
 
 
 
Tillæg til  
MILJØGODKENDELSE 
 
For  
Haderslev Kraftvarmeværk 
 
DeNOx-anlæg  
med lagertank for ammoniakvand 
 
Oktober 2009 

 
 
 
 
 
 

  



Plan- og virksomhedsområdet 

J.nr. ODE-430-00184 

Ref. hebec/evalu 

Den 28. oktober 2009 

 

   
    
   
  

 

 
 
 

Tillæg til  
 

MILJØGODKENDELSE 

 
 
 

For: 
Haderslev Kraftvarmeværk 
 
Dybkær 2, Marstrup 
6100 Haderslev  
Matrikel nr.:  624, Marstrup, Hoptrup 
CVR-nummer:  25 49 59 42 
P-nummer:  1.007.775.241 
Listepunkt nummer:  K 106 
 
 

Godkendelsen omfatter:  
 
DeNOx-anlæg med lagertank for ammoniakvand 
 
 
Dato: 28. oktober 2009  
  

   
Godkendt:   Henrik Bechmann Nielsen 
 
 
Annonceres den 28. oktober 2009 
Klagefristen udløber den 25. november 2009 
Søgsmålsfristen udløber den 28. april 2009 

Miljøcenter Odense • Ørbækvej 100 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 45 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872820 • post@ode.mim.dk • www.blst.dk 



INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
 

1. INDLEDNING ......................................................................................................................3 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR ...............................................................................................4 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen ...................................................................4 
Generelle forhold .................................................................................................. 4 
Indretning og drift ................................................................................................. 4 
Luftforurening........................................................................................................ 5 
Lugt .......................................................................................................................... 6 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER .............................................................................7 

3.1 Begrundelse for afgørelse.........................................................................7 
3.2 Miljøteknisk vurdering................................................................................7 

3.2.1 Indretning og drift ....................................................................................... 7 
3.2.2 Luftforurening.............................................................................................. 8 
3.2.3 Bedst tilgængelige teknik ......................................................................... 8 
3.2.5 VVM ................................................................................................................ 9 

3.3 Udtalelser/høringssvar...............................................................................9 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder............................................................ 9 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv........................................................................... 9 

4. FOHOLDET TIL LOVEN .................................................................................................10 

4.1 Miljøgodkendelsen ....................................................................................10 
4.2 Øvrige afgørelser .......................................................................................10 
4.3 Tilsyn med virksomheden .......................................................................10 
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning ....................................................10 
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen ........................................11 

5. BILAG.................................................................................................................................12 

Bilag A:  Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk 
beskrivelse.........................................................................................................12 
Bilag B:  Oversigtsplan i 1:25.000 ............................................................12 

  
 

 2 



1. INDLEDNING 
 
Haderslev Kraftvarmeværk har den 3. april 2009 ansøgt om miljøgodken-
delse til DeNOx-anlæg samt opgradering af Haderslev Kraftvarmeværk. 
 
Nærværende miljøgodkendelse er en tillægsgodkendelse til den eksisteren-
de miljøgodkendelse af den 21. december 2005 og giver Haderslev Kraft-
varmeværk mulighed for at etablere et DeNOx-anlæg med henblik på at 
reducere udledningen af kvælstof-ilte forbindelser - de såkaldte NOx-er. 
Godkendelsen gør derved værket i stand til at leve op til nye og strengere 
miljøkrav som træder i kraft den 1. januar 2010. 
 
Opgraderingen af Haderslev Kraftvarmeværk til en større kapacitet, er såle-
des ikke omfattet af denne godkendelse, men vil blive behandlet senere. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i ansøgningen om miljøgodkendelse, vedlagt i 
bilag A, godkender Miljøcenter Odense hermed opførelsen af et DeNOx-
anlæg af typen SNCR1 med dertil hørende oplag af ammoniakvand. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven2. Denne godkendelse er et tillæg til miljøgodkendelsen af 21. december 
2005. 
 
Godkendelsesmyndigheden kan tage en miljøgodkendelse op til revurdering 
efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b, når der er forløbet 8 år. Særligt for 
affaldsforbrændingsanlæg gælder, at revurdering kan tages op efter 4 år 
jævnfør § 3, stk. 3 i bekendtgørelse om anlæg der forbrænder affald3. 
  

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
  
 
Generelle forhold 
 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden for 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
A3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder. 
 
A4 SNCR-anlægget skal etableres, indrettes og drives som angivet i 

ansøgningen af 3. april 2009 med tilhørende bilag og som angivet i 
vilkårene i denne godkendelse, medmindre andet er aftalt og god-
kendt af miljømyndigheden.  

 
 
Indretning og drift 
 

                                                 
1 SNCR – ”Selective Non-Catalytic Reduction” anlæg 
2 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 
2006. 
3 Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, (Forbrændingsbekendtgørelsen) Bek. Nr. 
162 af 11/03/2003 
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B1 Tanken til ammoniakvand skal være placeret på befæstet område. 
Der skal sikres en opsamlingskapacitet på min. 1 m3 som træder i 
funktion i tilfælde af evt. spild i forbindelse med påfyldning af ammo-
niakvand.  

 
B2 Inden påfyldning af ammoniak fra tankbil til ammoniaktank skal det 

sikres, at opsamlingsgruben er pumpet fri for eventuelt regnvand. 
 
B3 Ved etablering af tank, skal der monteres påkørselsværn til sikring 

mod påkørsel. 
 
B4 Tanken skal være udstyret med overfyldningsalarm, der markerer, 

når tanken er 90 % fuld. Alarmen skal kunne registreres fra påfyld-
ningsstedet. 

 
B5 Lagertanken skal være dobbeltvægget og udstyret med instrumente-

ring og alarmsystem for lækage mellem tankvæggene. Alarmsyste-
met overvåges via værkets SRO anlæg med registreringsfunktion. 
Hvis der har været unormale driftsforhold med væsentlige miljø-
mæssige betydning skal dette fremgå af månedsrappor-
ten/kvartalsrapporten. 

 
B6 Alarmsystemet for detektering af ammoniak skal kontrolle-

res/kalibreres efter leverandøranbefaling og dokumenteres. Doku-
mentationen skal kunne fremvises ved forlangende f. eks. i forbin-
delse med tilsyn. 

 
B7 Hvis der opstår begrundet mistanke om at anlægget er utæt, skal 

tilsynsmyndigheden straks underrettes. 
 
B8 Tanken skal være korrosionsbeskyttet indvendigt eller udført i mate-

riale, der er bestandig over for ammoniakvand. 
 
B9 Påfyldningsrør på tanken skal være afsluttet med hætte eller dæk-

sel. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og 
udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres am-
moniakvand i dem. 

 
 
Luftforurening 

 
Emission 

 
C1 Der skal gennemføres en emissionsmåling (præstationskontrol) af 

ammoniak i skorstenen i 1. halvår af 2010. Efter denne måling vur-
deres det, om der skal fastsættes en grænseværdi for ammoniak og 
eventuelle krav til måling. 
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C2 Luftemissionen for nitrogenoxider (nitrogenmonoxid og nitrogendio-
xid) i skorsten må pr. 1. januar 2010 ikke overstige følgende værdi-
er: 

 
Stof Emissionsgrænseværdi Midlingstid 

Kvælstofoxider 
(Kontinuert) 

200 mg/Nm3 Døgnmiddelværdi 
 

Kvælstofoxider 
(Kontinuert) 

100% under 400 mg/Nm3  
eller  

97% under 200 mg/Nm3 

½ times middelværdi 
 

 Jf. vilkår 18 i gældende miljøgodkendelse fra 21. december 2005. 

 
Under drift af SNCR-anlægget skal der kontinuert måles for kvæl-
stofoxider. Vilkåret for kvælstofoxider anses for overholdt, når ingen 
af de anførte døgn- eller halvtimesmiddelværdier overskrider den 
fastsatte grænseværdi. 

