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1. INDLEDNING OG IKKE-TEKNISK RESUMÉ 
 
Avedøreværket ligger på Avedøre Holme i Hvidovre Kommune i den sydlige udkant af et større 
industriområde på ca. 450 hektar. Værket ligger ud til Køge Bugt og er bestykket med egen 
havn og tilhørende kajanlæg, hvor der indskibes brændsel (træpiller, olie og kul) og udskibes 
restprodukter. Øst for værket findes indsejlingen til Københavns Havn (Kalveboderne). På den 
anden side af havneindløbet finder vi Vestamager. Vest for Avedøreværket ligger AV Miljø (af-
faldsdepot) og Spildevandscenter Avedøre I/S (fælleskommunalt spildevandsrensningsanlæg). 
Avedøre Holme afgrænses mod vest af Brøndby Havn, som er en lystbådehavn. Nærmeste bo-
ligområde ligger nord for motorvejen, mere end 1 km fra Avedøreværket. 
 
Avedøreværket er et kraftvarmeproducerende anlæg, der består af to hovedblokke, AVV 1 og 
AVV 2, som er idriftsat i henholdsvis 1990 og 2002. AVV 1 har en indfyret effekt på 595 MW 
(670 MW ved overlastdrift), hvor der i dag anvendes kul som hovedbrændsel og fuelolie som 
opstarts- og reservebrændsel. AVV 2 består af en hovedkedel med en indfyret effekt på 805 
MW, et gasturbineanlæg (2 turbiner) med en indfyret effekt på i alt 270 MW og et biomasse-
anlæg på 100 MW (med halm som brændsel). Hovedkedlen er et multibrændselsanlæg, hvor 
der som brændsel i dag anvendes en vilkårlig kombination af fuelolie, naturgas og træpiller.  
 
Den samlede el-effekt på Avedøreværket er op til 818 MW ved kondensationsdrift (dvs. udeluk-
kende el-produktion), mens den samlede fjernvarmeffekt er op til 916 MW ved modtryksdrift 
(dvs. med udtag af damp fra turbinerne til opvarmning af fjernvarmevand, der ledes til forbrugere 
i det Storkøbenhavnske område). 
 
DONG Energy, som ejer og driver Avedøreværket, ønsker større fleksibilitet ved valg af brænd-
sel til koncernens kraftværker. Ved energiforliget i februar 2008 og den efterfølgende ændring af 
elforsyningsloven i juni 2008 blev der åbnet op for omlægning af bl.a. Avedøreværkets blok 2, 
således at der også kan indfyres kul i denne blok (frit brændselsvalg). Til gengæld skal DONG 
Energy øge koncernens samlede anvendelse af biomasse med en energimængde på 7,1 PJ/år 
(svarende til ca. 410.000 tons træpiller pr. år). Energiforliget åbner endvidere op for frit brænd-
selsvalg på Skærbækværket, mod at DONG Energy øger mængden af indfyret biomasse med 
yderligere 2,9 PJ (svarende til ca. 170.000 tons træpiller pr. år). DONG Energy oplyser, at ana-
lyser viser, at det ikke er hensigtsmæssigt at indfyre de øgede mængder af biomasse i mange 
enkelte anlæg, men at det af hensyn til optimal udnyttelse af restprodukterne (bl.a. flyveaske) er 
bedst at indfyre biomassen på få anlæg, der er udrustet hertil. 
 
DONG Energy har på denne baggrund ansøgt om godkendelse dels til omlægning af AVV 1, så-
ledes at denne blok også kan fyres med biomasse, dels til omlægning af hovedkedlen på AVV 2 
således at denne kedel også kan fyres med kul. Blok 2 er den mest energieffektive af blokkene, 
og brændselsomlægningen betyder, at hovedkedlens maksimale el-virkningsgrad på 48% kan 
opnås (ved kondensationsdrift). Dette er ikke muligt i dag pga. risiko for korrosion i kedlen ved 
fyring med træpiller. De nuværende brændselsmuligheder på de to blokke opretholdes. Efter 
ombygningen kan AVV 1 derfor fyres med biomasse, kul og fuelolie, mens hovedkedlen på AVV 
2 efter ombygningen kan fyres med naturgas, fuelolie, biomasse og kul. Den normale driftsform 
for Avedøreværket efter brændselsomlægningen forventes at være fyring med biomasse i blok 1 
og kul i hovedkedlen på blok 2. Fuelolie og naturgas påregnes alene  anvendt som opstarts-
brændsel (og reservebrændsel) i kedlerne (naturgas kun i kedlen på blok 2). 
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Ombygningen af blokkene berører ikke halmkedlen på blok 2 og de to gasturbiner på samme 
blok samt de anvendte brændselstyper i disse anlæg. Efter brændselsomlægningen forventes 
naturgas således normalt kun at blive anvendt i gasturbinerne. 
 
Blok 1 og hovedkedlen på blok 2 vil efter brændselsskiftet ligesom i dag hver være forsynet med 
et deNOx-anlæg til rensning for kvælstofoxider i røggassen, et elektrofilter til fjernelse af støv 
(flyveaske) og et afsvovlingsanlæg. I afsvovlingsanlægget tilsættes en kalkslurry, som reagerer 
med røggassens indhold af svovldioxid, hvorved der dannes gips. Denne gips udskilles og gen-
anvendes primært i gipspladeindustrien. Flyveasken anvendes så vidt muligt til fremstilling af 
enten beton eller cement, mens bundasken fra kedlerne også søges genanvendt i byggeindu-
strien i bred forstand (fx til fremstilling af isoleringsmaterialer). 
 
Ombygningen af blok 1 indebærer, at der etableres nye bloksiloer til opbevaring af biomasse på 
AVV 1 og nye møller til knusning af biomassen, inden den pulveriserede biomasse blæses ind i 
kedlen. De eksisterende bloksiloer til kul og kulmøllerne bibeholdes, hvilket øger fleksibiliteten 
og driftsikkerheden af blokken. Endvidere etableres en ekstra silo til oplagring af flyveaske fra 
fyring med ren biomasse. Denne silo etableres ved siden af de to eksisterende siloer, hvori der 
oplagres flyveaske til fremstilling af henholdsvis beton og cement. 
 
Ombygningen af hovedkedlen på blok 2 omfatter alene etablering af en ekstra kulmølle til sup-
plering af de nuværende tre møller.  
 
På grund af risikoen for korrosion i kedlen som følge af indholdet af kalium i træpiller kan det 
blive nødvendigt at indblæse kulflyveaske eller et andet additiv i kedlen på blok 1. I dag indblæ-
ses rutinemæssigt kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2, når der fyres med træpiller. Godken-
delsen indeholder tilladelse til at indblæse tør kulflyveaske i kedlerne ved fyring med biomasse 
(max 9 tons/time). 
 
I forbindelse med opstart af en kedel anvendes fuelolie, idet en kold kraftværkskedel ikke kan 
startes op på hverken biomasse eller kul. I opstartsfasen indfyres kulflyveaske, for at den udskil-
te flyveaske i elektrofilteret ikke skal blive klæbrig og dermed svær at håndtere. Ved ren olie-
fyring ville flyveasken desuden skulle klassificeres som farligt affald p.g.a. af høj koncentration af 
tungmetaller (nikkel og vanadium). 
 
Der er generelt ubalance mellem produktionen af flyveaske på kraftværker og muligheden for 
afsætning af flyveasken til fremstilling af beton eller cement. Således er der en overproduktion 
om vinteren og i såkaldt ”tør-år”, hvor elproduktion på de norske og svenske vandkraftværker er 
lav, og de danske kraftværker derfor kører med høj kapacitetsudnyttelse. Den overskydende 
flyveaske fyldes i første omgang i siloer, og dernæst – når silokapaciteten er opbrugt – udlæg-
ges asken i fugtig tilstand på værkerne eller i mellemlagre. Den våde flyveaske kan i sommerpe-
rioden genindfyres i kedlerne og herved primært tørres og konditioneres. Den genindfyrede fly-
veaske udskilles som tør flyveaske i elektrofilteret og kan efterfølgende (under normale økono-
miske forhold i samfundet) afsættes til bygge- og anlægsindustrien eller til producenter af byg-
gematerialer. 
 
Godkendelsen indeholder tilladelse til at genindfyre befugtet kulflyve-/bundaske fra kul- og bio-
massefyrede værker i Avedøreværkets to hovedkedler, når disse fyres med rent kul (max 10 
tons/time). 
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De miljømæssige forhold knyttet til brændselsomlægningen er centreret omkring luftforurening i 
form af afkast af røggasser fra de to blokskorstene inklusive indirekte effekter af luftforureningen 
(fx nedfald af tungmetaller i vandområder og deposition af kvælstof i naturområder) samt mulig-
hederne for genanvendelse af de store mængder af restprodukter.  
 
I miljøgodkendelsen er fastsat emissionsgrænseværdier til luft for en række forurenende stoffer 
(støv, svovldioxid, kvælstofilter, tungmetaller og sure gasser). De fastsatte grænseværdier af-
spejler det opnåelige niveau ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik. For hovedkedlen på 
blok 2 er grænseværdierne skærpet i forhold til de hidtil gældende grænseværdier, som Køben-
havns Amt fastsatte i en godkendelse fra januar 2002 til træpillefyring i hovedkedlen. Sammen-
lignet med de grænseværdier, som Miljøcenter Roskilde fastsatte i et påbud af 21. december 
2007 om nye emissionsgrænseværdier til luft m.m. for Avedøreværkets blok 1, er grænseværdi-
erne i godkendelsen af brændselsomlægningen skærpet/justeret og suppleret med grænsevær-
dier for biomasse.  
 
Grænseværdierne for halmkedlen og gasturbinerne på blok 2 er uændrede, idet disse fyrings-
anlæg ikke berøres af brændselsomlægningen. 
 
De fastsatte emissionsgrænseværdier sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 
luftkvaliteten i området kan overholdes – for de fleste stoffer endda med særdeles god margen. 
 
Der udledes spildevand til det kommunale kloaksystem fra de to afsvovlingsanlæg på blokkene. 
Inden udledning renses spildevandet fra afsvovlingsanlæggene i et internt rensningsanlæg for at 
fjerne tungmetaller m.m. Tilladelse til afledning af spildevand meddeles af Hvidovre Kommune 
uafhængigt af denne miljøgodkendelse. 
 
Støjbelastningen i omgivelserne ændres ikke signifikant som følge af brændselsomlægningen. 
Der skal forinden gennemføres støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med losning af træ-
piller. 
 
Miljøcenter Roskilde har som følge af brændselsomlægningen udarbejdet et Kommuneplantil-
læg med tilhørende VVM-redegørelse. I redegørelsen er medtaget muligheden for medforbræn-
ding af max 10% affald (forbrændingsegnet erhvervsaffald og storskrald) sammen med kul i ho-
vedkedlen på blok 2. Miljøgodkendelsen omfatter imidlertid ikke tilladelse til medforbrænding af 
dette affald, idet DONG Energy på nuværende tidspunkt ikke har søgt om godkendelse hertil. 
 
VVM-redegørelsen belyser de miljømæssige konsekvenser for det nærliggende internationale 
naturbeskyttelsesområde på Vestamager med omliggende vandområder. I redegørelsen kon-
kluderes, at brændselsomlægningen (samt medforbrænding af affald) ikke vil have indflydelse 
på muligheden for at opnå en gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget for naturbeskyt-
telsesområdet (visse fuglearter og naturtyper). 
 
I VVM-redegørelsen er belyst depositionen (nedfaldet) af kvælstof i naturområderne og deposi-
tion af tungmetaller på land samt i farvandet omkring Avedøreværket. Depositionen af såvel 
kvælstof og tungmetaller, der kan henføres til udsendelsen af disse stoffer fra Avedøreværket, 
er meget lav i forhold til baggrundsbelastningen. Således udgør depositionen af kvælstof ca. 3% 
af baggrundsbelastningen af naturtyperne på Vestamager, mens depositionen af tungmetaller 
på land er 5 – 10 gange lavere end baggrundsbelastningen, afhængig af det konkrete tungme-
tal. Nedfald af tungmetaller fra Avedøreværket i havet vil medføre koncentrationer i Køge Bugt, 
der er væsentligt lavere end relevante miljøkvalitetskrav for farvandet. 
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Brændselsomlægningen planlægges gennemført med idriftsættelse i 2010/2011, hvor godken-
delsen således træder i kraft.  
 
