BREF-dokument fra juli 2006. 
 
Ifølge BREF-dokumentet fra juli 2006 er der herudover anført følgende teknikker som væ-
rende bedst tilgængelig teknik ved fyring med naturgas: 
 
Levering og håndtering af gas: 
 

• Brug af gaslæk detektionssystem og gasalarmer 
 

Der monteres trykovervågning på gasrampen og installeres gasdetektorer flere 
steder på anlægget. 

 
• Elektrisk effektivitet: 40 – 42% 
 

Spidslastanlægget er ikke konstrueret til el-produktion, men kun til produktion af 
lavtryksdamp, der udnyttes til fjernvarmevand/-damp. Den termiske virkningsgrad 
vurderes til omkring 94% som ved fyring med letolie. I BREF-dokumentet er der ik-
ke angivet en samlet brændselsudnyttelse for kedler, men for andre gasfyrede an-
læg er udnyttelsen svarende til BAT angivet som 75 – 85%. 
 
Energieffektiviteten for spidslastanlægget på H.C. Ørsted Værket må således an-
ses for at svare til BAT. 

 

3.5 Bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse 
Miljøstyrelsen har den 11. maj 2012 sendt et udkast til godkendelse i høring (revideret 
udkast tilsendt DONG Energy den 15. maj 2012). 
 
Københavns Kommune har i brev af 25. maj 2012 oplyst, at kommunen ikke har bemærk-
ninger til udkastet. 
 
DONG Energy har i brev af 24. maj 2012 bemærket, at leverandøren af støvmålerne be-
stemmer lineariteten ud fra to punkter inden for måleområdet og et punkt uden for måle-
området og ikke i fem niveauer, som angivet i anbefaling nr. 33 i rapport 39 / 2007 (Miljø-

 16



styrelsen: skal være henvisning til anbefaling 29). En anden leverandør af støvmålere har 
afgivet tilsvarende oplysninger.  
 
DONG Energy foreslår vilkår 22 ændret til: 
 
”Leverandør af funktionstest skal gennemføre funktionstest for støvmåler som angivet i 
rapport 39. Hvis dette ikke er muligt, skal leverandøren begrunde, hvorfor dette ikke er 
gennemført.” 
 
Miljøstyrelsen bemærker, at vilkår om kalibrering af AMS-måleudstyr rettelig er fastsat i 
vilkår 26 i Københavns Kommunes godkendelse af 17. november 2005, hvor der henvises 
til CEN-standarden EN 14181. Rapport 39/2007 udarbejdet af Miljøstyrelsens Reference-
laboratorium for måling af emissioner til luften: ”Anbefalinger til praktisk anvendelse af 
DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg” vil 
sandsynligvis udgå som direkte reference i løbet af kort tid.  
 
Miljøstyrelsen har derudover ingen indvendinger mod DONG Energy forslag, men finder 
det ikke hensigtsmæssigt at foretage en formel ændring af vilkåret. 
 
 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Lovgrundlag 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og om-
fatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til godkendelsen af 17. november 2005 af spids-
lastanlægget, der omfattede anvendelse af letolie som brændsel, med ændring af 
vilkår heri omfattet af godkendelsen af 5. september 2005. 
 
Ansøgningen og udkast til godkendelse har ikke været offentliggjort, da Miljø-
styrelsen ikke anser anvendelse af naturgas som brændsel i spidslastanlægget for 
at være en væsentlig ændring, som kan have negativ og betydelig indvirkning på 
mennesker og miljø, jf. § 11, stk. 3, i bekendtgørelsen om godkendelse af liste-
virksomhed. Anvendelse af naturgas i spidslastanlægget vil medføre en reduceret 
miljøbelastning, idet luftforureningen mindskes sammenlignet med fyring med let-
olie.  

4.1.2 VVM-bekendtgørelsen  
H.C. Ørsted Værket er omfattet af bilag 1, punkt 2a, i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljø-
et (VVM) i medfør af lov om planlægning: ”Konventionelle kraftværker og andre fy-
ringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW.”  
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Det fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14, at: " Ændringer eller udvi-
delser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller bliver ud-
ført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er om-
fattet af bilag 1)" er omfattet af VVM reglerne.  
 