  
Lugt 

Lugtgrænse 
D1 DeNOx-anlægget må ikke give anledning til at virksomhedens vilkår 

for lugt, jf. vilkår nr. 20 i den gældende miljøgodkendelse fra 21. de-
cember 2005, overskrides.  

 
Støj 
 
E1 DeNOx-anlægget må ikke give anledning til, at virksomhedens vilkår 

for støj jf. vilkår nr. 4. i miljøgodkendelsen af 21. december 2005, 
overskrides. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Afgørelsen er meddelt som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 
21. december 2005.  
 
En oversigtsplan over virksomheden findes i Bilag B. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse er vedlagt som Bilag A. 
 
3.2.1 Indretning og drift 
 
Miljøcenter Odense vurderer at DeNOx-anlægget med tilhørende ammoiak-
tank kan etableres på virksomheden Haderslev Kraftvarmeværk uden gener 
for omgivelserne, samt at der med efterlevelse af de vilkår som miljøgod-
kendelsen fastlægger, ikke vil være risiko for forurening af jord, grundvand 
eller overfladevand. Virksomheden har oplyst at ammoniaktanken er dob-
beltvægget med instrumentering for detektering af lækage mellem de to 
tankvægge. 
 
I ansøgningsmaterialet er det oplyst, at ammoniakken som skal anvendes i 
DeNOx-anlægget er en vandig ammoniakopløsning med en koncentration 
på mindre end 25 %. Ammoniakopløsningen er opgivet med CAS nr. 1336-
21-6. Opløsningen, er klassificeret som værende ætsende, bærer klassifika-
tionen C;R34 dvs. ætsende og med ætsningsfare men ikke miljøgiftig4. Bå-
de koncentration og mængde bevirker, at oplaget ikke hører under risikobe-
kendtgørelsen og virksomhedens risikostatus ændres dermed ikke.5 
 
Jævnfør vilkår A4 har virksomheden oplyst, at der ikke, som skrevet i an-
søgning om miljøgodkendelse under afsnit 17, vil blive installeret NH3 måle-
re. Det oplyses, at den eksisterende metode med indsprøjtning af ammoni-
akvand styres ud fra røggastemperaturen i første træk og kedellasten, samt 
NOx emissionen. Dette vurderes at være tilstrækkelig til driftsoptimering af 
ammoniakdosering. 
 
Jævnfør vilkår B1 og B2 er det oplyst at der i opsamlingsgruben under am-
moniaktanken er installeret en ledningsevnemåler og en pumpe med manu-
elt betjent start/stop. Ledningsevnemåleren overvåger for spild til opsam-
lingsgruben, og hvis der er spild, vil den give alarm til kontrolrummet, hvor-
efter driftspersonalet vil undersøge forholdet. Ved normal drift hvor der skal 
bortledes regnvand fra gruben startes pumpen manuelt og vandet ledes via 
en ny trykledning til værkets eksisterende sandfang og olieudskiller inden 
udledning til offentlig kloaksystem.  
 
                                                 
4 Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer, BEK nr. 923 af 28/09/2005 
5 Jf. Risikobekendtgørelsen, BEK 1666 af 14. december 2006 
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I tilfælde af spild i opsamlingsgruben og vandet ikke kan ledes direkte til 
offentligt system vil indholdet af gruben blive opsamlet i anden beholder f. 
eks. ved brug af en dykpumpe. Den opsamlede mængde kan derefter be-
handles i værkets neutralisationsbassin inden udledning til offentlig kloak.  
 
Det vurderes at spild i forbindelse med påfyldning af ammoniaktanken mest 
sandsynligt vil være fra koblingen mellem ammoniaktanken og tankbilens 
slange og ikke en generel lækage fra tankbilen. Således er koblingen place-
ret inden for området af opsamlingsgruben, så evt. spild kan tilbageholdes. 
Miljøcenter Odense vurderer, at de nævnte funktioner vil være tilstrækkelige 
til at sikre mod - samt aflede påvirkninger ved eventuelt ammoniakspild. 
 
3.2.2 Luftforurening 
 
Formålet med DeNOx-anlægget er at nedbringe NOx-emissionen fra vær-
ket, samt at være i stand til at overholde grænseværdierne som fastsat i 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 3. marts 2003. Den for tiden væ-
rende grænseværdi for nitrogenoxider er iflg. bekendtgørelsens § 29 på 400 
mg/Nm3. Denne grænseværdi sænkes til 200 mg/Nm3 pr. 1. januar 2010. 
 
Det ammoniakvand, som ikke omsættes i forbindelse med denox-
processen, vil blive vasket ud med spildevandet, i forbindelse med røggas-
sen ledes igennem vasketårnet. Dermed sikres det at der ikke emitteres 
ammoniak fra skorstenen. 
 
3.2.3 Bedst tilgængelige teknik 
 
DeNox-anlægget af typen SNCR er medtaget I EU-kommissionens BREF-
note fra 2003: ”Reference Document on Best Available Techniques in 
Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems 
in the Chemical Sector” samt i dokumentet ”Reference Document on the 
Best Available Techniques for Waste Incineration” fra august 2006. SNCR 
teknikken er vurderet til at være en af de bedste teknikker til reduktion af 
kvælstofoxider. 
 
3.2.4 Egenkontrol og driftsforstyrrelser 
 
Virksomheden har oplyst, at bl.a. driftsforstyrrelser forebygges ved anlæg-
gets design og vedligehold, herunder bl.a. dublering af primære anlægs-
komponenter, overvågning via SRO, overvågningskameraer etc. samt ud-
dannelse af medarbejdere. 
 
Haderslev Kraftvarmeværks miljø- og arbejdsmiljøledelsesystem beskriver 
det samlede system og indeholder bl.a. procedurer/instruktioner til håndte-
ring og imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld. Haderslev Kraftvarme-
værk er certificeret efter standarderne ISO 14001 og OHSAS 18001 for mil-
jø- og arbejdsmiljøledelse og har været det i flere år. 
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3.2.5 VVM 
 
Idet Haderslev Kraftvarmeværk er opført på Bilag 1 i VVM bekendtgørelsen, 
er der i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af DeNOx-anlæg 
samt opgradering af værkets kapacitet foretaget en VVM-screening af pro-
jektet. Screeningen har ikke medført krav om VVM-redegørelse, idet De-
NOx-anlægget alene er en forureningsreducerende foranstaltning. VVM-
screeningen er offentliggjort den 10.6.2009 i Haderslev Ugeavis samt på 
Miljøcenter Odense’s hjemmeside. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
Der er ikke indgået henvendelser fra borgere vedrørende den del af virk-
somhedens miljøansøgning som vedrører DeNOx-anlægget. 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Udkastet til tillægsmiljøgodkendelsen er forelagt Haderslev Kommune. 
Kommunen har svaret, at de ikke har kommentarer til udkastet. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Haderslev Ugeavis 
den 10. juni 2009. Der er ikke modtaget henvendelser eller kommentarer 
vedrørende ansøgningen for så vidt angår opstillingen af DeNOx-anlæg. 
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4. FOHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 
21. december 2005 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der 
er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overhol-
des. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse fortsat: ”Revur-
dering og Miljøgodkendelse dateret den 21. december 2005 af det tidligere 
Sønderjyllands Amt. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Haderslev Ugeavis og kan 
ses på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. 
miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, 
C.F.Tietgensvej 40 eller post@ode.mim.dk . Klagen skal være modtaget 
senest den 25. november 2009 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
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Betingelser, mens en klage behandles: 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i 
godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen be-
grænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve god-
kendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
- DONG Energy, Environment & Licensing – Thermal v/ Niels Germod (e-

post: niege@dongenergy.dk) 
- Haderslev Kommune (e-post: post@haderslev.dk) 
- Embedslægeinstitutionen (e-post: syd@sst.dk)  
- Friluftsrådet v/ Casper Lindemann (e-post: cli@friluftsraadet.dk) 
- NOAH (e-post: noah@noah.dk ) 
- Danmarks Naturfredningsforening (e-post: dn@dn.dk)  
- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen, v/Jan Nøjsen (e-post: 

jannoejs@hotmail.com)  
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5. BILAG 
 

Bilag A:  Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk be-
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Bilag B:  Oversigtsplan i 1:25.000 (B1 og B2) 
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Indledning 

 
Haderslev Kraftvarmeværk (HSV) er i dag godkendt efter Miljøbeskyttelsesloven til forbrænding af 
dagsrenovations- eller dagsrenovationslignende affald.  