Miljøcenter Roskilde er i øjeblikket i færd med at revidere vilkår for fællesanlæg m.m. på Avedø-
reværket som fx oplag af fuelolie, kul og kalk samt udledning af kølevand og andet spildevand til 
Køge Bugt. En revideret godkendelse af fællesanlæg forventes meddelt i 2011. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af den miljøtekniske beskrivelse, jf. bilag 1, og den miljøtekniske vurdering, jf. afsnit 
3.2, meddeler Miljøcenter Roskilde hermed godkendelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens  
§ 33, stk. 1, til omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket, således at der på blok 1 
også kan anvendes biomasse som brændsel, og der i hovedkedlen på blok 2 også kan anven-
des kul som brændsel. Vilkår 23a, 23b og 23c om kvalitetskrav til - og egenkontrol af - AMS-
udstyr for hovedkedlen på blok 2 samt for biokedlen og gasturbinerne tilsluttet samme blok er 
dog i princippet præciseret/skærpet i henhold til dagens standard og meddeles derfor som på-
bud efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3. Det samme er tilfældet for krav om måling af røg-
gasmængden (-hastigheden) fra blok 1 (vilkår 22a). 
 
Med denne godkendelse bortfalder Miljøcenter Roskildes påbud af 21. december 2007 om nye 
emissionsgrænseværdier til luft m.m. for Avedøreværkets blok 1, Miljøcenter Roskildes godken-
delse af 21. oktober 2008 til overlastdrift på Avedøreværkets blok 1 samt Københavns Amts 
godkendelse af 29. januar 2002 til træpillefyring i hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2 med 
Miljøstyrelsens ændring af vilkår 9, dog skal forbruget af træpiller (og evt. anden biomasse) regi-
streres efter bestemmelserne i vilkår 42 i godkendelsen af 18. marts 1998 af blok 2. De to først-
nævnte afgørelser bortfalder, når der påbegyndes indfyring af biomasse i blok 1. Den sidst-
nævnte godkendelse bortfalder, når der påbegyndes indfyring af kul i hovedkedlen på blok 2.  
 
Vilkår om luftforurening fra biokedel og gasturbiner tilknyttet blok 2, som Københavns Amt fast-
satte i godkendelsen af 29. januar 2002, videreføres uændret i godkendelsen af brændsels-
omlægningen, dog med visse sproglige ændringer. Disse vilkår er ikke revideret, da brændsels-
omlægningen ikke berører biokedlen og gasturbinerne, hvorved vilkårene fortsat er omfattet af 
den 8-årige retsbeskyttelse af godkendelsen af 29. januar 2002 (udløber i 2010). Vilkår gælden-
de for biokedlen og gasturbinerne er markeret med #.  
 
I godkendelsen af 18. marts 1998 af Avedøreværkets blok 2 bortfalder vilkår 1-6, 8-9, 10a (den 
del der ikke er udgået tidligere), 10c (den del der ikke er udgået tidligere), 12a, 12b, 14 (bortset 
fra afsnit 2 og 3), 15, 30-33, 35, 37 og 41. 
 

2.1 Vilkår for godkendelsen 
 
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 
 

Indretning og drift 
 
Brændselstyper 
 
1a.  Den indfyrede effekt i kedlen på blok 1 må ikke overstige 595 MW. Ved overlastdrift må 

effekten dog øges til 670 MW. 
 
 Perioder med overlastdrift, dvs. drift med udkoblede fødevandsforvarmere, skal kunne 

identificeres. 
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Der må anvendes biomasse, kul og fuelolie som brændsel i blok 1. Ved biomasse forstås 
affald omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om biomasseaffald1. 

 
1b.  Den indfyrede effekt i hovedkedlen på blok 2 må ikke overstige 805 MW. 
 

Der må anvendes biomasse, kul, fuelolie og naturgas som brændsel i hovedkedlen. 
 

Ved biomasse forstås affald omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om biomasseaffald1. 
 

1c # Den indfyrede effekt i biokedlen tilknyttet blok 2 må ikke overstige 100 MW.  
 

Der må anvendes halm, flis og træpiller i biokedlen. 
 
1d #  Den indfyrede effekt i gasturbinerne tilknyttet blok 2 må ikke overstige 321 MW. 
 

Der må anvendes naturgas i gasturbinerne. 
 
2.  Tilsynsmyndigheden kan forlange dokumentation for, at biomasse (træpiller o. lign.), der 

indfyres i blok 1 og i hovedkedlen på blok 2, er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om 
biomasseaffald. 

  
3.  Avedøreværket skal to gange årligt udtage en prøve fra hver af de to fuelolietanke. Prø-

verne skal analyseres for indhold af tungmetallerne Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb og V samt for 
svovl. Prøverne kan analyseres af DONG Energy, hvis man har analyseapparatur, som er 
egnet hertil og er af god teknisk standard.  
 
Svovlindhold i fuelolie skal analyseres i henhold til referencemetoden angivet i § 23, stk. 1, 
i bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2006 om svovlindholdet i faste og flydende 
brændstoffer. 

 
 Der skal kun udtages prøver af fuelolie, hvor Avedøreværket ikke har modtaget attest fra 

leverandøren for oliens indhold af tungmetaller. 
 
 Dokumentation for indhold af tungmetaller og svovl skal opbevares i mindst 2 år. 
 

Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udtages supplerende prøver til kontrol af tung-
metaller og svovl i fuelolie, og at analyserne skal foretages af et uafhængigt, akkrediteret 
firma.  

 
Modtagelse, oplagring og intern transport af kul og biomasse2 
  
4.  Nye bånd til transport af kul samt eksisterende bånd, der tages i anvendelse til transport af 

kul, skal føres i lukkede kanaler forsynet med undertryk. Afsugning fra et transportbånd 
skal føres gennem et støvfilter, hvor filterstøvet tilbageføres til båndet.  

  
 Støvfiltre i afkast fra et transportbånd for kul og bloksiloer for kul skal vedligeholdes, så der 

ikke er synlig støvaflejring omkring afkastet. 
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5.  Nye bånd til transport af biomasse samt eksisterende kulbånd, der tages i anvendelse til 
transport af biomasse, skal føres i lukkede kanaler forsynet med undertryk. Afsugning fra 
et transportbånd skal føres gennem et støvfilter, hvor filterstøvet tilbageføres til båndet. 
 
Støvfiltre i afkast fra et transportbånd for biomasse og bloksiloer for biomasse skal vedli-
geholdes, så der ikke er synlig støvaflejring omkring afkastet. 

 
6.  Fortrængningsluft fra den nye driftsilo3 skal renses i et støvfilter, hvor filterstøvet tilbagefø-

res til siloen. 
 
 Emissionen af støv i afkast fra siloen må ikke overstige 5 mg/normal m3. 

 
Emissionsgrænseværdien skal overholdes ved præstationskontrol, som er defineret i vilkår 
36. 

 
 Der skal senest 3 måneder efter brændselsomlægningen gennemføres præstationskontrol 

til dokumentation for overholdelse af emissionsgrænseværdien. Tilsynsmyndigheden kan 
herefter forlange, at der gennemføres præstationskontrol en gang om året. 

 
7.  Fortrængningsluft fra den bestående driftsilo og de to langtidslagre skal renses i støvfiltre, 

hvor filterstøvet tilbageføres til siloen/lagrene. 
 
 Emissionen af støv i afkast fra siloen og lagrene må ikke overstige 5 mg/normal m3. 
 

Emissionsgrænseværdien skal overholdes ved præstationskontrol, som er defineret i vilkår 
36. 

 
Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der gennemføres præstationskontrol en gang om 
året i hvert afkast til dokumentation for, at emissionsgrænseværdien er overholdt. 

 
Intern transport og udlevering af flyveaske produceret på Avedøreværket (kulflyveaske, biofly-
veaske og blandingsaske) fra blok 1 og hovedkedlen på blok 2 
 
8.  Udskilt flyveaske (alle typer) skal transporteres i et lukket rørsystem fra støvfilteret til op-

lagring i en lukket silo.  
 
9.  Fortrængningsluft fra flyveaskesiloer skal renses i et støvfilter og afkastes minimum 1 m 

over tag på siloen. Filterstøv skal tilbageføres til siloen. 
 

Emissionen af støv fra hver flyveaskesilo må ikke overstige 10 mg/normal m3.  
 

Emissionsgrænseværdien skal overholdes ved præstationskontrol, som er defineret i vilkår 
36. 

 
Der skal ca. 5 måneder efter, at værket har påbegyndt indfyring af biomasse i blok 1, udfø-
res præstationskontrol i afkastet fra den nye bioaskesilo.  
 
Tilsynsmyndigheden kan i øvrigt forlange, at der gennemføres præstationskontrol en gang 
om året i afkastet fra hver flyveaskesilo til dokumentation for, at emissionsgrænseværdien 
er overholdt. 
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10.  Udlevering af flyveaske fra askesiloer skal ske via tætsluttende slange mellem silo og 
transportbil. Fortrængningsluft fra transportbilen skal renses i et effektivt støvfilter. Filter-
støv skal tilbageføres til siloen/lastbilen. 
 

Transport af gips 
 
11#  Udendørs transportbånd for afsvovlingsgips skal være overdækkede. 
 
Indblæsning af tør kulflyveaske ved fyring med biomasse og/eller fuelolie 
 
12. Tilsætning af tør kulflyveaske til brændslet (biomasse og/eller fuelolie) må maksimalt ud-

gøre 9 tons/time for hver blok. 
 
13. Kulflyveaske skal transporteres til blokkene i en lukket pulvertransportbil og overføres til 

kedlen via et lukket rørsystem med indbygget doseringssilo. 
 
14.  Fortrængningsluft fra doseringssiloen skal renses i et selvrensende filter og afkastes mi-

nimum 1 m over tag på siloen. Filterstøv skal tilbageføres til indblæsningssystemet. 
 

Emissionen af støv fra doseringssiloen må ikke overstige 10 mg/normal m3.  
 

Emissionsgrænseværdien skal overholdes ved præstationskontrol. Begrebet præstations-
kontrol er defineret i vilkår 36. 

 
Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der gennemføres præstationskontrol en gang om 
året til dokumentation for, at emissionsgrænseværdien er overholdt. 

 
Vedligeholdelse og inspektion af filtre i transportsystemer for brændsel og restprodukter 
 
15.  Støvfiltre i transportsystemer for brændsel (biomasse og kul) og flyveaske skal inspiceres 

og vedligeholdes efter en plan. 
  
 Avedøreværket skal senest 3 måneder, efter brændselsomlægningen er gennemført, 

fremsende en inspektions- og vedligeholdelsesplanen til tilsynsmyndigheden. 
 
Genindfyring af befugtet kulflyveaske og andre asketyper ved 100% kulfyring 
 
16.  Kulflyveaske fra andre værker til genindfyring på Avedøreværket (kedlen på blok 1 eller 

hovedkedlen på blok 2) skal transporteres i befugtet tilstand med overdækket lastbil, såle-
des at der ikke opstår støvgener ved transport, aflæsning og oplagring af kulflyveasken.  

 
Kulflyveasken skal aflæsses på kulpladsen.  

 
17.  Bioflyveaske, blandinger af kul- og bioflyveaske samt bundaske fra biomasse og/eller kul-

fyrede værker kan efter forudgående accept fra tilsynsmyndigheden også genindfyres 
sammen med kul, hvis Avedøreværket kan godtgøre, at restprodukterne kan genanven-
des, og der ikke opstår øgede miljøpåvirkninger, herunder emissioner af tungmetaller, sure 
gasser m.m., eller andre typer af påvirkninger sammenholdt med genindfyring af befugtet 
kulflyveaske. 
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18.  Tilsætning af kulflyveaske (omregnet til tør aske) til kullene må udgøre max 8 tons/time for 
blok 1 og max 10 tons/time for hovedkedlen på blok 2. 