Som nævnt ovenfor i afsnit 4.1.1 vil anvendelse af naturgas i spidslastanlægget 
medføre en reduceret miljøbelastning, idet luftforureningen mindskes sammenlignet 
med fyring med letolie, mens andre miljøforhold er neutrale. 
 
Det kan i øvrigt bemærkes, at HUR den 23. marts 2004 traf afgørelse om, at etable-
ring af spidslastanlægget ikke udløste VVM-pligt.  

4.1.3 Lov om miljømål 
H.C. Ørsted Værket ligger i nærheden af et internationalt habitat- og fuglebeskyttel-
sesområde: ”Vestamager og havet syd for” (Natura 2000-område N143).  
 
Anvendelse af naturgas som brændsel i spidslastanlægget på H.C. Ørsted Værket 
vil i sig selv ikke ændre miljøpåvirkningerne fra H.C. Ørsted Værket i forhold til gæl-
dende godkendelse til anvendelse af letolie i spidslastanlægget. Tværtimod vil luft-
forureningen blive formindsket, mens andre miljøpåvirkninger vil være neutrale. Det 
er derfor i forbindelse med godkendelse til anvendelsen af naturgas i spidslast-
anlægget ikke nødvendigt at gennemføre en naturkonsekvensvurdering i henhold til 
bestemmelsen i § 7, stk. 1, bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter med senere ændringer.  
 

4.2 Retsbeskyttelse 
Det bemærkes, at godkendelsen er ikke til hinder for, at der kan meddeles en revi-
deret godkendelse inden for den normale 8-årige retsbeskyttelse for at overholde 
bestemmelserne i IE-direktivet. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil alene blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk under rubrikken: ”Annoncer.” Annonceringen sker den 21. juni 2012. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen  
 embedslægeinstitutionen 
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 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 torsdag den 19. juli 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. Behandlingen af klagen påbegyndes 
ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt, bortfalder klagen. Klage-
gebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herun-
der virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

4.4.1 Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljø-
klagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i god-
kendelsen. Hvis miljøgodkendelsen udnyttes, indebærer dette ingen begrænsning i 
Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 

4.4.2 Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter offentliggørelse af godkendelsen, dvs. senest den 21. december 
2012. 
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4.5 Miljøgodkendelsen er også sendt til: 
 
Københavns Kommune, miljoe@tmf.kk.dk
 
Nordea Ejendomme, info@nordeaejendomme.dk
 
Arbejdstilsynet, at@at.dk
 
Københavns Brandvæsen, renrus@okf.kk.dk
 
Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, hvs@sst.dk
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dn@dn.dk) 
 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.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 MILJØGODKENDELSE TIL GASFYRING I 
SPIDSLASTKEDLERNE HCV 21 OG HCV 22, H.C. ØRSTED VÆRKET   6

1. Indledning 
Spidslastkedlerne HCV21 og HCV22 på H. C. Ørsted Værket blev miljøgodkendt 17. no-
vember 2005, etableret og taget i drift i 2006-7. Spidslastkedlerne kan fyres med letolie, 
og for at øge brændselsfleksibiliteten på disse kedler ønsker DONG Energy at udstyre 
dem med nye kombibrændere således at kedlerne også kan fyres med naturgas. 
 
Naturgas anvendes som brændsel på H. C. Ørsted Værkets blok 7 og 8, samt kedel 3 – 4.  
Ved ombygning af spidslastkedlerne til gasfyring vil drift med gas på kedel 3 - 4 ikke læn-
gere være aktuelt. Gasforsyningen til kedel 3 - 4 sløjfes i forbindelse med projektet og 
installationerne herunder gasreguleringsstationen anvendes i stedet til at forsyne spids-
lastkedlerne.   
 
Ombygningerne planlægges gennemført inden december 2012 således at naturgas kan 
anvendes i varmesæsonen 2012/13. 
 
På den baggrund ansøges der om miljøgodkendelse til indfyring af naturgas på H. C. Ør-
sted Vær-kets kedel 21 og 22. Eftersom dette er en ansøgning om godkendelse af yderli-
gere et brændsel udover det eksisterende brændsel letolie, fokuseres der på ændringerne 
som naturgasfyring vil give anledning til. For en beskrivelse af det eksisterende anlæg 
henvises til den miljøtekniske beskrivelse i miljøgodkendelsen af spidslastanlæg, 17. no-
vember 2005. 
 