 
Værket skal fra d. 1. januar 2010 overholde følgende NOx-krav for de to affaldslinjer i henhold til 
vilkår 18 i miljøgodkendelsen: 

 
 Døgnmiddelværdi: Max. 200 mg/Nm3 
½ times middelværdi: 100 % under 400 mg/Nm3 eller 97% under 200 mg/Nm3 

 
Haderslev Kraftvarmeværk ansøger hermed om godkendelse til at etablere og drive et DeNOx-
anlæg af typen SNCR for at kunne efterleve kravene. 

 
Endvidere ansøger Haderslev Kraftvarmeværk om godkendelse til opgradering af anlægget 
således at den nominelle forbrændingskapacitet reetableres. Anlægget har forbrændt 

gennemsnitligt 3,8 tons/time, hvilket er mindre end de 4,5 tons/time anlægget er dimensioneret til 
som følge af at affaldets brændværdi er steget gennem de senere år til omkring 10,5 GJ/ton. 
Opgraderingen af anlægget vil øge kapaciteten til omkring 80.000 tons årligt. 

 
Yderligere ansøges om tilladelse til opstart af anlægsarbejdet i maj/juni 2009 i henhold §33, stk 2 i 
miljøbeskyttelsesloven. 

 
Ansøgningen er udformet i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. 
 

Haderslev Kraftvarmeværk er omfattet af flg. miljøgodkendelser: 
 

 Revurdering og miljøgodkendelse Haderslev Kraftvarmeværk, Sønderjyllands Amt 21. 

december 2005  
 Tilladelse til afledning af spildevand fra Haderslev Kraftvarmeværk til det kommunale 

spildevandssystem, Haderslev Kommune 14.november 2005. 
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A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

Haderslev Kraftvarmeværk ejes og drives af DONG Energy A/S. 
 

1, 2)  Ansøger 

Værkets (ansøgers) adresse er:  
Haderslev Kraftvarmeværk  
Dybkær 2, Marstrup 

6100 Haderslev 
Telefon nr.:  9955 1440 
 

CVR-nummer:  2549 5942 
P-nummer:   1.007.775.241 
 

Haderslev Kraftvarmeværk er beliggende på matrikel nr. 624 Marstrup, Hoptrup i Haderslev 
Kommune.  
 

3) Ejerforhold 

DONG Energy Power A/S har hovedkontor på adressen: 
Kraftværksvej 53 

7000 Fredericia 
Tlf. nr. 9955 1111 
 

4)  Kontaktperson 

Haderslev Kraftvarmeværks kontaktperson: 
Driftsleder Harry Hansen, tlf. 9955 6967 

 
Kontaktperson vedrørende denne ansøgning:  
DONG Energy, Environment & Licensing - Thermal  
Niels Germod 
A.C. Meyers Vænge 9 
2450 København SV 

Tlf. nr. 9955 7476 
Mail: niege@dongenergy.dk 
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B. Oplysninger om virksomhedens art 

5) Virksomhedens listebetegnelse 

Haderslev Kraftvarmeværks nuværende aktiviteter er miljøgodkendt og omfattet efter følgende 

listepunkt i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed: 
 K106 ” Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med 

en kapacitet på mere end 3 tons pr. time (i) (s)”. 

 
Miljøcenter Odense er godkendelsesmyndighed for Haderslev Kraftvarmeværk i forhold til 
Miljøbeskyttelsesloven. Haderslev Kommune er tilsynsmyndighed i relation til 

spildevandsudledning til offentlig kloak. 
 

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt 

I henhold til HSV’s miljøgodkendelse af d. 21.12.05 skærpes emissionsgrænsen for NOx fra d. 1. 
januar 2010 og for at kunne imødekomme kravet suppleres røggasrensningen med et DeNOx-
anlæg af SNCR-typen, hvor kvælstofoxider reagerer med ammoniakvand og danner frit kvælstof. 

Ammoniakopløsningen opbevares i en udendørs tank. 
 
Hver af de to ovn- og kedellinjer på Haderslev Kraftvarmeværk er beregnet for en indfyret mængde 

på ca. 4,5 tons affald pr. fuldlasttime med en nominel brændværdi på ca. 9,2 GJ/ton.  
Affaldets brændværdi har været stigende, og de seneste år ligget omkring 10,5 GJ/ton, og ved den 
brændværdi er anlæggets kapacitet gennemsnitligt 3,8 tons/t. På den baggrund ønsker DONG 

Energy at opgradere anlægget for at kunne reetablere forbrændingskapaciteten på nominelt 4,5 
tons/time og maksimalt 5,6 tons/time. Den samlede forbrændingskapacitet for anlægget øges 
derved til omkring 80.000 tons/år fra et niveau omkring 60.000-65.000 tons/år. 

 
Opgraderingen omfatter erstatning af murværket langs risten i ovnene med vandkølede slidzoner 
for at øge ovnenes kapacitet, samt reducere mængden af murværket, som er meget 

vedligeholdelseskrævende. Yderligere gennemføres forskellige ændringer i kedlernes kondensat- 
og varmesystemer, samt optimering af lufttilførsel, styring og regulering af anlæggene for at øge 
det termiske input til dampsystemet. 

 
Endvidere udbygges affaldssiloen for at have tilstrækkelig oplagskapacitet til blanding af affaldet for 
at sikre en ensartet brændværdi og derved jævnere drift. 

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer 

DeNOx- anlægget anvender en ammoniakopløsning på under 25%, der opbevares udendørs i en 
tank, som maksimalt kan indeholde 40 m3, svarende til omkring 35 tons. Størrelsen af 
ammoniakoplaget er derved under tærskelgrænsen på 50 tons i bekendtgørelse nr. 1666 af 14. 

december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og dermed er oplaget 
ikke omfattet af denne.  
Yderligere er der ingen boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange 

mennesker opholder sig, der ligger nærmere end 200 meter fra Haderslev Kraftvarmeværk. 
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8) Forventet ophørstidspunkt 

Projektet er ikke midlertidigt.  

 
C. Oplysninger om etablering 

9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige 
udvidelser/ændringer 

Ammoniaktanken til DeNOx-anlægget placeres mellem værksbygningen og slaggehallen og da 
tankens højde er væsentlig lavere end bygningerne vil den ikke være synlig udefra. 
 

For at skabe plads til den nye/større affaldssilo og nye aflæsning forlænges den 80 meter lange 
værksbygningen med omkring 10 meter. Bygningsforlængelsen udformes som den nuværende 
værksbygning og størrelsen af tilkørselsåbningen bliver ligeledes uændret. 

 
Udvidelsen vil ikke medføre en forøgelse af den samlede belysning på anlæggets område. 

10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder 

Anlægsarbejdet med DeNOx-anlæg og opgradering af HSV gennemføres i 2009 og 2010. I 
maj/juni 2009 opstartes med indretning af byggepladsen og arbejdet med DeNOx-anlægget 
påbegyndes. Installationer til DeNOx-anlægget i kedlerne gennemføres i den årlige 

revisionsperiode af anlæggene i september 2009. 
I 2010 planlægges det at udvide siloen og ombygge kedlerne med vandkølede slidzoner og 
tilhørende varmesystemer i forbindelse med revisionen af anlæggene i eftersommeren 2010. 

 
D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 

11) Oversigtsplan 

På figur 1 vises Haderslev Kraftvarmeværks beliggenhed i forhold til omgivelserne. 

Figur 1: Haderslev Kraftvarmeværk med omgivelser 

Haderslev Kraftvarmeværk
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12) Planforhold 
Haderslev Kraftvarmeværk er beliggende i Haderslev Kommune. Værket er placeret i et område, 
der er omfattet af ”Lokalplan 15.59-1 Erhvervsområde og Kraftvarmeværk ved Tøndervej og 
Knokbjerg”. Området er udlagt for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvor der er sikret 
forholdsvis stor afstand til nærmeste boligområder. 
 