 
19.  Følgende procedure skal anvendes for at kontrollere mængden af aske, der indfyres 

sammen med kullene: 
 

a. Mængden af kulflyveaske, der tilføres Avedøreværket, skal registreres dagligt ved vej-
ning. Den mængde, der tilføres den ene dag, skal under normale forhold opkøres næ-
ste dag sammen med kullene.  

b.  Kulflyveaske, der skal genindfyres, skal placeres på et afgrænset område, som kan 
identificeres. 

c.  Mængden af tilsat kulflyveaske skal registres dagligt som et gennemsnit over perioden, 
hvor der er opkørt kul og flyveaske til blokken. 

 
Afkastforhold 
 
20a.  Røggasserne fra blok 1 skal afkastes fra særskilt blokskorsten med en højde på mindst 

150 m over terræn. 
 
20b.  Røggasserne fra hovedkedlen på blok 2 skal afkastes fra blokskorsten via separat røgrør. 

Blokskorstenen skal have en højde på mindst 150 m over terræn.  
 
20c# Røggasserne fra biomassekedlen tilknyttet blok 2 skal afkastes fra dennes blokskorsten 

via særskilt røgrør.  
 
20d# Røggasserne fra gasturbinerne tilknyttet blok 2 skal afkastets via separate røgrør i en høj-

de på mindst 95 m over terræn.  
 
Brændertyper 
 
21.  Kedlen på blok 1 og hovedkedlen på blok 2 skal være udstyret med low-NOx brændere. 
 
AMS-kontrol 
 
22a.  Der skal i røggaskanalen for blok 1 og for hovedkedlen på blok 2 være installeret automa-

tisk målende systemer (AMS-udstyr) for følgende stoffer og driftsparametre: 
 

Forurenende stof Driftsparametre 
 
CO 
 
SO2 
 
NOX  
 
Støv 
 

 
 
Ilt 
Røggastemperatur 
Røggasmængde 
Tryk 
Vanddampindhold (+) 

 

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

22b#  Der skal i røggaskanalen for biomassekedlen tilknyttet blok 2 være installeret automatisk 
målende systemer (AMS-udstyr) for følgende stoffer og driftsparametre: 
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Forurenende stof Driftsparametre 
 
CO 
 
SO2 
 
NOX  
 
Støv 
 

 
 
Ilt 
Røggastemperatur 
Røggasmængde 
Tryk 
Vanddampindhold (+) 

 

(+): ikke nødvendig, forudsat at gasprøven tørres, inden emissionerne analyseres. 
 
22c#  Der skal i røggaskanalerne for gasturbinerne tilknyttet blok 2 være installeret automatisk 

målende systemer (AMS-udstyr) for følgende stoffer og driftsparametre: 
 

Forurenende stof Driftsparametre 
 
CO 
 
NOX  
 

 
Ilt 
Røggastemperatur 
Tryk 
 

 
Krav til AMS-måleudstyr 

 
23a.  Kvalitetskrav til AMS-udstyr (jf. vilkår 22a og 22b): 
 

Værdierne af 95%-konfidensintervallet i forbindelse med et enkelt måleresultat må ikke 
overskride a) 20% af emissionsgrænseværdien for NOX og SO2 (døgnmiddelværdien) og 
b) 30% af emissionsgrænseværdien for støv (døgnmiddelværdien).  

 
23b.  Egenkontrol for AMS-udstyr: 
  

Avedøreværket skal lade foretage kontrol og kalibrering af AMS-udstyr i henhold til ret-
ningslinjerne i rapport nr. 39/2007 udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for 
måling af emissioner til luften: ”Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN 14181 og 
bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg.” 

 
Gennemsnitsværdierne over henholdsvis en kalendermåned og 48 timer bestemmes på 
grundlag af ½ times middelværdier eller timemiddelværdier, hvor der gælder de krav til va-
lide timemiddelværdier og AMS-område, der fremgår af rapportens anbefalinger 36 og 50. 

 
QAL-2 kalibrering skal gennemføres mindst hvert 5. år, mens AST skal gennemføres hvert 
år, bortset fra de år hvor der gennemføres QAL-2 kalibrering. Efter den første QAL-2 kali-
brering kan den efterfølgende QAL-2 kalibrering erstattes med AST (inklusive funktions-
test), hvis 95% af døgnmiddelværdierne i perioden siden den første QAL-2 kalibrering er 
under henholdsvis 50% af emissionsgrænseværdien for NOX og SO2 samt 30% af emissi-
onsgrænseværdien for støv. Hvis AMS-udstyret ved AST-testen ikke opfylder krav til vari-
abilitet og/eller kalibreringsfunktionen bedømmes til ikke længere at være gyldig, skal der 
udføres en ny QAL-2 kalibrering. 

  
QAL-3 kontrol (løbende kontrol af nul- og spanpunkt for AMS-målere) skal udføres mini-
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mum hver anden uge i de 2 første måneder efter brændselsomlægningen (gælder såvel 
kedlen på blok 1 som hovedkedlen på blok 2). Herefter skal kontrollen udføres minimum 
hver fjerde uge. 

 
Resultatet af den årlige kontrol / kalibrering (QAL-2 eller AST) skal være tilsynsmyndighe-
den i hænde senest 3 måneder efter, at kontrollen / kalibreringen er udført.  
 
Der skal udføres QAL-2 kalibrering for kedlen på blok 1 og hovedkedlen på blok 2 inden 
for det første halve år efter brændselsomlægningen. 

 
23c.  Avedøreværket skal være i besiddelse af en kvalitetshåndbog for AMS-målere, hvor pro-

cedurer for vedligeholdelse og reparation samt for datahåndtering, herunder validering, er 
beskrevet. 

 
Indretning og placering af målesteder 
 
24.  Målesteder for præstationsmålinger skal indrettes og placeres i overensstemmelse med 

retningslinjerne i kapitel 8 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 (Luftvejledningen). 
  
 Der skal være god plads omkring målestedet, så manuelt emissionsmåleudstyr kan hånd-

teres og indføres i røgrøret på en praktisk måde. 
 
Svigt af luftrensningsanlæg 
 
25a.  Blok 1 og hovedkedlen på blok 2 må ikke sættes i drift, hvis elektrofilteret hørende til den 

pågældende kedel ikke er funktionsdygtigt, dog må hovedkedlen på blok 2 sættes i drift, 
hvis der kun anvendes naturgas som brændsel. 

 
Ved svigt af elektrofilteret skal blokken/kedlen hurtigst muligt standses. Denne bestem-
melse gælder ikke for hovedkedlen på blok 2, hvis der alene anvendes naturgas som 
brændsel. 
 

25b#  Røggassen fra biokedlen tilknyttet blok 2 skal renses for støv i et effektivt filter. Ved utilsig-
tet udfald af filteret skal biokedlen lukkes ned inden for en periode på 6 timer. Under nor-
mal vedligeholdelse af filteret skal biokedlen være lukket ned. 

 
26.   Blok 1 og hovedkedlen på blok 2 må ikke sættes i drift, hvis deNOx-anlægget og afsvov-

lingsanlægget ikke er funktionsdygtige. Denne bestemmelse gælder ikke for afsvovlings-
anlægget tilsluttet hovedkedlen på blok 2, hvis der alene anvendes naturgas som brænd-
sel. 

 
  DeNOx-anlægget og afsvovlingsanlægget skal være i drift, når der leveres energi fra blok 

1 eller fra hovedkedlen på blok 2, hvis røggasrensningsanlæggene er teknisk funktions-
dygtige. Denne bestemmelse gælder ikke for afsvovlingsanlægget tilsluttet hovedkedlen 
på blok 2, hvis der alene anvendes naturgas som brændsel. 

 
Ved svigt af deNOx-anlægget eller afsvovlingsanlægget under drift af blok 1 eller hoved-
kedlen på blok 2, skal blokken/hovedkedlen standses, hvis der ikke er opnået normal drift 
af det pågældende luftrensningsanlæg i løbet af 24 timer.  

 



 

 

 

17

Den samlede varighed af drift af blok 1 uden rensning af røggassen i deNOx-anlægget el-
ler afsvovlingsanlægget må ikke overstige 120 timer i en løbende 12 måneders periode. 

 
Den samlede varighed af drift af hovedkedlen på blok 2 uden rensning af røggassen i de-
NOx-anlægget eller afsvovlingsanlægget må ikke overstige 120 timer i en løbende 12 må-
neders periode. 

 
 Avedøreværket skal senest 3 måneder efter, at brændselsskiftet er effektueret, udarbejde 

procedurer for håndtering af udetid af afsvovlingsanlægget og deNOx-anlægget. 
  

Tilsynsmyndigheden kan evt. kræve udført supplerende undersøgelser af muligheden for 
at reducere udetiden af deNOx-anlægget og afsvovlingsanlægget. 
 
Ved svigt af røggasrensningsanlæg skal tilsynsmyndigheden underrettes inden for 24 ti-
mer. 

 
27.  Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra tidsfristerne i vilkår 26, hvis myndigheden finder, 

at der er tungtvejende behov for at opretholde energiforsyningen, eller hvis driften af blok 1 
eller af hovedkedlen på blok 2 i en begrænset periode ellers ville blive erstattet af en an-
den kraftværksblok, som ville give anledning til en større luftforurening end drift af blok 1 
eller hovedkedlen på blok 2 uden rensning af røggassen i deNOx-anlægget eller afsvov-
lingsanlægget. 

 
28. Ved svigt af et afsvovlingsanlæg under fyring med kul må der ikke opkøres kul med et 

svovlindhold over 1,1% til bloksiloerne på den pågældende blok. 
 

Allerede oplagret kul i bloksiloerne med et indhold af svovl over 1,1% må indfyres, dog 
skal driften af kedlen standses, hvis emissionsgrænseværdien for SO2 (døgnmiddel) ikke 
kan overholdes efter 24 timer (se vilkår 29a-29c). 
 
 

1. Luftforurening 
 
Stoffer omfattet af AMS-kontrol 
 
29a.  Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med kul, biomasse eller 

fuelolie i blok 1, når blokken er i regelmæssig overlastdrift, jf. vilkår 1 (i mg/normal m3, tør 
røggas, ved den angivne iltprocent)4: 
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Emissionsgrænseværdi Brændselstype 

SO2 NOX 
 (som NO2) 

Støv CO 
Iltindhold 

Biomasse 200 200 30 (250) 6% 
Kul 200  200  30  (50) 6% 
Fuelolie 200 200 30 (50) 3% 

Kontrolregler: Grænseværdierne, der ikke er i parentes, kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår 
30a, mens grænseværdierne i parentes kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår 31. 

 
29b.  Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med kul, biomasse eller 

fuelolie i blok 1, når blokken er i normal drift (i mg/normal m3, tør røggas, ved den angivne 
iltprocent): 

 
Emissionsgrænseværdi Brændselstype 

SO2 NOx  
(som NO2) 

Støv CO 
Iltindhold 

Biomasse 200 
(100) 

200 30 
(20) 

(250) 6% 

Kul 200 
(100) 

200  
(150*) 

30 
(20) 

(50) 6% 

Fuelolie 200 200 30 
(20) 

(50) 3% 

Kontrolregler: Grænseværdierne, der ikke er i parentes, kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår 
30b, mens grænseværdierne i parentes kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår 31. 
 
*: Grænseværdien i parentes er vejledende i 3 år efter brændselsskiftet og kontrolleres overholdt ef-
ter reglerne i vilkår 31. Grænseværdien kan gøres bindende i perioden herefter, jf. afsnit 3.2.3.5A. 
 