2.  Procesbeskrivelse 
Naturgassen til spidslastkedlerne forsynes fra reguleringsstationen, som pt. anvendes til 
kedel 3 og 4, og ledes med et tryk på 4 bar via et nyt rørsystem til gasrampen, som regu-
lerer og måler gasforbruget til kedlen. Fra gasrampen ledes gassen til de nye kombibræn-
dere (gas/olie), som kan indfyre enten olie eller gas eller et mix af de to brændsler. De nye 
kombibrændere er low-NOx-brændere, der minimerer NOx-dannelsen ved kilden. 
 
Derudover omfatter projektet tilpasninger i SRO(Styring Regulering Overvågning)- og 
elanlæg, samt etablering af gasdetektor og alarmanlæg for gasbrænderne. 
 
Spidslastanlæggets årlige driftstid har de seneste 5 år været maksimalt 432 timer/år og 
der forventes samme driftsmønster fremover. 

                                                 
6 Ansøgning udarbejdet af DONG Energy. 
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3. Miljøforhold 
I det følgende vurderes relevante miljøforhold ved naturgasfyring. 
 
3.1 Energi 

3.2 Emissioner 

Spidslastanlæggets maksimale indfyrede effekt er 212 MW og ændres ikke, når der også 
kan indfyres naturgas, da det substituerer forbruget af letolie.    
 
Anlægget eget energiforbrug til blæsere, pumper mv. vurderes at være i samme størrel-
sesorden som ved letoliefyring.   
 

Fyring med naturgas medfører emission af SO2, NOx, støv, CO og CO2. 
Desuden har naturgas et indhold af tungmetaller, men sammenlignet med olie er det 
yderst begrænset og vurderes derfor ikke nærmere. 
 
3.2.1 SO2 
På naturgasleverandørens hjemmeside (www.energinet.dk) oplyses det gennemsnitlige 
indhold af svovlbrinte og total svovl i naturgassen fra Nordsøen.  

3Ifølge Gasreglementet skal indholdet af svovlbrinte ligge under 5 mg/Nm  som døgngen-
nemsnit. Udover svovlbrinte må det totale indhold af svovl maksimalt være på 10 mg/Nm3. 
Indholdet af svovlbrinte og total svovl fra Nordsøen har i 2011 været omkring 3 mg/Nm3. 
Da naturgas nærmest er lugtfrit tilsættes der af sikkerhedsmæssige hensyn én svovlholdig 
odorant. Odoranten der anvendes i dag er THT (tetrahydrothiophen, C4H8S), og den til-
sættes naturgassen svarende til et svovlindhold omkring 5 mg/Nm3. 
 
Med et samlet svovlindhold i naturgassen på omkring 8 mg/Nm3, vil indholdet af SO2 i 
røggassen fra kedlen være omkring 1 mg/Nm3 (3% O2), hvis alt svovl omsættes til SO2.  
 
3.2.2 NOx 
Kedlerne udstyres med Low-NOx kombibrændere til olie- og gasfyring. DONG Energy 
vurderer, at efter indtrimning og optimering af de nye brændere vil de sandsynligvis kunne 
præstere en gennemsnitlig NOx emission omkring 100 mg/Nm3 ved naturgasfyring.  
 
3.2.3 Støv 
Fyring med naturgas giver typisk ikke anledning til støvemission over 5 mg/Nm3 og gene-
relt er emissionen væsentligt lavere.  
 
3.2.4 CO 
Baseret på driftserfaringer med spidslastkedlerne på Svanemølleværket vurderes den 
gennemsnitlige CO emission at ligge under 5 mg/Nm3 ved gasfyring. 
 
3.2.5 CO  2
Udledningen af CO2 er brændselsafhængig og den specifikke CO2 udledningen er lavere 
ved naturgasfyring end ved letoliefyring. 
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3.2.6 Luftkvalitet (Immissioner) 
I forbindelse med miljøgodkendelse af spidslastanlægget i 2005 blev der foretaget OML-
beregninger for NOx og SO2, som viste at ved normal drift på værket overholdes B-
værdierne med god margen. Da naturgasfyring medfører mindre emission af både NOx 
og SO2 vil immissionen være tilsvarende mindre. 
 