I henhold til lokalplanen skal der være et 10 meters bredt beplantningsbælte omkring værket mod 
syd-øst. Efter siloudvidelsen skal omkring 400 m2 af jordvolden ændres og indgå i det befæstede 
areal foran siloen. Jordvolden ligger i beplantningsbæltet, og derfor flyttes beplantningsbæltet så 

en brede på 10 meter kan opretholdes. Haderslev Kraftvarmeværk er i dialog med Haderslev 
Kommune om køb og flytning af det relevante område af beplantningsbæltet, samt ændring af 
planforholdene for dette område. 
 

13) Virksomhedens daglige driftstid 

Etableringen af DeNOX-anlægget og opgraderingen af Haderslev Kraftvarmeværk ændrer ikke ved 

de driftstider, der er lagt til grund for værkets miljøgodkendelse af 21. december 2005.  
Siloudvidelsen er med til at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til at fuld drift over weekenden 
uden affaldsleverancer i denne.  

 

14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold 

Til- og frakørsel sker ad Dybkær/Knokbjerg, dvs. på det allerede eksisterende vejnet.  

 
Anvendelse af kapacitetsforøgelsen vil medføre modtagelsen af mere affald, og lastbiltrafikken til 
og fra værket vil stige fra omkring 40 til 45 lastvogne pr. dag. En lastbil medbringer i gennemsnit 

7,5 tons affald og affaldslevering til anlægget er jævnt fordelt i dagstid ugens 5 hverdage.  
Derudover vil antallet af transporter af restprodukter fra værket øges i mindre omfang, samt der vil 
være opfyldning af ammoniaktanken en gang om måneden. 
 
Det vurderes at stigningen i kørsel til og fra anlægget ikke vil øge støjbelastningen fra anlægget 
væsentligt, da den væsentligste støjkilde er driften af sommerkølerne og ikke lastbilkørsel. 

 
 
E. Tegninger over virksomhedens indretning 

15) Tegninger over virksomhedens indretning 

Vedlagt som bilag 1 er tegninger hvor placeringen af ammoniaktank og affaldssilo fremgår: 
Endvidere viser tegningerne forlængelsen af værksbygningen og udvidelsen af det befæstede 
areal samt justeringen af jordvolden. 

 
I byggeperioden planlægges det at etablere skurby til entreprenørerne udenfor værkets skel på et 
afgrænset område af Dybkær nord-vest for værket.   
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F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16) Oplysninger om produktionskapacitet og forbrug af råvarer, energi, vand 
og hjælpestoffer 

DeNOx-anlægget anvender en ammoniakopløsning på under 25% og det årlige forbrug er anslået 
til maksimalt 400 m3.  
 

Efter opgraderingen vil det være muligt at forbrænde op til 80.000 tons årligt af de samme 
affaldsfraktioner som hidtil. Der planlægges ikke forbrændt andre affaldsfraktioner end de 
nuværende miljøgodkendte. 

 

Naturgas 
Mængden af naturgas værket anvender til støttebrænderne for at kunne oprethold temperaturen i 

efterforbrændingskammeret varierer fra år til år og temperaturen afhænger bl.a. af affaldets 
brændværdi. Ved en øget opblanding af affaldet i den større silo, kan en mere ensartet 
brændværdi opnås og derved et mere jævnt temperaturforløb i kedlen og brugen af støttebrændere 

burde kunne reduceres. 
Endvidere vil mængden af spidslastanlæggenes naturgasbaserede fjernvarmeproduktion til 
forsyningsområdets falde, når Haderslev Kraftvarmeværk kan levere mere affaldsbaseret varme 

efter opgraderingen. 
 

Vand  
Forbruget af vand til røggasrensningen og befugtning af slagge vil sandsynligvis stige i 
størrelsesorden 20% når forbrændingsmængden øges tilsvarende. De seneste 3 år er der anvendt 
mellem 33.000-37.000 m3 pr. år til røggasrensningen. 

Forbruget af blødt vand til DeNOx anlægget er opgivet til 3-4 m3 pr. dag. 
 

Hjælpestoffer og kemikalier 
Miljøanlæggene til rensning af røggas og spildevand anvender forskellige hjælpestoffer og 
kemikalier. En øget forbrændingsmængde vil medføre en større mængde af de enkelte stoffer 
røggassen skal renses for, og dette vil sandsynligvis øge anvendelsen af hjælpestoffer og 

kemikalier til røggasrensningen med anslået 20%. De største forbrug er hydratkalk og natronlud 
med henholdsvis ca. 330 tons og 80 tons årligt. 
 

Derudover vil der ikke være behov for at anvende nye hjælpestoffer og kemikalier.  
 

17) Procesforløb for nyanlæg og fællesanlæg 

Gennemførelse af det ansøgte projekt betyder, at der skal foretages ændringer i de eksisterende 
installationer samt etablering af nye. De væsentligste ændringer vil i det efterfølgende blive 
beskrevet og skal ses som et supplement til den Miljøteknisk beskrivelse og anlægsbeskrivelse af 

d. 26. april 2004, bilag 0.2 i miljøgodkendelsen af d. 21. december 2005, og der refereres til de 
enkelte afsnit i 6.3.1 Indretning og drift af det bestående anlæg. Afsnittet om DeNOx-anlægget er 
tilføjet, da det er et nyt anlæg.  
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Modtage- og håndteringsfaciliteter for affald 
Siloen udvides med 1000 m3 fra de nuværende 2000 m3, så den samlede kapacitet bliver 3000 m3. 

Volumen af siloen er opgjort til terrænniveau og derfor er den totale silokapacitet større, da affaldet 
kan stables i siloen, hvilket dog ikke er hensigtsmæssigt, da det besværliggør opblanding af affald. 
Ved opgraderingen af anlægget og stigningen i affaldsmængden er det nødvendigt at udvide siloen 

for at have tilstrækkelig opblandingsmulighed af affaldet. 
 
I forbindelse med udvidelse af silokapaciteten installeres der en lempekran, således at 

affaldstilførsel til ovnene og opblanding af affald gøres uafhængig af hinanden. Den nuværende 
krans primære funktion bliver fremover fyldning af affaldstragten.  
 

Den eksisterende neddeler til håndtering af større typer affald demonteres og fjernes, da den ikke 
har været anvendt i flere år. 
 

I anlægsperioden for siloudvidelsen vil der blive etableret en midlertidig aflevering af affald. Affaldet 
vil i perioden skulle aflæsses på en afgrænset plads mellem siloen og slaggehallen, og via et hul i 
den eksisterende silo løbende blive skubbet ind i siloen med en frontlæsser.  

 

Ovn-/kedelanlæg 
For at øge affaldsmængden på ovnene til ca. 4,5 t/h ved den aktuelle brændværdi på ca. 10,5 

GJ/ton, ombygges de luftkølede murværks vægge til vandkølede slidzoner. Dermed reduceres 
slaggedannelse på sidevæggene og vedligehold af murværk, som slides kraftigt når affaldet har en 
høj brændværdi. I 2008 blev store dele af murværket i ovnene skiftet efter knap et års drift, da det 

var nedslidt. Ristens effektive areal forøges hermed, så en større kontinuerlig mængde affald kan 
indfyres. Kølingen af slidzonerne etableres ved at indbygge fordamperhedeflader, der kobles 
sammen med overbeholderen. 

 
Sekundærluftsystemet ombygges, så luften indblæses gennem færre dyser med det formål at opnå 
stor lufthastighed, hvorved opblandingen i ovnrummet forbedres. 

 
Derudover gennemføres forskellige ændringer i kedlens kondensat- og varmesystemer for at øge 
det termiske input til dampsystemet. 