29c.  Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med kul, biomasse, fuelolie 
eller naturgas i hovedkedlen på blok 2 (i mg/normal m3, tør røggas, ved den angivne ilt-
procent): 

 
Emissionsgrænseværdi Brændselstype 

SO2 NOX
 

(som NO2) 
Støv CO 

Iltindhold 

Biomasse 200 
(100) 

200 
 

30 
(20) 

(250) 6% 

Kul 200  
(100) 

200 
 (150*) 

30 
(20) 

(50)  
6% 

Fuelolie 200 200 30 
(20) 

(50) 3% 

Naturgas 35 100 5 (100) 3% 
Kontrolregler: Grænseværdierne, der ikke er i parentes, kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår 
30a, mens grænseværdierne i parentes kontrolleres overholdt efter reglerne i vilkår 31. 
 
*:  Grænseværdien er vejledende i 3 år efter brændselsskiftet og kontrolleres overholdt efter reg-

lerne i vilkår 31. Grænseværdien kan gøres bindende i perioden herefter, jf. afsnit 3.3.3.5A. 
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29d.  Hvis der indfyres to forskellige brændselstyper5 (BI og B2) samtidigt enten i blok 1 eller i 
hovedkedlen på blok 2, skal følgende emissionsgrænseværdier (GVresulterende) for SO2, NOx 
og støv overholdes (i mg/normal m3, tør røggas, 6% ilt): 

 
GVresulterende  =  (GVB1 × MWB1 + GVB2 ×  MWB2) : (MWB1 + MWB2) 

 
Hvis der indfyres tre forskellige brændselstyper6 (B1, B2 og B3) samtidigt i hovedkedlen 
på blok 2, skal følgende emissionsgrænseværdier (GVresulterende) for SO2, NOx og støv 
overholdes (i mg/normal m3, tør røggas, 6% ilt): 

 
GVresulterende  =  (GVB1 × MWB1 + GVB2 ×  MWB2 + GVB3 × MWB3) : (MWB1 + MWB2 + MWB3) 

 
hvor GVBi (i = 1, 2 eller 3) er emissionsgrænseværdierne i vilkår 29a-c, dog skal grænse-
værdierne for fuelolie og naturgas inden indsættelse i formlen multipliceres med en faktor 
0,83 som følge af omregning fra 3% ilt til 6% ilt. MWBi er den indfyrede effekt af den på-
gældende brændselstype. 

 
30a. Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for SO2, NOX og støv i vilkår 29a og 

29c, bortset fra grænseværdierne i parentes i vilkår 29c: 
   
 Emissionskoncentrationerne af SO2, NOX og støv bestemmes på grundlag af AMS-kontrol, 

jf. vilkår 22a. 
 

Emissionsgrænseværdierne for SO2, NOX og støv anses for overholdt, hvis ingen af de va-
liderede gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationen over driftstiden i et døgn over-
skrider emissionsgrænseværdierne, og 95% af alle validerede timegennemsnitsværdier af 
emissionskoncentrationen over driftstiden i løbet af et kalenderår ikke overskrider emissi-
onsgrænseværdierne med mere end 200%. 
 
Hvis der i en driftstime kun anvendes én type brændsel, anvendes emissionsgrænsevær-
dien i vilkår 29a (blok 1) eller 29c (hovedkedlen på blok 2) for den aktuelle brændselstype. 
Hvis der i en driftstime indfyres to eller tre brændselstyper, beregnes emissionsgrænse-
værdien ved hjælp af formlen i vilkår 29d (vægtstangsreglen).  

 
Emissionsgrænseværdien for et døgn beregnes som den aritmetiske middelværdi af emis-
sionsgrænseværdierne beregnet for hver driftstime af kedlen i døgnet.  

 
De validerede gennemsnitsværdier over et døgn eller en time bestemmes ud fra de gyldigt 
målte timegennemsnitsværdier (1 times middelværdi eller middelværdi af to ½-times vær-
dier) efter fratrækning af konfidensintervallet specificeret i vilkår 23a. Hvis mere end 3 
timegennemsnitsværdier over et døgn er ugyldige, fordi AMS-udstyret ikke fungerer kor-
rekt eller er under vedligeholdelse, skal den pågældende døgnmiddelværdi kasseres. 

 
Ved bestemmelse af gennemsnitsværdierne indgår ikke opstarts- og nedlukningsperioder 
samt tidsrum, hvor et røggasrensningsanlæg er ude af drift. Definitionen af, hvornår et 
røggasrensningsanlæg anses for at være ude af drift, fremgår af vilkår 26. 

 
Ved opstartsperioden forstås tidsrummet fra indfyring af brændslet påbegyndes, til røggas-
temperaturen er så høj, at deNOx-anlægget er teknisk funktionsdygtigt, dog skal deNOx-
anlægget sættes i drift senest 5 timer efter, at blokken er koblet til forsyningsnettet. Af-
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svovlingsanlægget og elektrofilteret skal være tilkoblet under hele opstartsperioden. 
 

Ved nedlukning forstås en hændelse, hvor det er besluttet, at blokken skal kobles fra for-
syningsnettet. Nedlukningsperioden omfatter det tidsrum, hvor temperaturen af røggassen 
er så lav, at deNOx-anlægget ikke er teknisk funktionsdygtigt, dog skal blokken være kob-
let fra forsyningsnettet senest 5 timer efter, at deNOx-anlægget er taget ud af drift. Afsvov-
lingsanlægget og elektrofilteret skal være tilkoblet under hele nedlukningsperioden. 
 

30b.  Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for SO2, NOX og støv i vilkår 29b, 
bortset fra grænseværdierne der står i parentes: 

 
Emissionskoncentrationerne af SO2, NOX og støv bestemmes på grundlag af AMS-kontrol, 
jf. vilkår 22a. 

 
Emissionsgrænseværdierne for SO2, NOX og støv anses for overholdt, hvis de validerede 
gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationen over driftstiden i en kalendermåned ikke 
overstiger emissionsgrænseværdierne, og: 

 
a) For SO2 og støv: 97% af alle validerede gennemsnitsværdier af emissionskoncentrati-

onerne over 48 timer, udregnet på grundlag af timemiddelværdier, ikke overskrider 
110% af emissionsgrænseværdierne set over et kalenderår. 

b)  For NOX: 95% af alle validerede gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne 
over 48 timer1, udregnet på grundlag af timemiddelværdier, ikke overskrider 110% af 
emissionsgrænseværdierne set over et kalenderår. 

   
De validerede gennemsnitsværdier over henholdsvis en kalendermåned og 48 timer be-
stemmes som den aritmetiske middelværdi af validerede døgnmiddelværdier, der igen be-
regnes som specificeret i vilkår 30a. Konfidensintervallet, jf. vilkår 23a, beregnes også her 
ud fra grænseværdierne for døgnmiddelværdier, jf. vilkår 29a. 
 
Emissionsgrænseværdierne beregnes som specificeret i vilkår 30a, men midles her over 
driftstiden i henholdsvis en kalendermåned og 48 timer. 
 
Ved bestemmelse af gennemsnitsværdierne af SO2, NOX, støv og CO indgår ikke opstarts- 
og nedlukningsperioder samt tidsrum, hvor et røggasrensningsanlæg er ude af drift. Defini-
tionen af opstarts- og nedlukningsperioder fremgår af vilkår 30a, men definitionen af svigt 
af et røggasrensningsanlæg fremgår af vilkår 26. 

 
31. Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for SO2, NOX og støv, der står i 

parentes i vilkår 29b og 29c, samt for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for CO i 
vilkår 29a, 29b og 29c: 

 
Emissionskoncentrationerne af SO2, NOX, støv og CO bestemmes på grundlag af AMS-
kontrol, jf. vilkår 22a. 
 
Emissionsgrænseværdierne for SO2, NOX og støv anses for overholdt, hvis de validerede 
gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationen over driftstiden i enhver kalendermåned 
ikke overskrider emissionsgrænseværdierne.  
 
De validerede gennemsnitsværdier over en kalendermåned bestemmes som den aritmeti-
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ske middelværdi af validerede døgnmiddelværdier, der igen beregnes som specificeret i 
vilkår 30a. Konfidensintervallet, jf. vilkår 23a, beregnes ud fra grænseværdierne for døgn-
middelværdier i vilkår 29c. 
 
Emissionsgrænseværdierne for SO2, NOX og støv beregnes som specificeret i vilkår 30a, 
men midles her over driftstiden i en kalendermåned. Hvis der anvendes brændsler, hvor 
der ikke er fastsat emissionsgrænseværdier i parentes i vilkår 29b og 29c, skal der for dis-
se brændsler anvendes emissionsgrænseværdierne i disse vilkår, som ikke står i paren-
tes, ved beregning af den resulterende emissionsgrænseværdi efter reglerne i vilkår 29d.  
 
Emissionsgrænseværdien for CO anses for overholdt, hvis gennemsnitsværdien af emis-
sionskoncentrationen over driftstiden i enhver kalendermåned ikke overskrider emissions-
grænseværdien. 
 
Ved bestemmelse af gennemsnitsværdierne af SO2, NOX, støv og CO indgår ikke opstarts- 
og nedlukningsperioder samt tidsrum, hvor et røggasrensningsanlæg er ude af drift. Defini-
tionen af opstarts- og nedlukningsperioder fremgår af vilkår 30a, men definitionen af svigt 
af et røggasrensningsanlæg fremgår af vilkår 26. 

 
32. Hvis mere end 10 døgnmiddelværdier i løbet af et kalenderår må kasseres, på grund af at 

mere end 3 timegennemsnitsværdier er ugyldige, fordi AMS-udstyret ikke fungerer korrekt 
eller er under vedligeholdelse, kan tilsynsmyndigheden stille krav om, at der træffes pas-
sende foranstaltninger til at gøre AMS-udstyret mere pålideligt, jf. vilkår 30a og 30b. 

  
33 #. Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med biomasse i biokedlen 

på blok 2 (i mg/normal m3, tør røggas, 6% ilt): 
 

Biokedel på blok 2 Biomasse 
Støv 50 
SO2 400 
NOx (som NO2) 400 

 
34 #.  Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for SO2, NOX og støv i afkast fra 

biokedlen tilknyttet blok 2 (vilkår 33): 
   

 Emissionskoncentrationerne af SO2, NOX og støv bestemmes på grundlag af AMS-kontrol, 
jf. vilkår 22b. 

 
Emissionsgrænseværdien for SO2, NOX og støv anses for overholdt, hvis gennemsnits-
værdien af emissionskoncentrationen over driftstiden i en kalendermåned ikke overstiger 
emissionsgrænseværdien, og: 

 
b) For SO2 og støv: 97% af alle gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne over 

48 timer, udregnet på grundlag af timemiddelværdier, ikke overskrider 110% af emissi-
onsgrænseværdierne set over et kalenderår. 

b)  For NOX: 95% af alle gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne over 48 timer, 
udregnet på grundlag af timemiddelværdier, ikke overskrider 110% af emissionsgræn-
seværdierne set over et kalenderår. 

   
Ved bestemmelse af gennemsnitsværdierne indgår ikke opstarts- og nedlukningsperioder 
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samt tidsrum, hvor elektrofilteret ikke fungerer korrekt eller svigter. 
 

Stoffer omfattet af præstationskontrol 
 
35.  Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med en vilkårlig brændsels-

type eller kombinationer heraf i kedlen på blok 1 og i hovedkedlen på blok 2 (i mg/normal 
m3, tør røggas, 10% ilt): 

 
Stof Emissionsgrænseværdi 
Hg 0,005 
Cd 0,001 
∑(Ni, V, Cr, Cu og Pb) 0,025 
NH3 5 
HCl 10 
HF 5 

 
36.  Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for tungmetaller, NH3, HCl og HF: 
 
 Emissionsgrænseværdierne skal dokumenteres overholdt ved præstationskontrol.  
 
 Definition på præstationskontrol: 
 
 Præstationskontrollen skal omfatte 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time. En 

emissionsgrænseværdi anses for overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit af koncentra-
tionerne bestemt ved enkeltmålingerne er mindre end eller lig med emissionsgrænsevær-
dien.  

 
  Målinger skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning, herunder de metoder der 

er angivet i denne vejledning, eller i senere, herunder reviderede, metodeblade udsendt af 
Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften.  