3.3 Støj 

3.4 Risikoforhold 

Under anlægsperioden vil der være en mindre forøgelse i transporterne til og fra værket, 
herunder persontransport og transport af anlægsdele. Installationen foregår i bygningen 
på hverdage i dagstid og vurderes ikke at give anledning til væsentligt støjbelastning af 
omgivelserne.   
 
Anvendelsen af naturgas til spidslastanlægget vil ikke medføre nye installationer udenfor 
bygningen, som vil kunne give anledning til øget støjbelastning af omgivelserne. 
 

H. C. Ørsted Værket har et oplag af letolie (gasolie) i tank 5, der har en oplagskapacitet 
på 20.000 m3, svarende til 16.800 tons. Værket er dermed omfattet af Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer som en kolonne 2 virksomhed, jf. bekendtgørelsens bilag 1 del 1, der 
omfatter olieprodukter som gasolie. I henhold til bekendtgørelsens krav har H. C. Ørsted 
Værket et sikkerhedsdokument, som beskriver bl.a. risikoforhold og –vurderinger, fore-
byggende foranstaltninger og håndtering af ulykker. 
 
Risikoforholdene for gasforsyningen af kedel 3 og 4 indgår i sikkerhedsdokumentet og 
ændring af gasinstallationerne inde i kedelbygningen således at spidslastanlægget forsy-
nes i stedet for kedel 3 og 4 vurderes ikke at medføre ændring i risikoforholdene og vurde-
ringerne i sikkerhedsdokumentet, da de udendørs installationer ikke ændres i forbindelse 
med projektet.     
 
3.4.1 Naturgasinstallationer 
Gasinstallationerne etableres i henhold til bl.a. gasreglementet og andre relevante tekni-
ske forskrifter, og installationen kontrolleres og godkendes af gasleverandøren inden 
idriftsættelse. 
 
Naturgas er klassificeret med R12 svarende til ”Yderst brandfarlig” og derfor indrettes in-
stallationerne bl.a. i overensstemmelse med ATEX-direktiverne (direktiv 94/9/EG samt 
direktiv 1999/92/EF). Dette medfører, at der gennemføres zoneklassifikation hvor dette er 
relevant og der fastlægges fremgangsmåder for udførelse af drifts- og vedligeholdelses-
arbejde med henblik på at reducere risikoen for brand og eksplosion.  
 

4. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 
I henhold til IPPC-direktivet 96/61/EF indført i dansk lov ved Bekendtgørelse nr. 1640 om 
godkendelse af listevirksomhed af 13/12/2006 vurderes valg af bedst tilgængelig teknolo-
gi. I BREF-dokumentet for Large Combustion Plants fra juli 2006, beskrives i kapitel 7, 
BAT (Best Available Techniques) ved indfyring med gas.  
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Emissionsniveauerne for SO2, NOx og støv i BREF-dokumentet jf. Conditions s. ii, er ge-
nerelt opgivet som et dagligt gennemsnit med typisk lastsituation. Ved spidslast, opstart 
og nedlukning af fyringsanlægget samt i situationer, hvor der er driftsproblemer med røg-
gasrensningsanlægget, kan der opstå kortvarige høje peaks i emissionsniveauet, og 
emissionsniveauer for de driftssituationer er ikke indeholdt i BAT emissionsniveauerne i 
BREF dokumentet.  
 
Emissionsniveauerne i BREF-dokumenter er derved ikke direkte sammenlignelige med 
emissionsgrænseværdier som bl.a. skal tage hensyn til varierende driftssituationer, varie-
rende brændselskarakteristika og tilknyttede kontrolregler.  
 
I de nedenstående afsnit vurderes naturgasfyring på spidslastanlægget i relation til BAT 
for anlæg, der indfyres med gas jf. afsnit 7.5 i BREF dokumentet. 
 
7.5.1 Levering og håndtering af gasbrændsel 
Der monteres trykovervågning på gasrampen og gasdetektorer flere steder på anlægget 
for effektiv detektion af evt. gaslækage. 
 