 
Efter opgradering af ovn og kedel vil kedelydelsen (dampproduktionen) øges fra ca. 3,8 kg/s til ca. 
4,5 kg/s ved nominel drift og anlæggets samlede virkningsgrad vurderes at stige med op til 2% 

afhængig af de specifikke løsninger. En del af detailprojekteringen er gennemførelse af en CFD 
analyse (Computational Fluid Dynamics) af anlægget, som er en computerberegning af væske- og 
gasstrømninger. Beregningerne omfatter ofte komplicerede 3-D-strømninger med varmeovergang, 

varmestråling, forbrænding, opblanding, kemi, partikler, etc.  
 

DeNOx anlæg 
For at reducere indholdet af NOx i røggassen installeres der et SNCR system, hvor der indsprøjtes 
en ammoniakopløsning direkte i røggassen i kedlens 1. træk for at omdanne en del af NOx 
forbindelserne til kvælstof. SNCR: Selective Non Catalytic Reduction. Som reduktionsmiddel 

anvendes en ammoniakopløsning på under 25% og forbruget oplyser leverandøren til ca. 20 
kg/time pr. kedel. 
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SNCR systemet består af følgende delsystemer: 

 Lagertank 
 Pumpeenhed til fyldning af lagertank 
 Pumpeenhed for ammoniak 

 Blandings- og indsprøjtningsmodul 
 Indsprøjtningssystem 
 NH3 måler 

 Styrings- og reguleringsmodul 
 
Generelt for systemet er rørledninger udført i rustfrit materiale og elektrisk udstyr er placeret i 

kabinetter. Under alle pumpeinstallationer for ammoniakopløsning er der opsamlingsbakker så 
eventuelt spild kan tilbageholdes og ikke ledes til omgivelserne. 
 

Lagertank 
Lagertanken til ammoniakopløsningen er en dobbeltvægget cylindrisk tank på 40 m3, der placeres 
udendørs på et betonfundament. Tanken er beregnet for fyldning fra tankbil og udstyres med en 

tilkobling for returledning så ammoniakholdigt luft, der fortrænges under fyldningen kan føres 
tilbage til tankbilen og derved undgås ammoniakholdigt luft til omgivelserne. 
 

Tanken er udstyret med instrumentering for bl.a. lækage mellem tankvæggene, kontrol af niveau 
og en ammoniakdetektor, som giver alarm hvis der detekteres ammoniak i området og ved høje 
koncentrationer stopper hele SNCR-anlægget automatisk.   

 
Pumpeenhed til fyldning af lagertank 
Der opstilles en pumpe ved lagertanken, der anvendes til fyldning af lagertanken fra tankbil hvis 

tankbilen ikke er udstyret med en pumpe.  
 
Pumpeenhed for ammoniak 

For transport og tryksætning af reduktionsmidlet anvendes et pumpeenhed med redundante 
pumper, hvor én er i drift og én er i reserve. Pumpernes placeres udendørs ved lagertanken.  
Fra pumpeenheden transporteres reduktionsmidlet til blandingsmodulet.  

  
Blandings- og indsprøjtningsmodul 
Blandingsmodulet sørger for at reduktionsmidlet altid har den rigtige sammensætning og styres af 

forskellige parametre i røggassen bl.a. ammoniakindhold i røggaskanalen.  
Systemet består af to væskesystemer. Et for reduktionsmidlet og et for vand. Blandingsmodulet 
styrer de to væskesystemer og dermed mængden, koncentrationen af vand/ammoniak og trykluft, 

der ledes til hver af injektorerne.  
Modulet er desuden udstyret med en gasalarm for overvågning af udslip af ammoniak. Hvis det 
målte niveau er for højt stoppes SNCR systemet automatisk. 

 
Indsprøjtningssystem 
Det færdigblandede reduktionsmiddel fordeles ud til de 8 injektionslanser, som er placeret i 2 

niveauer i kedlens 1. træk. For at NOx reduktionen skal foregå optimalt skal ammoniakopløsningen 
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doseres ved en røggastemperatur på 850-950 oC. Den eksakte placering af injektorerne 
fastlægges ved hjælp af CFD analysen af kedlen.   

 
Injektorerne køles med trykluft, som også anvendes til forstøvning af reduktionsmiddel. 
 

Når anlægget stoppes vil det blive skyllet med vand for at udgå, at der står ammoniakopløsning i 
systemet. 
 

Røggassen har efter indblæsningen og reaktionen et indhold af NOx < 200 mg/Nm3 (nuværende 
drift 250-300 mg/Nm³) og fortsætter gennem kedel til den eksisterende røggasrensning for videre 
rensning.  

 
NH3 måler 
Til driftsoptimering af ammoniakdoseringen installeres der en måling af NH3 i røggaskanalen lige 

efter kedlen. Denne måler giver en hurtig tilbagemelding til SNCR systemet, så der hele tiden ikke 
doseres med ammoniak end nødvendigt for tilstrækkelig NOx reduktion. 
 

Styring- og reguleringsmodul 
SNCR systemet er et fuldautomatisk og selvstændigt system. Via et betjeningspanel kan alle 
funktioner på SNCR systemet betjenes og alle alarmer og relevante processignaler overføres til 

værkets overordnede SRO system. Systemet overvåges i lighed med øvrige anlæg fra værkets 
døgnbemandede kontrolrum.  
 

El- og fjernvarmeproduktion 
Efter opgraderingen forventes en elproduktion på 5,5 MW og en samtidig fjernevarmeproduktion på 
16,9 MJ/s. 

 

Sommerkølere 
I sommerperioden vil fjernvarmebehovet p.t. ikke være tilstrækkeligt til, at hele energimængden fra 

affaldet kan udnyttes. Overskuddet af energi må i den situation som hidtil bortkøles via værkets 
sommerkølere. Der arbejdes løbende på at finde muligheder for udnyttelse af den bortkølede 
energi til eksempelvis fjernvarme, fjernkøling og procesenergi til industri.  

 
Om sommeren er afkølingen i fjernvarmesystemet ca. 32 ºC (87 ºC – 55 ºC), hvilket giver en 
maksimal fjernvarmeproduktion til Haderslev fjernvarme på 14,9 MJ/s. 

 
I forbindelse med forøgelse af forbrændingskapaciteten på ovnene suppleres med 2 kølere, så der 
i alt er 10 kølere og mulighed for at bortkøle en fjernvarmeproduktion svarende til 16,8 MJ/s, hvis 

det bliver nødvendigt. De 2 nye kølere placeres ved af de eksisterende kølere. 
 
For at øge køleeffektiviteten, reducere tilsmudsninger og lette rengøringen af alle kølerne hæves 

de til 2 meter over terræn og afskærmes, så det undgås at varm luft fra en køler suges ind i køleren 
ved siden af.  
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Styring, regulering og overvågning (SRO-anlæg) 
En del af opgraderingsprojektet er optimering af styring og regulering af anlægget med det formål 

at reducere iltoverskuddet i røggassen fra 10,5-11,5% til 9,6% for på den måde at have en uændret 
røggasmængde selvom forbrændingsmængden øges. 
 

18) Oplysning om energianlæg 
Der etableres ikke nye energianlæg. 

 

19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld 

Af nye aktiviteter vil der være påfyldning af den udendørs ammoniaktank og den driftsmæssig 
håndtering af ammoniakinstallationer. Disse nye driftsaktiviteter bliver sikkerhedsmæssigt vurderet 

og de nye fremgangsmåder dokumenteres i værkets miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem.  
 
Det forventes ikke, at der vil være øget risici for driftsforstyrrelser eller uheld efter opgradering af 

anlægget. 
 

20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af 
anlæg 

Etableringen af DeNOx og opgradering af anlægget giver ikke anledning til ændring af opstarts- og 
nedlukningsprocedurer for Haderslev Kraftvarmeværk.  