 
 Detektionsgrænsen skal så vidt muligt være mindre end 10 % af den emissionsgrænse-

værdi, der skal kontrolleres overholdt. 
 
37. Indholdet af kviksølv i tør kulflyveaske, der indblæses sammen med biomasse, skal kon-

trolleres løbende for hver kultype. Det gennemsnitlige indhold af kviksølv i alle kultyper 
over et kalenderår må ikke overstige 0,5 mg/kg flyveaske. 

 
Grænseværdier ved genindfyring af befugtet kulflyveaske eller tør kulflyveaske 
 
38. De i vilkår 29a-29d og vilkår 35 fastsatte emissionsgrænseværdier med de tilhørende kon-

trolregler fastsat i vilkår 30a, 30b, 31 og 36 gælder også ved genindfyring af befugtet kul-
flyveaske sammen med kul og ved indblæsning af tør kulflyveaske sammen med biomas-
se.  

 
Krav til måling/beregning af emissionen af tungmetaller, NH3, HCl og HF fra kedlen på blok 1: 
 
39a. I de første 2 år efter brændselsomlægningen skal der hvert år foretages præstations-

kontrol to gange årligt for NH3, HCl og HF ved fyring med biomasse. Tilsynsmyndigheden 
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vil herefter tage stilling til, om omfanget af præstationskontrollen skal reduceres eller ind-
stilles, evt. i et eller flere år. 

 
 Målerapporter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at præsta-

tionskontrollen er udført. 
 
39b.  Ved regelmæssig indblæsning af tør kulflyveaske ved fyring med biomasse (og eventuelt 

fuelolie) skal der de første 2 år herefter udføres præstationskontrol en gang årligt for NH3, 
HCl og HF samt for tungmetallerne: Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb samt selen. Udskillelses-
graden7 for kviksølv ved præstationskontrollen skal samtidig bestemmes. 
 
Herefter skal der udføres 1 præstationskontrol årligt for kviksølv og selen. Tilsynsmyndig-
heden kan samtidig forlange, at der udføres en årlig præstationskontrol for de øvrige 
tungmetaller samt for NH3, HCl og HF. 

 
Der skal udtages en prøve af den indfyrede flyveaske under hver præstationskontrol til 
analyse for indhold af diverse tungmetaller og aske.  

 
 Tilsynsmyndigheden kan ændre egenkontrolprogrammet, herunder beslutte at der ikke 

skal udføres løbende præstationsmåling for Hg og selen. 
 
 Målerapporter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at præsta-

tionskontrollen er udført. 
 
Krav til måling/beregning af emissionen af tungmetaller, NH3, HCl og HF fra hovedkedlen på 
blok 2: 
 
40a. I det første år efter brændselsomlægningen skal der ved fyring med kul foretages præsta-

tionskontrol to gange, som hver skal omfatte følgende stoffer: NH3, HCl, HF og tungmetal-
lerne: As, Sb, Be, Pb, Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Mn, Mo, Ni, Se, Th, Zn og V samt partikler. Det 
næste år skal der foretages en præstationskontrol omfattende de samme stoffer. 

 
 Herefter skal der foretages en årlig præstationskontrol for Hg og Se, mens tilsynsmyndig-

heden kan forlange, at der udføres en årlig præstationskontrol for de øvrige nævnte tung-
metaller og partikler samt for NH3, HCl og HF. 

  
 Tilsynsmyndigheden kan ændre egenkontrolprogrammet, herunder beslutte at der ikke 

skal udføres løbende præstationskontrol for Hg og Se. 
 
 Målerapporter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at præsta-

tionskontrollen er udført. 
 
40b.  Efter brændselsomlægningen skal der foretages præstationskontrol for NH3, HCl og HF 

samt for tungmetaller ved genindfyring af befugtet kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2. 
Der skal foretages en præstationskontrol årligt de første 2 år efter genindfyringen påbe-
gyndes. Præstationskontrollen skal omfatte følgende stoffer: NH3, HCl, HF og tungmetal-
lerne: As, Sb, Be, Pb, Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Mn, Mo, Ni, Se, Th, Zn og V samt partikler.  

 
Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol for kviksølv og selen. Tilsynsmyndig-
heden kan forlange, at der også skal udføres en årlig præstationskontrol for NH3, HCl, HF 
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og de andre tungmetaller samt for partikler. 
 
 Tilsynsmyndigheden kan ændre egenkontrolprogrammet, herunder beslutte at der ikke 

skal udføres løbende præstationskontrol for Hg og Se. 
 

 Målerapporter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at præsta-
tionskontrollen er udført. 

 
Begge kedler: 
 
41. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der ved fyring med fuelolie udføres supplerende 

præstationskontrol for NH3, HCl og HF samt for tungmetallerne nævnt i vilkår 40a, hvis 
fuelolie anvendes i et langt større omfang end lagt til grund for vurdering af brændsels-
omlægningen. Der kan kræves gennemført præstationskontrol to gange årligt i afkastet fra 
hver kedel. 

 
 Tilsynsmyndigheden kan ændre egenkontrolprogrammet, hvis forudsætningerne for an-

vendelse af brændsel og tilsætning af kulflyveaske i blok 1 og hovedkedlen på blok 2 ænd-
res i forhold til de driftsmønstre, der er lagt til grund for det ovenfor fastsatte egenkontrol-
program. 

 
 Målerapporter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at præsta-

tionskontrollen er udført. 
 
B-værdier 
 
42.  Avedøreværket (AVV 1 og AVV 2, inklusive biokedlen og gasturbinerne) må ikke give an-

ledning til overskridelse af de B-værdier, der er fastsat i nedenstående tabel. Definitionen 
af B-værdi fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002: B-værdi vejledningen.  

  
Stof B-værdi (mg/m3) 

Svovldioxid (SO2) 0,250  
Kvælstofdioxid (NO2) 0,125  
Klorbrinte (HCl) 0,05  
Hydrogenfluorid (HF) 0,002  
Kulmonooxid (CO) 1 
Kviksølv (Hg) 0,0001 
Cadmium (Cd) 0,00001 
Bly (Pb) 0,0004 
Chrom (Cr VI) 
Andre chromforbindelser end Cr VI,målt som Cr 

0,0001 
0,001 

Kobber (Cu) 0,01 
Vanadium (V) 0,0003  
Nikkel (Ni) 0,0001  
Træstøv 0,025 
Støv i øvrigt (< 10 µm) 0,08 
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 Dokumentation for overholdelse af B-værdierne skal ske ved en OML-beregning, jf. kapitel 

4 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001: Luftvejledningen. 
 
43.  Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udføres OML-beregninger, hvis der er sket så-

danne ændringer af emissionerne fra værket, at tidligere udførte OML-beregninger sand-
synligvis ikke længere er retvisende.  

 
Diffuse støvgener 
 
44. Aktiviteter, transport og oplag på Avedøreværket (bl.a. oplag, transport og håndtering af 

halm, kul, træpiller og evt. anden biomasse, restprodukter og affald) må ikke give anled-
ning til støvgener i omgivelserne, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. 

 
#  Køreveje skal regelmæssigt støvsuges eller fejes for at mindske risiko for støvflugt. Der 

skal i nødvendigt omfang sprinkles med vand for at undgå støvgener. 
 
 Det skal være etableret et vandingssystem, der kan dække al oplag af kul på kulpladsen, 

og herved imødegå støvflugt i tørre perioder. 
 

Lugt 
 
45. Aktiviteter, transport og oplag på Avedøreværket (bl.a. oplag, transport og håndtering af 

fuelolie, biomasse, restprodukter og affald) må ikke give anledning til lugtgener i omgivel-
serne (uden for skel), der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. 

 

Støj 
 
46a.  Støjbelastningen fra Avedøreværket, eksklusive skibsstøj, må ikke overskride følgende 

grænseværdier (angivet som det energiækvivalente, korrigerede støjniveau (LR) i dB(A)) 
beregnet eller målt udendørs i de pågældende områder, hvor områdebetegnelserne hen-
viser til rammebestemmelserne i Kommuneplan 2009 for Hvidovre Kommune (HVK) og 
forslag til Kommuneplan for Brøndby Kommune 2009 – 2011 (FBK) samt forslag til lokal-
plan 313A for området ved Brøndby Havn (FLBH): 
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Område / tidsrum Mandag – fredag  

kl. 6 – 18 
Lørdag kl. 6 – 14 

Lørdag kl. 14 – 18 
Søndag kl. 6 – 18 

Alle dage kl. 18 – 22  

Alle dag 
kl. 22 – 06 

 
HVK, 5E2:  
Erhvervsområdet på Avedøre 
Holme (uden for eget område), 
bortset fra centerområdet 5C2 
 

 
70 

 
70 

 
70 

 
Boligområder: 
 
HVK, Avedøre:  
Områderne 4B47, 4B48 og 4B49 
 
FBK: Områderne 306.2 og 306.4 
FLBH: Delområde 2 
 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

40 
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Naturområde på Vestamager 40 35 35 
 
Støjgrænserne skal overholdes inden for de referencetidsrum, der er defineret i afsnit 2.2.2 i Miljø-
styrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, dvs.: 
For dagperioden: det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer,  

dog 4 timer om lørdagen i tidsrummet kl. 14 – 18. 
For aftenperioden: den mest støjbelastede time. 
For natperioden: den mest støjbelastede ½ time. 
 

46b.  Støjens maksimalværdi om natten (kl. 22 – 06) – målt med tidsvægtningen fast – må ikke 
overstige 50 dB(A) i boligområderne. 

 
47. Senest 3 måneder, før brændselsomlægningen gennemføres, skal Avedøreværket doku-

mentere, at støjgrænserne ikke overskrides uden indregning af ubestemtheden. 
 

Avedøreværket skal endvidere senest 6 måneder, efter at brændselsomlægningen er 
gennemført, fremsende dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. 

 
Der skal som grundlag for støjberegningerne udføres måling af kildestyrken på alle nye 
støjkilder samt støjkilder, der er ændret, med mindre det kan sandsynliggøres, at deres bi-
drag til værkets samlede støjbelastning er ubetydelig. Hvis der ikke er foretaget ændringer 
på værket – dvs. etableret nye støjkilder eller foretaget ændringer af eksisterende støjkil-
der – i forhold til grundlaget for de støjberegninger, som skal indsendes senest 3 måneder, 
før brændselsomlægningen gennemføres, bortfalder kravet om indsendelse af ny støj-
dokumentation. 

 
Støjmålinger/støjberegninger skal afrapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj.” 
 

48.  Avedøreværket skal hvert 4. år gennemgå de betydende støjkilder og tage stilling til, om 
driftstiderne for støjkilderne er ændret. Endvidere skal det oplyses, om der er kommet nye 
støjkilder til, eller om bestående støjkilder er blevet ændret / nedlagt. 

 
  Hvis gennemgangen viser, at der er sket væsentlige ændringer af bestående støjkilder 

og/eller etableret nye støjkilder, som kan øge den samlede støjbelastning fra værket, skal 
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der efter aftale med tilsynsmyndigheden foretages kildestyrkemålinger på nye og/eller 
ændrede støjkilder.  

 
  På baggrund af kortlægningen af støjkilderne og eventuelt supplerende kildestyrke-

målinger skal det vurderes, om de i godkendelsen fastsatte støjgrænser er overskredet. I 
den forbindelse accepteres, at der tages hensyn til usikkerheden. 

 
  Støjmålinger/støjberegninger skal udføres af et firma, der er akkrediteret hertil, eller af en 

person, som er certificeret hertil.  
 
 Tilsynsmyndigheden kan herudover forlange, at der en gang årligt skal foretages en be-

stemmelse af støjbelastningen fra Avedøreværket, og at resultaterne af støjmålinger 
og/eller støjberegninger skal afrapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj.” 

 
Ubestemtheden på kildestyrken af hver støjkilde må normalt ikke overstige 3 dB. 