7.5.2 Termisk virkningsgrad 
Anlægget er etableret i 2006 og udstyret med et avanceret SRO anlæg (Styring Regule-
ring Overvågning). Spidslastkedlerne er udlagt til produktion af lavtryksdamp til det damp-
baserede varmenet og ikke til el-produktion. Den termiske virkningsgrad ved gasfyring 
vurderes at være den samme som ved oliefyring omkring 94%. 
 
7.5.3 Støv og SO2-emissioner 
Støvemissionen ved gasfyring er typisk væsentligt under 5 mg/Nm3 og SO2 emissionen 
gennemsnitligt omkring 1 mg/Nm3 grundet brændslets lave aske- og svovlindhold. 
 
7.5.4 NOx- og CO-emissioner 
I BREF dokumentet angives i tabel 7.37 anvendelse af Low-NOx brændere eller SCR eller 
SNCR som tiltag til reduktion af NOx emissionen. 
 
Kedlen udstyres med nye Low-NOx kombibrændere, der minimerer NOx-dannelsen ved 
kilden. Low-NOx-teknologi er bl.a. kendetegnet ved, at der sker en trinvis tilførsel af for-
brændingsluften. En del af eller hele luftmængden tilføres i brænderen som primær, se-
kundær og tertiær luft, og med tre forskellige lufttilførsler er der god mulighed for reduktion 
af NOx-dannelsen ved kilden, og der forventes således at kunne opnås den bedst mulige 
forbrænding uanset om der fyres med gas, olie eller et mix af de to brændsler. 
 
DONG Energy vurderer, at efter optimering af de nye brændere vil de sandsynligvis kunne 
præstere en gennemsnitlig NOx emission omkring 100 mg/Nm3 ved naturgasfyring. Leve-
randøren af de nye brændere vil dog ikke garantere en maksimal NOx emission på dette 
niveau. 
 
Emissionsniveauet associeret med anvendelsen af BAT er i BREF-dokumentet angivet til 
50-100 mg/Nm3 (3% O ) for nye anlæg. 2
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Baseret på driftserfaringer med spidslastkedlerne på Svanemølleværket vurderes den 
gennemsnitlige CO emission at ligge under 5 mg/Nm3 ved gasfyring. Dette CO emissi-
onsniveau er under emissionsniveauet associeret med anvendelsen af BAT som er angi-
vet til 30-100 mg/Nm3 (3% O2). 
 
 
5. Vilkår  

Luftforurening 
H. C. Ørsted Værket er omfattet af Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforure-
nende emissioner fra store fyringsanlæg, herefter forkortet ”Store Fyr”, som gælder for 
fyringsanlæg med en indfyret effekt over 50 MW. Spidslastanlægget har en indfyret effekt 
på 212 MW. Anlægget er ifølge bekendtgørelsens §2 stk 8 et nyt anlæg da det er miljø-
godkendt efter den 8. oktober 2003. Grænseværdier i henhold til store fyr for SO2, NOx og 
støv for nye anlæg ved fyring med gas ses i tabel 1.  
 
I januar 2011 trådte Parlamentets og Rådets direktiv af 24. november 2010 om industrielle 
emissioner (IED) i kraft. Direktivet er en sammenskrivning af 7 direktiver, hvoraf 2 er sær-
ligt relevante for kraftværkssektoren, IPPC-direktivet og Direktivet for store fyringsanlæg. I 
det nye direktiv om industrielle emissioner er emissionsgrænseværdierne for store fy-
ringsanlæg baseret på anbefalingerne i BREF-dokumentet og er generelt lavere end i den 
gældende bekendtgørelse om store fyringsanlæg. De fremtidige emissionsgrænseværdier 
for gasfyrede anlæg i henhold til IED ses i tabel 1. 
Direktivet, der regulerer forureningen fra de større industrivirksomheder og husdyrbrug, 
skal være implementeret i medlemslandene senest 7. januar 2013. 
 