 
G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 

21) Redegørelse for den valgte teknologi 

Haderslev Kraftvarmeværk har redegjort for implementeret BAT i forbindelse med anlægget i notat 

af d. 26. juni 2006 og der henvises til dette. Etablering af DeNOx-anlæg og opgradering af 
anlægget medfører yderligere implementering af BAT og for de enkelte tiltag henvises der til BAT-
referencenr. i kap. 5 i BREF-dokument*)  

 
Nedbringelse af NOx på forbrændingsanlæg ved SNCR-princippet er BAT (5.1-40) og etablering af 
anlægget vil gøre Haderslev Kraftvarmeværk i stand til at overholde kravværdierne i vilkår 18:   

 
Døgnmiddelværdi: Max. 200 mg/Nm3 
½ times middelværdi: 100 % under 400 mg/Nm3 eller 97% under 200 mg/Nm3 

 
Kravværdierne i vilkåret følger grænseværdierne i Direktiv 2000/76 via Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 162 af 11/3 2003 om anlæg, der forbrænder affald. 

 
Projektet med opgradering af anlægget indeholder bl.a. følgende BAT tiltag: 
 

 Vandkølede slidflader i ovnene øger det termiske input til dampsystemet og hæver 
anlæggets virkningsgrad og derved udnyttes energien i affaldet bedre. (5.1-1, 5.1-22)  
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 CDF-analyse af anlægget for bl.a. energioptimering, ændring i tilførsel af sekundærluft 
samt placering af injektorer til DeNOx- anlægget. (5.1-15, 5.1-26) 

 
 En forøget kapacitet til affaldsforbrænding kan reducere anvendelsen af fossile brændsler 

til el- og varmeproduktion f. eks. naturgas til spidslastanlæg i forsyningsområdet. (5.1-27) 

 
 En større silokapacitet medfører et større område til rådighed for placering af modtaget 

affald, mindre stabling og derved er der bedre mulighed for at øge opblandingen af 

affaldet, hvilket giver en mere ensartet brændværdi og derved jævnere drift. (5.1-11) 
 

 Mindre elforbrug til sommerkølere ved en effektivere kølingen når de hæves yderligere 

over terræn og der afskærmes imellem de enkelte kølere. (5.1-32a, 5.1-33) 
 
*) Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document on the Best Available 
Techniques for Waste Incineration, EUROPEAN COMMISSION, August 2006  

 
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende 

foranstaltninger 
Luftforurening 

22) Luftforurening 

I Haderslev Kraftvarmeværks miljøgodkendelse fra 2005 er der fastlagt emissionsgrænser for 
affaldsforbrændingen, og emissionsgrænseværdierne følger bekendtgørelsen nr. 162 af 11. marts 
2003 om anlæg, der forbrænder affald.  

Fra d. 1. januar 2010 skærpes grænseværdien for NOx fra 400 mg/Nm3 til 200 mg/Nm3 og ifølge 
leverandøren af DeNOx-anlægget vil den skærpede grænseværdi på 200 mg/Nm3 kunne 
overholdes med en vis margin. 

 
Projektet med opgraderingen af anlægget søger at reducere iltoverskuddet i røggassen således at 
den totale røggasmængde bliver uændret selvom forbrændingsmængden øges. Koncentrationen 

af tungmetaller og øvrige forurenende stoffer i røggassen inden røggasrensningen vil derfor stige 
som følge af en øget forbrændt mængde og reduktionen i iltoverskuddet. 
Røggassen ledes gennem den eksisterende røggasrensning og det vurderes at både posefiltrene 

og røggasvaskerne vil have samme rensningseffekt som hidtil grundet den uændrede 
røggasmængde. Dog vil forbruget af vand, hjælpestoffer og kemikalier til det fælles 
spildevandsbehandlingsanlæg stige, som en følge af de større stofmængder, der er i vandet fra 

røggasvaskerne.  
 
Haderslev Kraftvarmeværks egenkontrol og opgørelse af emissioner til luften viser at 

grænseværdierne overholdes med stor margin og derfor vurderes grænseværdierne fortsat at 
kunne overholdes selvom kapaciteten udvides op til 80.000 tons pr. år.     
 

Indtaget af forbrændingsluft til ovnene bibeholdes fra affaldssiloen for at sikre mod eventuelle 
lugtgener fra affaldet.   
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23) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder 

Det vurderes at DeNOx-anlægget og opgraderingen ikke øger emission fra diffuse kilder. 

 

24) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med 
opstart/nedlukning af anlæg 

Opstarts- og nedlukningsprocedurer er reguleret i vilkår 11 i miljøgodkendelsen og DeNOx-
anlægget og opgraderingen påvirker ikke dette.  
 

25) Afkasthøjder 

Haderslev Kraftvarmeværks skorsten er 65 meter høj. Skorstenen er indrettet med separat 
skorstensrør for hver af værkets to kedler. Hvert røgrør har en diameter på 1,42 meter. 

 
I. Spildevand 

26, 27) Spildevand 

Alt værkets spildevand ledes til offentligt kloaksystem med undtagelse af sulfatholdigt spildevand 
fra røggasvaskersystemets 2. trin, der opsamles og genanvendes til gipsfremstilling på andre 
kraftværker.   

 
Regnvand 
Mængden af regnvand fra de befæstede arealer vil stige i begrænset omfang, da en del af 

jordvolden inddrages og ændres til befæstet kørselsområde foran siloen. Regnvandet fra dette 
areal vil blive ledt til eksisterende kloaksystem. 
   

I Tilladelse til afledning af spildevand fra Haderslev Kraftvarmeværk til det kommunale 
spildevandssystem er der stillet vilkår til mængder og stofindhold bl.a. tungmetaller i vandet, som 
må afledes.  

Egenkontrolanalyser i 2007 viser at samtlige parametre er overholdt med god margin. På den 
baggrund vurderes at en stigningen i spildevandsmængden på omkring 20% vil kunne indeholdes i 
de nuværende vilkår. 

 

28, 29) Direkte udledning 

Ikke relevant 

 
J. Støj 

30, 31, 32) Støj 

Af beregning af støjbelastning gennemført af Acoustica as, Carl Bro (Rapport nr. P5.002.95 af 19. 
Januar 1995) fremgår af gældende støjvilkår overholdes og at den væsentligste støjkilde på 
anlægget er kølerne, der anvendes til sommerdrift. Kapacitetsudvidelsen inkluderer også en 

opgradering af sommerkølerne. Der installeres yderligere 2 kølere og alle kølerne hæves fra 1 til 2 
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meter over terræn for at optimere deres køleeffektivitet. Dette vil ændre støjbidraget fra 
sommerkølerne og forholdet vil blive undersøgt nærmere og eventuelle nødvendige tiltag for at 

begrænse støjen vil blive gennemført, således at støjvilkår overholdes. 
 
I byggeperioden for siloudvidelsen hvor der er etableret midlertidig afleveringssted mellem 
værksbygningen og slaggehallen vil der være fast kørsel med en frontlæsser, der skal skubbe det 

aflæssede affald ind i den eksisterende silo. Lastbiler, der skal aflevere affald vil byggeperiode 
skulle køre yderligere en gang rundt om bygningen for at blive vejet ud efter aflevering. Kørslen vil 
være på hverdage i dagstid.  

 
Samlet set forventes der overholdelse af de gældende støjvilkår i miljøgodkendelsen af d. 21. 
december 2005. 

 
K. Affald 

33, 34, 35) Restprodukter og affald  

De primære restprodukter fra affaldsforbrændingen er: slagge og røggasrestprodukt. En 
kapacitetsforøgelse op til 80.000 tons om året vil medføre, at der produceres op til 20% mere af 
restprodukterne, da mængden er proportional med den forbrændte mængde.  

Det forventes ikke at kvaliteten af slaggen vil påvirkes i en sådan grad, at den nuværende praksis 
for genanvendelse må ændres. Slaggen anvendes i dag som bl.a. fyldmateriale o. lign.  
 

Det forventes ikke, at kapacitetsudvidelsen vil påvirke mulighederne for fortsat anvendelse af 
affaldslinjernes flyveaske og filterkage i miner.  
 

Værkets øvrige affald fra drifts- og vedligeholdelsesopgaver f.eks. dagrenovation, olie- og 
kemikalieaffald forventes ikke ændret i væsentlig grad som følge af kapacitetsudvidelsen. 
  