 
49.  Avedøreværket skal på forlangende dokumentere støjbidraget i omgivelserne fra skibe. 
 

Miljøcenteret kan i en særskilt afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven fastsætte nærmere 
bestemmelser om støjbidraget fra skibe, herunder at støjgrænserne i vilkår 46a også om-
fatter støjbidrag fra skibe.   

 
50.  Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udføres målinger af lavfrekvent støj, infralyd og 

vibrationer, hvis myndigheden har begrundet formodning om, at der optræde gener af 
denne karakter indendørs i bygninger uden for Avedøreværkets grund. 

 
 Målinger af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal udføres og afrapporteres som  

”Miljømåling – ekstern støj.” 
 
 På grundlag af måleresultaterne kan tilsynsmyndigheden fastsatte grænseværdier for lav-

frekvent støj, infralyd og vibrationer. Grænseværdierne fastsættes i så fald i en særskilt af-
gørelse med udgangspunkt i de vejledende grænseværdier i den til enhver tid gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. Orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vi-
brationer i eksternt miljø. 

Affald 
 
51.  Flyveaske og bundaske fra ren oliefyring skal håndteres som farligt affald. De to asketyper 

skal opbevares indendørs i lukkede containere eller lignende. 
 

Restprodukter / mineralprodukter 
 
52.  Bundaske fra fyring med kul og bundaske fra fyring med biomasse skal holdes adskilt.  
 

Flyveaske fra kedlen på blok 1 og flyveaske fra hovedkedlen på blok 2 skal opbevares ad-
skilt, med mindre de to asketyper kan genanvendes til samme formål.  

 
53.  Bundaske, flyveaske og gips fra kedlen på blok 1 og hovedkedlen på blok 2 skal genan-

vendes, så vidt det er teknisk/kommercielt muligt.  
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54#  Flyveaske og slagge (bundaske) fra forbrænding af halm i biokedlen tilknyttet blok 2 skal 

opbevares særskilt i lukkede beholdere el. lign., dog kan slaggen også opbevares inden-
dørs, herunder i en kælder, inden slaggen transporteres væk fra Avedøreværket.  

 
Hvis såvel slagge som flyveaske kan anvendes til jordbrugsformål8, må de to asketyper 
sammenblandes. 
 

Journalisering / registrering 
 
55.  Avedøreværket skal registrere mængden af tør kulflyveaske, der dagligt indblæses sam-

men med biomasse i de enkelte kedler, og indholdet af kviksølv i den indblæste kulflyve-
aske, jf. vilkår 12 og 37. Indholdet af kviksølv i indblæst kulflyveaske kan bestemmes efter 
proceduren beskrevet i afsnit 3.2.2.5. 

 
56. Avedøreværket skal registrere mængden af befugtet kulflyveaske, der dagligt modtages, 

og mængden der dagligt opkøres til bloksiloerne sammen med kul, jf. vilkår 18 og 19. 
 

Rapportering 
 
Kvartalsrapport 
 
57.  Avedøreværket skal efter hvert kvartal fremsende en rapport til tilsynsmyndigheden inde-

holdende en kort redegørelse for forløbet af driften i kvartalet og oplysning om evt. miljø-
hændelser samt følgende oplysninger for hver af de to blokke, idet der for blok 2 skal fore-
tages en opdeling på hovedkedel, biokedel og gasturbiner, hvor det er relevant: 

 
a.  Antal driftstimer ved fyring med de enkelte brændselstyper og for samfyring med flere 

brændselstyper (for hver måned). 
b.  Antal opstarts- og nedlukningsperioder, varigheden af hver opstarts- og nedlukningsperio-

de samt røggastemperatur og kedellast ved afslutning af opstartsperioden og start af ned-
lukningsperioden (for hver måned). 

c.  Kurve over indfyret brændselsmængde i MW i alt og opdelt på hver brændselstype.   
d.  Den gennemsnitlige indfyrede effekt i MW i alt og opdelt på hver brændselstype samt på 

samfyring af brændsler (for hver måned). 
e.  Antal driftstimer med overlast på blok 1 (for hver måned). 
f.  Den maksimale timeemission af SO2 (for hver måned). 
g.  Den gennemsnitlige røggasmængde i normal m3/s, tør røggas, ved reference iltprocent, 

dog omregnet til 6% ved samfyring med olie eller naturgas (for hver måned) 
h.  Den gennemsnitlige koncentration af CO opgjort over kedlens driftstid (for hver måned). 
i.  Kedel på blok 1 (overlast) og hovedkedel på blok 2:  

En tabel med angivelse af den gennemsnitlige koncentration af SO2, NOx og støv for hvert 
døgn i kvartalet og den tilhørende emissionsgrænseværdi for døgnet (begge i mg/normal 
m3, tør røggas ved reference iltprocent, dog omregnet til 6% ilt ved samfyring med fuelolie 
eller naturgas). 

j.  Kedel på blok 1 (overlast) og hovedkedel på blok 2:  
95%-fraktilen af validerede timemiddelværdier for SO2, NOx og støv i hver måned og ak-
kumuleret fra kalenderårets begyndelse. 
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k.  Kedel på blok 1 (normal drift) og hovedkedel på blok 2:  
En tabel med angivelse af den gennemsnitlige koncentration af SO2, NOx og støv for hver 
måned i kvartalet og den tilhørende emissionsgrænseværdi for måneden (begge i 
mg/normal m3, tør røggas ved reference iltprocent, dog omregnet til 6% ilt ved samfyring 
med fuelolie eller naturgas). 

l.  Biokedel tilknyttet blok 2: 
Den gennemsnitlige koncentration af SO2, NOx og støv i hver måned opgjort over kedlens 
driftstid. 

m. Kedel på blok 1 (normal drift) og biokedel tilknyttet blok 2: 
97% af 48-timers middelværdien for såvel SO2 som støv i den pågældende måned og ak-
kumuleret for kalenderåret, og 
95%-fraktilen af 48-timers middelværdien for NOx i den pågældende måned og akkumule-
ret for kalenderåret. 

n.  Oplysning om hvorvidt der er dage, hvor måleværdier ikke er valideret (jf. vilkår 30a og 
30b), og oplysning om årsag hertil. 

o. Kurve over deNOx rensningsgrad af SCR-anlægget. 
p. Kurve over afsvovlingsgrad af afsvovlingsanlægget. 
q. Den samlede emission af SO2, NOx og støv i tons (ikke validerede værdier) og de tilhø-

rende akkumulerede emissioner i den forløbne del af kalenderåret. 
r.  Oplysninger om udetid af såvel afsvovlingsanlægget og deNOx-anlægget og den akkumu-

lerede udetid for de to rensningsanlæg i de sidste 12 måneder. Udetiden specificeres med 
hensyn til årsag, varighed af den enkelte driftsforstyrrelse/udetid og oplysning om mulig-
hed for korrigerende handling.  

 
Kvartalsrapporterne skal fremsendes senest 1 måned efter udløbet af det pågældende 
kvartal. 

 
Årsrapport 
 
58. Avedøreværket skal hvert år foretage en opgørelse af den samlede emission af SO2, NOx, 

støv, HCl, HF og tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb i det forløbne kalenderår. 
 

Opgørelsen af den årlige emission af SO2, NOx og støv skal være baseret på AMS-
kontrollen (ikke validerede værdier). 

 
Opgørelsen af de årlige emissioner af HCl, HF og tungmetaller skal være baseret på præ-
stationskontrollen og/eller beregninger baseret på brændslets indhold af de relevante stof-
fer og dokumenteret effekt af røggasrensningen. 

 
Avedøreværket skal for hvert anlæg årligt oplyse mængderne af restprodukter (bundaske, 
flyveaske og gips), der er genanvendt i det forløbne kalenderår, og mængderne der enten 
er deponeret eller mellemoplagret, samt årsagen/-erne til at det ikke har været muligt at 
genanvende restprodukterne.   

 
Avedøreværket skal tillige hvert år oplyse den indfyrede energimængde fordelt på de en-
kelte brændselstyper samt den producerede energimængde fordelt på fjernvarme og el og 
den energimængde, der er udledt med kølevand. 

 
Avedøreværket skal endvidere årligt fremsende resultaterne af de analyser af fuelolie, der 
er foretaget i henhold til vilkår 3, og oplyse om sammensætningen varierer væsentligt fra 
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de data, som er lagt til grund for OML-beregningerne i forbindelse med brændselsomlæg-
ningen (jf. afsnit 3.2.3.10, nuværende forhold, hovedkedlen på blok 2). 
 
Endelig skal Avedøreværket fremsende dokumentation for overholdelse af vilkår 37 i form 
af data for anvendte kultyper og indholdet af kviksølv heri samt en beregning baseret på 
forbruget af de forskellige kultyper. 
 
Den årlige afrapportering kan være indeholdt i et grønt regnskab og skal være tilsynsmyn-
digheden i hænde senest 1. maj det følgende år. 

 
 
Godkendelsen af brændselsomlægningen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 1. januar 
2013. 
 
Der henvises i øvrigt til miljøbeskyttelseslovens § 78a, stk. 1, hvorefter en godkendelse bort-
falder, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år eller mere. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
INDLEDNING 
 
Avedøreværket er omfattet af listepunkt G 101 i godkendelsesbekendtgørelsen9: Kraftværker, 
varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt 
på mere end 50 MW. Listepunktet er (i)-mærket. 
 
Avedøreværket er et kraftvarmeproducerende anlæg, der består af to hovedblokke, AVV 1 og 
AVV 2.  AVV 1 har en indfyret effekt på 595 MW (670 MW ved overlastdrift), hvor der i dag an-
vendes kul som hovedbrændsel og fuelolie som opstarts- og reservebrændsel. AVV 2 består af 
en hovedkedel på 805 MW, et gasturbineanlæg (2 turbiner) med en indfyret effekt på i alt 270 
MW og et biomasseanlæg på 100 MW (med halm som brændsel). Hovedkedlen er et multi-
brændselsanlæg, hvor der som brændsel i dag anvendes en vilkårlig kombination af fuelolie, 
naturgas og træpiller. Der er til hver blok tilknyttet en hovedskorsten, som begge har en højde 
på 150 m. Røggasserne fra halmkedlen afkastes via hovedskorstenen for blok 2 (med eget 
røgrør), mens gasturbinerne har hver sit separate afkast (95 m).  
 
Den samlede el-effekt på Avedøreværket er op til 818 MW ved kondensationsdrift (dvs. udeluk-
kende el-produktion), mens den samlede fjernvarmeffekt er op til 916 MW ved modtryksdrift 
(dvs. med udtag af damp fra turbinerne til opvarmning af fjernvarmevand, der ledes til forbrugere 
i det Storkøbenhavnske område). 
 
Avedøreværkets blok 1 er oprindelig godkendt efter miljøbeskyttelsesloven af Hovedstadsrådet. 
Hovedstadsrådets godkendelse af 3. april 1984 blev påklaget til Miljøstyrelsen, hvis afgørelse 
blev påklaget til Miljøankenævnet (nu Miljøklagenævnet), som den 24. maj 1985 traf endelig 
afgørelse om godkendelse af AVV 1. 
 
AVV 1 blev opført i perioden 1985 - 1990 og sat i kommerciel drift i oktober 1990. Blokken var 
fra idriftsættelsen forsynet med et elektrofilter til fjernelse af flyveaske, et vådt (gipsproduceren-
de) røggasafsvovlingsanlæg og low-NOx brændere. Senere - i 1993 - blev der installeret det 
første danske anlæg til fjernelse af NOx i røggassen fra et kraftværk (SCR-anlæg, Selective Ca-
talytic Reduction).  
 
Ved en indfyret effekt på 595 MW er kulforbruget i AVV 1 ca. 85 tons/time. Det samlede årlige 
forbrug af kul varierer og har i de senere år ligget i intervallet 515.000 – 690.000 tons. 
 
Avedøreværkets blok 2 er oprindelig godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Køben-
havns Amt den 18. marts 1998. Godkendelsen blev påklaget til Miljøstyrelsen, som den 15. april 
1999 traf endelig afgørelse om godkendelse af AVV 2. Blokken blev sat i kommerciel drift i janu-
ar 2002. Blokken var fra idriftsættelsen forsynet med et elektrofilter til fjernelse af flyveaske, et 
vådt (gipsproducerende) røggasafsvovlingsanlæg, low-NOx brændere og et deNOx-anlæg (lige-
ledes et SCR-anlæg).   
 