 
 Enhed Store fyr IED 

Støv mg/Nm3 5 5 

NOx mg/Nm3 150 100 

SO2 mg/Nm3 35 35 

vol-% O i tør røggas 2 3 3 

Tabel 1, emissionsgrænseværdier store fyr og IED 
 
Ombygning af spidslastkedlerne planlægges gennemført inden varmesæsonen 2012/13 
dvs. december 2012 og derved gennemføres projektet sandsynligvis inden IED er imple-
menteret i dansk lovgivning. På den baggrund vurderer DONG Energy at udgangspunkt 
for emissionsgrænseværdier i denne godkendelse bør fastsættes ifølge Bekendtgørelse 
om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.  
Implementeringen af IED indebærer at emissionsgrænseværdier for fyringsanlæg generelt 
skærpes og fra 2016 skal eksisterende gasfyrede kedler herunder spidslastkedlerne over-
holde en NOx grænseværdi på 100 mg/Nm3.  
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Som det fremgår af tabel 1 er det emissionsgrænseværdien for NOx, som er lavere i IED 
end store fyr. DONG Energy foreslår at NOx emissionsgrænseværdien fastsættes til 150 
mg/Nm3, da det vil være muligt at opnå en leverandørgaranti for maksimal NOx på dette 
niveau, hvilket ikke umiddelbart er muligt hvis emissionsgrænsen er 100 mg/Nm3. DONG 
Energy vil i perioden 2013-2016 arbejde med optimering af brænderne/kedlen med hen-
blik på at reducere NOx emissionen så gasfyring på spidslastkedlerne kan fortsætte efter 
2016, hvor emissionsgrænsen skærpes. 
 
5.1 Forslag til vilkår 
Vilkår 15, 16 og 17 i miljøgodkendelsen af d. 17. november 2005 justeres: 
 

 Letolie  Naturgas Letolie + Naturgas   

200*ie(olie) + 150* ie(gas)NOx [mg/Nm3] 200 (1) 150 (1)      (1)
        ie(olie) + ie(gas)   
                      
288*ie(olie) + 35* ie(gas)3SO2 [mg/Nm ] 288 (2) 35 (2)         (2)

            ie(olie) + ie(gas)                

30*ie(olie) + 5* ie(gas)Støv [mg/Nm3] 30 (1) 5 (1)              (1)
            ie(olie) + ie(gas)                

Reference til-
3 % Ostand 2, 273 K, 1013 mbar tør røggas 

 
Hvor ie(olie) og ie(gas) er samlet indfyret effekt på begge kedler med hhv. letolie og 
naturgas. 
 
(1): Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, når en vurdering af resultaterne for driftsti-
den indenfor et kalenderår viser, at ingen af de validerede daglige gennemsnit overskrider 
emissionsgrænseværdien og 95 % af alle validerede timegennemsnitsværdier i løbet af et år 
ikke overskrider emissionsgrænseværdien med mere end 200 %. Opstarts- og nedlukningspe-
rioder skal ikke medtages.  
(2): Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, hvis den beregnede emission ikke overskri-
der emissionsgrænseværdien, når beregningerne er baseret på månedens gennemsnitlige 
svovlindhold i brændslerne. Emissionsgrænseværdien for letolie anses for overholdt, når ind-
holdet af svovl i letolien ikke overstiger 0,18 vægt %. 

 
Vilkår 23 
Vilkår 23 opdateres til kvartalsvis afrapportering og tilsynsmyndighed 
 
H. C. Ørsted Værket skal hver kvartal sende oplysninger til tilsynsmyndigheden  for NOx 

og støv om: 

• de validerede daglige gennemsnit for måneden overholder emissionsgræn-
seværdierne 
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• 95 % af alle validerede timegennemsnitsværdier i løbet af måneden ikke 
overskrider emissionsgrænseværdierne med mere end 200 %. 

Opstarts- og nedlukningsperioder skal ikke medtages. 

Oplysningerne kan indsendes sammen med de parametre, som i forvejen indsendes 
fra H. C. Ørsted Værket. 

 
Vilkår 24 
Vilkår 24 justeres til at omfatte naturgas: 
 
H. C. Ørsted Værket skal gemme dokumentationen fra leverandøren på svovlindholdet i 
letolien og naturgassen.  
 
Der skal føre journal eller registreres (i læsbar form) med dato for påfyldning af letolie 
samt den påfyldte mængde. 
 
Dokumentationen og journalen skal opbevares i 5 år og på forlangende forevises tilsyns-
myndigheden. 
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