L. Jord og grundvand 

36) Jord og grundvandsbeskyttende foranstaltninger 

Ved etablering af værket blev der anvendt slagger under fundamentet og derfor vil al 

jord/materiale, der bortgraves i forbindelse med etablering af siloudvidelsen blive sorteret, 
opbevaret i slaggehallen og analyseret inden genanvendelse. Materialet genanvendes i videst 
mulige omfang i byggeriet og det resterende bortskaffes på kontrolleret vis. 

 
Ammoniakopløsning under 25% er klassificeret som ætsende jvf. bilag 2, og indretningen til 
håndtering af denne opløsning udføres i henhold til vilkår 26 i miljøgodkendelsen, som beskriver 

krav vedrørende tanke på HSV. 
Installationer til modtagelse, opbevaring og håndtering af ammoniakopløsningen etableres med 
forskellige barrierer for at reducere risikoen for spredning til omgivelserne.  

Ammoniaktanken er dobbeltvægget med lækagedetektor mellem tankvæggene. Tanken placeres 
på betonfundament med opkanter omkring for af kunne tilbageholde mindre spild, samt sikres mod 
påkørsel af et autoværn. 
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M. Forslag til vilkår og egenkontrol 

37) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår 
Det er DONG Energy’s vurdering at etablering af DeNOx-anlæg og opgraderingen af Haderslev 
Kraftvarmeværk’s kapacitet medfører justering af følgende vilkår i Revurdering og 
miljøgodkendelsen af d. 21. december 2005: 
 

Vilkår 5: 
Anlægget kapacitet: El-ydelse 5,5 MW, Indfyret mængde 2*4,5 ton affald pr. fuldlasttime med en 
nominel brændværdi på 10,5 GJ/ton. Maksimal indfyret mængde 5,6 tons/time.  

 
N. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

38, 39, 40) Driftsforstyrrelser, uheld og forebyggelse 

Som nævnt under punkt f19 vil driftsforstyrrelser generelt kunne forekomme i forbindelse med 

udfald af forskelligt udstyr, tilstopning af affaldstragt m.v.  
 
Driftsforstyrrelser forebygges ved anlæggets design og vedligehold, herunder bl.a. dublering af 

primære anlægskomponenter, overvågning via SRO, overvågningskameraer etc. samt uddannelse 
af medarbejdere. 
 

Haderslev Kraftvarmeværks miljø- og arbejdsmiljøledelsesystem beskriver det samlede system og 
indeholder bl.a. procedurer/instruktioner til håndtering og imødegåelse af driftsforstyrrelser og 
uheld. Haderslev Kraftvarmeværk er certificeret efter standarderne ISO 14001 og OHSAS 18001 

for miljø- og arbejdsmiljøledelse og har været det i flere år.  
 
Miljøgodkendelsens vilkår 11 og 12 omhandler unormale driftssituationer på affaldslinjerne og 

beskriver bl.a. hvordan driften skal håndteres i disse situationer.  
 
O. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 

1.1 41) Foranstaltninger til forebyggelse af forurening i forbindelse med 
virksomhedens ophør 

I revision af miljøgodkendelsen af 21. december 2005, er der fastsat vilkår om, at i tilfælde af 
endeligt ophør af virksomhedens drift skal den ansvarlige for virksomheden træffe de nødvendige 

foranstaltninger for at undgå forureningsfare, og for at bringe stedet til en miljømæssigt 
tilfredsstillende stand. Etablering af DeNOx-anlægget og opgraderingen ændrer ikke derved. 
 

 
P. Ikke-teknisk resume 

42) Ikke teknisk resume 

Haderslev Kraftvarmeværk er en del af DONG Energy A/S, og er et affaldsfyret kraftvarmeanlæg, 

som består af to ovn- og kedellinjer, hvor der forbrændes erhvervs- og husholdningsaffald. 
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I Haderslev Kraftvarmeværks miljøgodkendelse er der allerede i dag myndighedskrav for 
luftkvalitet, støv, lugt og støj i omgivelserne og for spildevand er der krav om maksimalt indhold af 

diverse indholdsstoffer.  
I miljøgodkendelsen er der også stillet krav om at værket skal nedbringe udledningen af 
kvælstofoxider til luften fra d. 1. januar 2010 og derfor ansøger værket om tilladelse til at etablere et 

anlæg til dette, så de skærpede krav kan overholdes. Anlægget bruger en ammoniakopløsning, 
som sprøjtes ind i røggassen og som reagerer med kvælstofforbindelser og der dannes frit 
kvælstof, som er hovedbestanddelen i luften. 

 
Gennem de seneste år er brændværdien i affaldet som værket modtager steget betydeligt og 
derfor planlægger DONG Energy at opgradere værket ved at forbedre kedlerne og udbygge 

affaldssiloen så værket er i stand til at modtage den mængde affald som det oprindeligt var 
beregnet til. Opgraderingen vil gøre det muligt at udnytte varmeenergien fra affaldet endnu bedre 
og samtidig muligt at forbrænde op til 80.000 tons affald om året hvis det bliver nødvendigt.  

 
 
 
Q. Bilagsdel oversigt  
 

1.2 Bilag 1 110F Situationsplan 

1.3 Bilag 1 221 Facader mod nord og øst (skitse) 

1.4 Bilag 1 220 Facade mod syd (skitse) 

1.5 Bilag 2 Ammoniakopløsning 10-35%. 
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Indsatskort for 

kemikalieuheld

    80 

    2672

 

 
Kortet omfatter en opløsning af ammoniak i vand.

Væske med skarp stikkende lugt.

Der findes også indsatskort for Ammoniak, Ammoniak-opløsning, 35-50 % og Ammoniak-opløsning, over 50 %.

Farlige egenskaber  

Brandfare - 

Eksplosionsfare - 

Ætsende.  Ved brand dannes meget giftige nitrøse gasser - se indsatskortet. Indåndingsfare

Ætsende. Sundhedsfare

Forhold over for vand Væsken er letopløselig i vand. 

Miljøfare Meget giftig for vandmiljøet. 

Specielle risici Væsken er en base. Væsken virker korroderende på kobber, zink og 

aluminium. 

 

  

 Personlig beskyttelse
Inden for  

sikkerhedsafstanden

Normal indsatsbeklædning.  Ved brand eller ved højere koncentrationer 

tillige fuld åndedrætsbeskyttelse. 

 

Direkte kontakt Kemikalieindsatsdragt, som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod 

stoffet. 

Rensning eller 
dekontaminering

 

Forurenet personligt beskyttelsesudstyr renses med vand. 

 

  

 Indsats
Sikkerhedsafstand Mindst 50 m. 

Spild på land Tildæk afløb.  Inddæm med sand eller jord.  Afdampning kan mindskes ved 

dækning med skum (alkoholbestandigt) eller plastfolie.  Hvis muligt 

fortyndes spildet med vand, indtil fordampningen ophører.  Stands 

udstrømningen.  Anvend opsugningsmateriale eller pump/øs spildet op.  

Opsaml i tætlukkede, egnede beholdere.  Rens afløb med store mængder 

vand.  Udluft afløb og lavtliggende områder.  Ved spild i afløb underrettes 

kloakvæsenet, og miljømyndigheden underrettes. Ved spild på jord 

underrettes miljømyndigheden. 

Spild i vand Stands udstrømningen.  Væsken er opløselig i vand og kan ikke opsamles. 

Underret miljømyndigheden. 

Brand Sluk brand med skum (alkoholbestandigt).  Afkøl lukkede beholdere med 

vand. 

Slukningsvand Væsken er opløselig i vand. Slukningsvand, der har været i kontakt med 

væsken, kan være ætsende. Afhængig af koncentrationen af stoffet er 

slukningsvandet farligt affald. 

Miljøsanering Fjern forurenet jord.  Rester på andet forurenet område skylles af med vand.  

Skyllevand opsamles og behandles som slukningsvand. 