Hovedkedlen på AVV 2 var oprindelig planlagt at skulle være kulfyret, men på grund af kulstop-
pet i midten af 1990éren, blev kedlen ændret til fyring med naturgas og fuelolie. Senere - i 2002 
- blev hovedkedlen modificeret til også at kunne anvende biomasse (træpiller) som brændsel. 
Som følge af korrosionsproblemer i kedlen og nedsat effektivitet af deNOx-anlægget m.m. ved 
fyring med biomasse blev der efterfølgende etableret indblæsning af kulflyveaske i kedlen først 
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som forsøg fra 2004 og siden fra 2006 som en permanent løsning. Korrosionsproblemerne har 
betydet, at hovedkedlens maksimale virkningsgrad på 48% ikke har kunnet opnås, idet man har 
været nødsaget til at begrænse damptemperaturen i forhold til konstruktionsgrundlaget.  
 
Det årlige forbrug af brændsel i hovedkedlen på AVV 2 har i de senere år været ca. 200.000 
tons træpiller, ca. 175.000 tons fuelolie og ca. 100 mio. m3 naturgas. Mængden af indblæst 
kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2 har udgjort ca. 30.000 tons/år. 
 
I halmkedlen anvendes op til 170.000 tons halm om året. Dampen fra halmkedlen fødes ind på 
hovedkedlens dampskinne. I gasturbinerne har der årligt været indfyret ca. 120 mio. m3 natur-
gas. Gasturbinerne er koblet til egen fælles generator. I en afgaskedel for hver turbine anvendes 
de varme røggasser herefter til opvarmning af fødevandet til hovedkedlen.  
 

3.1 Baggrund for afgørelsen  
 
DONG Energy ønsker af forsyningsmæssige årsager og af hensyn til den mest effektive udnyt-
telse af kul at opnå en så høj grad af fleksibilitet som muligt ved valg af brændsler på de eksiste-
rende kraftværker og at kunne udnytte den potentielt høje effektivitet på 48% af hovedkedlen på 
Avedøreværkets blok 2. På grund af problemer med korrosion i kedlen, når der indfyres biomas-
se, er det som nævnt ovenfor ikke muligt i dag at opnå de maksimale dampdata (tryk og tempe-
ratur), som kedlen er udlagt til. El-virkningsgraden er herved reduceret til ca. 44%. 
 
For at nedbringe den samlede CO2-udledning på de danske kraftværker lægges der i Regerin-
gens energiplan fra 2008 op til en øget anvendelse af biobrændsler. Ved ændring af Energifor-
syningsloven i 2008 blev der mulighed for omlægning af brændselsindfyringen på bl.a. Avedøre-
værket, således at der i dette værks blok 2 også kan anvendes kul som brændsel. En forudsæt-
ning for at udnytte denne mulighed er, at DONG Energy i 2011 skal øge anvendelsen af bio-
masse(affald) med en energimængde på 7,1 PJ om året, hvilket svarer til en forøgelse på ca. 
410.000 tons træpiller om året. Det er ikke en betingelse, at den øgede mængde af biomasse 
nødvendigvis skal indfyres på Avedøreværket, blot skal DONG Energy som koncern samlet set 
øge mængden af indfyret biomasse med 7,1 PJ/år.  
 
Energistyrelsen har i februar 2009 meddelte tilladelse til ombygning af Avedøreværket, således 
at der kan anvendes biomasse som brændsel i værkets blok 1, og kul som brændsel i blok 2. 
 
Fremover vil DONG Energy inden for rammerne af den foreliggende miljøgodkendelse kunne 
anvende kul, fuelolie og biomasse i blok 1 samt kul, fuelolie, naturgas og biomasse i hovedked-
len på blok 2. Ved biomasse forstås en type biomasseaffald, der er omfattet af bekendtgørelsen 
om biomasseaffald10, og som kan håndteres i det eksisterende transport- og indfyringssystem 
for træpiller. Der kan efter brændselsomlægningen teknisk set forbrændes 2,2 mio. tons bio-
masse pr. år og 1,55 mio. tons kul pr. år ved fyring med henholdsvis 100% biomasse i de to 
blokke og 100% kul i de to blokke. Det er usikkert, om der i øjeblikket er et marked for de store 
mængder biomasse, som desuden vanskeligt kan indskibes på Avedøreværket med de størrel-
ser af skibe og pramme, der benyttes i dag. 
 
Brændselsskiftet berører ikke halmkedlen og gasturbinerne på blok 2. De emissionsgrænse-
værdier til luft for halmkedlen, som Københavns Amt fastsatte i godkendelse af 29. januar 2002 
til træpillefyring i hovedkedlen på blok 2 m.m., opretholdes derfor indtil videre. Grænseværdierne 
kan revideres, når denne godkendelses retsbeskyttelse udløber i 2010. Der er ikke fastsat emis-
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sionsgrænseværdier for gasturbinerne i godkendelsen fra 2002. Emissionen af NOx fra gastur-
binerne er dog indirekte begrænset (til ca. 45 g/s), fordi Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi 
for den maksimale koncentration af NO2 i omgivelserne (B-værdien) skal overholdes.  
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter således ikke i denne godkendelse nye vilkår for emission af luft-
forurenende stoffer fra halmkedlen og gasturbinerne. 
 
VVM-redegørelsen, der er udarbejdet for brændselsomlægningen, omhandler også mulighed for 
at max 10% af den indfyrede energi i hovedkedlen på blok 2 kan være sorteret og neddelt for-
brændingsegnet erhvervsaffald og storskrald (Solid Recovered Fuel). Dette svarer til et forbrug 
på 60.000 – 120.000 tons affald pr. år. Affaldet vil af tekniske årsager skulle indfyres sammen 
med kul. DONG Energy har imidlertid (endnu) ikke ansøgt om miljøgodkendelse til medforbræn-
ding af affald i hovedkedlen på blok 2, hvorfor denne godkendelse ikke omfatter medforbræn-
ding af affald. Medforbrænding af affald er medtaget i VVM-redegørelsen, fordi en prognose 
forudsiger manglende forbrændingskapacitet på dedikerede forbrændingsanlæg i årene frem 
mod 2020. I øjeblikket er affaldsmængderne dog stagnerende/faldende på grund af den økono-
miske krise. 
 
VVM-redegørelsen indeholde supplerende og opdaterede oplysninger og vurderinger af miljø-
mæssige forhold vedrørende brændselsomlægningen. Miljøcenter Roskilde har lagt det samlede 
materiale, dvs. såvel VVM-redegørelsen som ansøgningen om miljøgodkendelse, til grund for 
godkendelsen af brændselsomlægningen. 
 
De miljømæssige vurderinger i ansøgningen er baseret på følgende scenarier for drift af værket: 
 
 
3.1.1 De nuværende forhold 
 
DONG Energy har her taget udgangspunkt i det gennemsnitlige forbrug af de forskellige brænd-
selstyper i årene 2003 – 2007, se tabel 1. 
 
Brændsel / forbrug Forbrug i tons/år Brændværdi 

GJ / ton 
CO2-udledningsfaktor 

kg/GJ 
Kul 554.235 24,3 95 
Olie 181.242 40,7 78 
Naturgas11 217.731.512 0,04 56,9 
Halm 148.514 15,1 0 
Træpiller (biomasse) 194.798 17,3 0 
Tabel 1. Gennemsnitligt brændselsforbrug på Avedøreværket i årene 2003 – 2007. 
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3.1.2 Forventet fremtidig driftsform 
 
I dette scenarium er den indfyrede energimængde i de to blokke fastholdt i forhold til de nuvæ-
rende forhold. Det antages, at der indfyres biomasse i blok 1 og kul i hovedkedlen på blok 2, 
samt at fuelolie alene anvendes til opstart af kedlerne12. Ved ren biomassefyring i blok 1 vil der 
blive indfyret ca. 130 tons træpiller pr. time. Der forudsættes samme forbrug af halm som hidtil i 
biokedlen på blok 2, og at der kun anvendes naturgas i gasturbinerne på blok 2. 
 
Forbruget af brændsler i dette scenarium fremgår af tabel 2.  
 

Forbrug i tons/år Brændsel / forbrug 
Blok 1 Blok 2 

Kul 0 590.873 
Olie 3.571 3.690 
Naturgas9 0 117.892.459 
Halm  148.514 
Biomasse 779.727 0 
Tabel 2.  Forventet brændselsforbrug på Avedøreværket efter brændselsomlægningen. 
 

3.1.3 Drift med maksimal miljøbelastning 
 
Antallet af fuldlasttimer har betydning for den samlede miljøpåvirkning fra et kraftværk. 
 
DONG Energy anslår, at hver blok13 maksimalt vil kunne være i drift i 7.500 fuldlasttimer i løbet 
af et år, idet et anlæg regelmæssigt er ude af drift på grund af havari, reparationer og almindelig 
vedligeholdelse. I perioden 2003 – 2007 har det gennemsnitlige antal fuldlasttimer om året væ-
ret 6.360 timer på Avedøreværkets blok 1 og 5.115 timer på blok 2.  
 
3.1.3.1 Ren biomassefyring i blok 1 og i hovedkedlen på blok 2 (biomasse-scenarium) 
 
Forbruget af brændsler i dette scenarium fremgår af tabel 3. Fuelolie anvendes alene som op-
startsbrændsel og naturgas alene i gasturbinerne. 
 

Forbrug i tons/år Brændsel / forbrug 
Blok 1 Blok 2 

Kul 0 0 
Olie 3.321 3.690 
Naturgas9 0 176.838.688 
Halm  148.514 
Biomasse 937.274 1.249.698 
Tabel 3. Forbrug af biomasse ved maksimal drift på begge blokke (7.500 fuldlasttimer pr. år). 
 



 

 

 

35

3.1.3.2 Ren kulfyring i blok 1 og i hovedkedlen på blok 2 (kul-scenarium) 
 
Forbruget af brændsler i dette scenarium fremgår af tabel 4. Fuelolie anvendes alene som op-
startsbrændsel og naturgas alene i gasturbinerne. 
 

Forbrug i tons/år Brændsel / forbrug 
Blok 1 Blok 2 

Kul 666.220 888.294 
Olie 3.321 3.690 
Naturgas9 0 176.838.688 
Halm  148.514 
Biomasse 0 0 
Tabel 4. Forbrug af kul ved maksimal drift på begge blokke (7.500 fuldlasttimer pr. år). 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering  
 

3.2.1 Beliggenhed, omgivelser og planforhold 
 
Avedøreværket er beliggende på Avedøre Holme i det sydøstlige hjørne af Hvidovre Kommune. 
Virksomhedens areal udgør ca. 48 hektar på land og ca. 12 hektar på vandsiden (den nordlige 
del af Køge Bugt).   
 
Avedøre Holme er med et inddæmmet og opfyldt areal på ca. 450 hektar Danmarks største 
samlede erhvervs- og industriområde. På Avedøreværkets område er der bl.a. foretaget opfyld-
ning med flyveaske fra kulfyrede kraftværker (ca. 686.000 m3) og slagge fra affaldsforbræn-
dingsanlæg (ca. 390.000 m3). Depotet er miljøgodkendt af Hovedstadsrådet i 1986 og opfyldt i 
perioden 1986 – 2003. Depotet er slutafdækket i 2009 i henhold til et påbud, som Københavns 
Amt meddelte den 20. december 2006.  
 
Beliggenheden af erhvervs- og industriområdet samt afgrænsningen af Avedøreværket er vist i 
bilag 1, figur 3.  
 
Erhvervsområdet er mod nord afgrænset af Motorring 3 (Amagermotorvejen). Der er gode vej-
forbindelser fra Avedøreværket til det overordnede vejnet via henholdsvis Avedøre Havnevej og 
Stamholmen.  
 