Materielrengøring Skyl med flere hold vand.  Skyllevand opsamles og behandles som 

slukningsvand.  I sidste hold skyllevand bør pH ligge under 9. 

 
 ©Beredskabsstyrelsen 2009
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Symptomer Ammoniak-opløsning virker ætsende på hud og slimhinder. 

Farlige koncentrationer Det umiddelbart farlige niveau i luft for liv og helbred er  300 ppm (NH3):  

Indtagelse af  30 ml 25% ammoniakopløsning: Kan være dødeligt.   

Udsættelse for 100 ppm i få minutter (NH3): Irriterer øjne og næse.  

Udsættelse for  700 ppm (NH3): Irritation og kvælningsfornemmelse.  

Udsættelse for  5.000 ppm (NH3): Lungeødem. Eventuelt vejrtrækningsstop.  

Udsættelse for  10.000 ppm (NH3): Dødeligt. 

Indånding Svie i næse, mund og svælg. Hoste. Opspyt, der kan være blodigt, 

stemmebåndskrampe og vejrtrækningsbesvær. Blålig misfarvning af hud og 

slimhinder samt svag og hurtig puls. Eventuelt: Bevidstløshed. 

Hud Svie, rødme, blærer og ætsningssår. 

Øjne Brændende smerte, tåreflåd, krampe i øjenlågene og følelsesløshed. Ved stænk: 

Kan give alvorlig øjenskade med efterfølgende synstab. 

Indtagelse Brændende smerte, opkastning og shock. Eventuelt: Vejrtrækningsbesvær. 

  

Førstehjælp  

Generelt Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt. 

Bevidstløse med bevaret vejrtrækning lejres i aflåst sideleje og holdes varme. Ethvert 

forsøg på at fremkalde opkastning og indgivelse af væske til bevidstløse undlades. Ved 

bevidstheds- eller kredsløbspåvirkning gives oxygenbehandling. 

Indånding Ikke-bevidstløse personer lejres varmt og bekvemt halvsiddende. Lægehjælp. 

Hud Forurenet beklædning samt smykker og ure fjernes hurtigt. Forurenet hud skylles længe 

og grundigt med vand. Baseætsninger kræver op til 24 timers skylning. Lægehjælp. 

Øjne Skyl straks med vand og fortsæt, indtil læge overtager behandlingen. Spil øjet grundigt 

op. Fjern kontaktlinser. 

Indtagelse Skyl munden med vand og giv vand eller mælk til ikke-bevidstløse personer.  Fremkald 

ikke opkastning.  Lægehjælp. 

Forslag til læge Stoffet er en base. Baser kan medføre en dybtgående ætsning.  

Efter indånding er der fare for akut glottis- og lungeødem. Ved udtalte symptomer fra 

luftvejene kan glukokortikoid og bronkodilatator gives ved inhalation. Efter indtagelse er 

der fare for organperforation. Ved øjenskade skylles øjnene grundigt.  

Ved brand dannes nitrøse gasser. Cave: Forsinket lungeødem. 

  

Mærkning  

Brugermærkning Ammoniak opløsning med mindst 25%: Faresymbol:  C, ætsende,  N, miljøfarlig.  

Ætsningsfare.  Meget giftig for organismer, der lever i vand.  (Opbevares under lås og 

utilgængeligt for børn).  Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og 

læge kontaktes.  Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -

briller/ansigtsskærm.  Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående 

lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.  Undgå udledning til miljøet. 

Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.  
Ammoniak opløsning med mindst 10%, men under 25%: Faresymbol:  C, ætsende.  

Ætsningsfare.  (Opbevares under lås og utilgængeligt for børn).  Kommer stoffet i 

øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  Brug særligt arbejdstøj, 

egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.  Ved ulykkestilfælde eller ved 

ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. 

Transportmærkning UN 2672, klasse 8, emballagegruppe III. Fareseddel 8. 

  

Data  

Formel NH3 i vand Flygtighed 338 g/m3  (25%) 

Molekylvægt 17,0 Flammepunkt - 

Cas-nummer 1336-21-6 Antændelsestemperatur 651 °C (100 %) 

Farenummer 80 Antændelsesgrænser 15 - 28v/v % NH3

UN-nummer 2672 Brandfareklasse - 

Smeltepunkt -95 °C  (35%) 

 -12 °C (10%) 

Opløselighed i vand letopløselig 

Kogepunkt 20 °C (35%) 

 71 °C (10%) 

Grænseværdi 20 ppm  (14 mg/m3)  NH3

Massefylde 0,8 - 1,0 (vand = 1) Lugtgrænse 3 - 53 ppm NH3

Dampmassefylde 0,6 (luft = 1) LD50 350 mg/kg (oral-rotte) (100 %) 

Damptryk 48,3 kPa  (25%) LC50 - 
©Beredskabsstyrelsen 2009 



 



 



 
 
 
 

 
 

Miljøministeriet 
Miljøcenter Odense 
Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense Ø 
 
Telefon 72 54 65 00 
post@ode.mim.dk 
www.ode.mim.dk 

 
 

mailto:post@ode.mim.dk

	221009 Tillægsmiljøgodkendelse m. bilag.pdf
	Ansøgning om miljøgodkendelse DeNOx-anlæg og opgradering af Haderslev Kraftvarmeværk ODE-430-00184.pdf
	Indledning
	A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold
	1, 2)  Ansøger
	3) Ejerforhold
	4)  Kontaktperson

	B. Oplysninger om virksomhedens art
	5) Virksomhedens listebetegnelse
	6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt
	7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
	8) Forventet ophørstidspunkt

	C. Oplysninger om etablering
	9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer
	10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder

	D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed
	11) Oversigtsplan
	12) Planforhold
	13) Virksomhedens daglige driftstid
	14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold

	E. Tegninger over virksomhedens indretning
	15) Tegninger over virksomhedens indretning

	F. Beskrivelse af virksomhedens produktion
	16) Oplysninger om produktionskapacitet og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer
	17) Procesforløb for nyanlæg og fællesanlæg
	18) Oplysning om energianlæg
	19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld
	20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg

	G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik
	21) Redegørelse for den valgte teknologi

	H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
	22) Luftforurening
	23) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder
	24) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg
	25) Afkasthøjder

	I. Spildevand
	26, 27) Spildevand
	28, 29) Direkte udledning

	J. Støj
	30, 31, 32) Støj

	K. Affald
	33, 34, 35) Restprodukter og affald 

	L. Jord og grundvand
	36) Jord og grundvandsbeskyttende foranstaltninger

	M. Forslag til vilkår og egenkontrol
	37) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår

	N. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld
	38, 39, 40) Driftsforstyrrelser, uheld og forebyggelse

	O. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør
	1.1 41) Foranstaltninger til forebyggelse af forurening i forbindelse med virksomhedens ophør

	P. Ikke-teknisk resume
	42) Ikke teknisk resume

	Q. Bilagsdel oversigt 
	1.2 Bilag 1 110F Situationsplan
	1.3 Bilag 1 221 Facader mod nord og øst (skitse)
	1.4 Bilag 1 220 Facade mod syd (skitse)
	1.5 Bilag 2 Ammoniakopløsning 10-35%.



	191009 Tillægsmiljøgodkendelse u. bilag.pdf
	1. INDLEDNING
	2. AFGØRELSE OG VILKÅR
	2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen
	Generelle forhold
	Indretning og drift
	Luftforurening
	Lugt


	3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER
	3.1 Begrundelse for afgørelse
	3.2 Miljøteknisk vurdering
	3.2.1 Indretning og drift
	3.2.2 Luftforurening
	3.2.3 Bedst tilgængelige teknik
	3.2.5 VVM
	3.3 Udtalelser/høringssvar
	3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder
	3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.




	4. FOHOLDET TIL LOVEN
	4.1 Miljøgodkendelsen
	4.2 Øvrige afgørelser
	4.3 Tilsyn med virksomheden
	4.4 Offentliggørelse og klagevejledning
	4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

	5. BILAG
	Bilag A:  Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
	Bilag B:  Oversigtsplan i 1:25.000 (B1 og B2)