Der er ikke boliger i erhvervsområdet. Nærmeste boligområde ligger nord for Avedøreværket i 
en afstand af ca. 1,3 km. Øst for værket findes indsejlingen til Københavns Havn (Kalveboderne) 
og på den anden side heraf – i en afstand af ca. 1.000 m fra værket – ligger Vestamager, der er 
et ubeboet, biologisk interesseområde, som delvist er lukket for offentligheden. Vest for Avedø-
reværket ligger AV Miljø (deponeringsanlæg) og Spildevandscenter Avedøre I/S (fælleskommu-
nalt spildevandsrensningsanlæg). Længere mod vest – i en afstand af ca. 2,3 km – ligger 
Brøndby Marina. Nord-nordvest i en afstand af ca. 800 m (ved krydset Avedøre Havnevej og 
Amagermotorvejen) ligger et mindre område, som i Kommuneplanen er udlagt til centerformål 
(5C2). 
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Avedøreværket har egen havn med tilhørende ind- og udskibningsfaciliteter til kul, træpiller og 
fuelolie samt restprodukter (især bundaske).  
 
I henhold til Landsplandirektivet Fingerplanen fra 2007 er erhvervs- og industriområdet, bortset 
fra den sydlige del af området og dermed også Avedøreværket, AV Miljø og Spildevandscenter 
Avedøre I/S, udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 7-virksomheder, jf. 
Miljøministeriets håndbog fra 2004 om Miljø og Planlægning). Hvidovre Kommune har oplyst, at 
kommunen i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen er i færd med få ændret den overord-
nede planlægning, således at den sydlige del af Avedøre Holme får samme planlægningsmæs-
sige status som den øvrige del af området. 
 
I Kommuneplanen fra 2009 er Avedøreværket beliggende inden for et område 5T4, hvor ram-
mebestemmelserne udlægger områdets anvendelse til forsyningsanlæg, kraftvarmeværk, sol-
energi- og vindmølleanlæg.  
 
Avedøreværket er omfattet af lokalplan nr. 506 fra juni 1998. I henhold til lokalplanen må områ-
det anvendes til offentlige formål, kraftvarmeværk med tilhørende hjælpe- og serviceanlæg, la-
ger og havnefaciliteter samt vindmøller. 
 
Hvidovre Kommune har udarbejdet forslag til ny lokalplan for Avedøreværkets område (lokalplan 
513). Forslaget er i offentlig høring i perioden 1. juni – 24. august 2010. Formålet med den nye 
lokalplan er at tilvejebringe et nyt plangrundlag, der indarbejder de seneste tilbygninger og æn-
dringer af Avedøreværket, hvortil der er meddelt dispensation efter lokalplan 506, og samtidigt 
sikre de nødvendige udbygningsmuligheder for værket i fremtiden.  
 
Miljøcenter Roskilde har den 19. august 2010 udstedt et kommuneplantillæg med tilhørende 
VVM-redegørelse for brændselsomlægningen på Avedøreværket. Miljøcenteret har endvidere 
samme dato meddelt VVM-tilladelse til indfyring af affald på Avedøreværket.  
 
Miljøcenter Roskilde anser placeringen af Avedøreværket for at være i overensstemmelse med 
de planlægningsmæssige bestemmelser for området, som de fremgår af lokalplan nr. 506 og 
forslag til ny lokalplan LP 513. Det er strengt taget ikke nødvendigt at ændre lokalplanen på 
grund af brændselsomlægningen, men den nye lokalplan muliggør en større bebyggelses-
procent. 
 
Avedøreværket har efter danske forhold en særdeles hensigtsmæssig placering langt væk fra 
forureningsfølsomme beboelsesområder, hvorved nærområdet på land ikke er specielt forure-
ningsfølsomt. 
 
Følgende lokalplaner omfatter andre arealer inden for det regionale erhvervsområde:  
 

• Lokalplan nr. 503 fra maj 1992 omfattende AV Miljø, som udlægger området til offentlige 
formål, tekniske anlæg. Området kan udnyttes til kontrolleret losseplads, forrensningsan-
læg til perkolatet, genbrugsplads og til vindmøllepark. Efter afslutning af deponeringen i 
perioden 2010 – 2015 kan området anvendes til offentlige formål med mulighed for tek-
niske anlæg, genbrugsplads, udvidelse af vindmøllepark og rekreative formål. De nær-
mere bestemmelser herom skal fastlægges i en supplerende lokalplan. 

 
• Lokalplan nr. 504 fra maj 1992 omfattende Avedøre Kloakværk (nu Spildevandscenter 

Avedøre I/S), som udlægger området til offentlige formål: anlæg for rensning af spilde-
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vand, bortskaffelse af affaldsstofferne samt følgevirksomhed hertil (bl.a. laboratorievirk-
somhed, administration) samt til vindmøllepark med dertil hørende transformatorer mv. 
Et mindre område kan anvendes til depot for slamaske. 

 
• Lokalplan nr. 507 fra juni 1997 omfattende erhvervs- og industriområdet på Avedøre 

Holme, der udlægger området dels til industriformål: industri-, værksteds- og engrosvirk-
somheder med tilhørende lagervirksomhed samt lettere industri-, værksteds- og engros-
virksomhed med tilhørende lagervirksomhed m.m. 

 
• Lokalplan nr. 508 fra november 1999 omfattende vindmøller på Avedøre Holme. 

 
Avedøreværket er beliggende i umiddelbar nærhed af fuglebeskyttelsesområde nr. F111 og ha-
bitatområde nr. H127 (”Vestamager og havet syd herfor”), idet afgrænsningen af de i øvrigt 
sammenfaldende områder mod vest flugter med Kalveboderne og dermed Avedøreværkets om-
råde.  
 
Længere mod øst har vi fuglebeskyttelsesområde nr. F110 og habitatområde nr. H126 (”Salt-
holm med omliggende hav”), som ligeledes er sammenfaldende områder. Dette område ligger 
imidlertid så langt fra Avedøreværket, at påvirkningerne fra værket er insignifikante.  
  
Miljøcenter Roskilde vurderer, at omlægningen af brændselsindfyringen på Avedøreværket ikke 
vil medføre miljømæssige påvirkninger af det nærliggende internationale naturbeskyttelses-
område på og omkring Vestamager, der er uforenelige med grundlaget for udpegning af dette 
område. Brændselsomlægningen vil i øvrigt ikke medføre fysiske ændringer eller direkte påvirk-
ninger af naturbeskyttelsesområdet, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Der henvises her til en 
mere detaljeret vurdering i godkendelsens afsnit 3.2.13 og 3.2.14 og i VVM-redegørelsen. 
 
På Avedøre Holme, Vestamager og langs Brøndby Strand findes en række større og mindre 
søer, en mose, nogle vandløb og nogle strandenge, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§ 3. For de fleste områders vedkommende er afstanden til Avedøreværket nogenlunde den  
samme som til habitatområdet på og omkring Vestamager. De miljømæssige påvirkninger af 
habitatområdet er derfor også dækkende for påvirkningen af § 3-områderne. Nogle få regn-
vandsbassiner på Avedøre Holme, som skønnes at være af mindre naturmæssig betydning, kan 
få et lidt større nedfald af tungmetaller.  
  

3.2.2 Indretning og drift 
 
3.2.2.1 Vilkår der er videreført helt eller delvist 
I dette afsnit gennemgås de vilkår om indretning og drift, der er videreført fra godkendelsen af 
18. marts 1998 af Avedøreværkets blok 2, godkendelsen af 29. januar 2002 af træpillefyring i 
hovedkedlen på blok 2, påbud af 21. december 2007 om nye emissionsgrænseværdier til luft for 
blok 1 m.m. og godkendelsen af 21. oktober 2008 af overlastdrift på blok 1. Med hensyn til 
nærmere begrundelser for disse vilkår henvises generelt til de konkrete godkendelser/påbud. 
 
I bilag 3 og 5 er foretaget en detaljeret gennemgang af alle vilkår i de to godkendelser fra 1998 
og 2002, som Københavns Amt har meddelt, med angivelse af om vilkår er videreført, udgået 
eller ændret, og med Miljøcenterets bemærkninger hertil. Der vil derfor i dette afsnit i visse til-
fælde blive henvist til de pågældende bilag. 
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Vilkår 1a: 
 
Bestemmelsen om indfyret effekt er videreført fra godkendelsen af overlastdrift på blok 1. 
 
Bestemmelsen om, at biomasseaffald skal være omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om bio-
masseaffald skyldes, at forbrænding af andet affald (i de fleste tilfælde) ville være omfattet af 
bekendtgørelsen om anlæg, der forbrænder affald. Denne bekendtgørelse indeholder fx udvide-
de krav til AMS-målinger af HCl, TOC og HF (dog med mulighed for dispensation for HCl og 
HF). Endvidere er der andre krav til målinger af emissioner af tungmetaller til luft og udledning af 
spildevand m.m. samt andre emissionsgrænseværdier. 
 
Vilkår 1b: 
 
Overført dels fra godkendelsen fra 1998 (vilkår 2 om max indfyret effekt), dels fra godkendelsen 
fra 2002 (vilkår 2 med tilføjelse af kul som tilladeligt brændsel) og med samme tilføjelse om bio-
masseaffald som i vilkår 1a, jf. bilag 5, bemærkninger til vilkår 3.  
 
Vilkår 1c og 1d: 
 
Overført dels fra godkendelsen fra 1998 (vilkår 2 om max indfyret effekt), dels fra godkendelsen 
fra 2002 (vilkår 2 om brændsler med visse justeringer, jf. bilag 5, bemærkninger til vilkår 2).  
 
Vilkår 2: 
 
Overført fra godkendelsen fra 2002, jf. bilag 5, bemærkninger til vilkår 14.  
 
Vilkår 3: 
 
Overført med ændringer fra vilkår 15 i godkendelsen fra 2002.  
 
Vilkår 11: 
 
Overført fra godkendelsen fra 1998 (vilkår 35).  
 
Vilkår 20a: 
 
Overført fra vilkår 2 i påbud af 21. december 2007. 
 
Vilkår 20b: 
 
Overført fra godkendelsen fra 1998 (vilkår 12a).  
 
Vilkår 20c: 
 
Overført fra godkendelsen fra 1998 (vilkår 12a).  
 
Vilkår 20d: 
 
Overført fra godkendelsen fra 1998 (vilkår 12b).  
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Vilkår 21: 
 
Overført fra vilkår 3 i påbud af 21. december 2007 (blok 1) og forudsætningerne for godkendel-
sen fra 1998 af blok 2 (vilkår 3). 
 
Vilkår 22a: 
 
Overført fra vilkår 4 i påbud af 21. december 2007 (blok 1) med tilføjelse af bestemmelse om 
måling af røggasmængde (-hastighed), som foretages i dag, samt fra vilkår 20 og 23 i godken-
delsen fra 2002 af træpillefyring i hovedkedlen på blok 2. 
 
Vilkår 22b: 
 
Overført fra vilkår 20 og 23 i godkendelsen fra 2002 af træpillefyring i hovedkedlen på blok 2. 
 
Vilkår 22c: 
 
Overført fra vilkår 20, 23 og 24 i godkendelsen fra 2002 af træpillefyring i hovedkedlen på blok 2, 
dog udgår krav om måling af røggasmængde og vanddampindhold. DONG Energy har oplyst, at 
røggasmængden beregnes, og at vanddampindholdet er sat til en fast værdi baseret på indhol-
det i naturgas.  
 
Vilkår 23a: 
 
Overført fra vilkår 4, sidste afsnit, i påbud af 21. december 2007 (blok 1) og udvidet til også at 
gælde for blok 2, idet der fremover accepteres validering af måleresultaterne for hovedkedlen på 
blok 2.  
 
Ved valideringen anvendes grænseværdierne for døgnmiddelværdierne – også ved vurdering af 
om emissionsgrænseværdierne for månedsmiddelværdierne er overholdt (vilkår 29b og værdi-
erne i parentes i vilkår 29c). 
 
Vilkår 23b: 
 
Overført fra vilkår 5 i påbud af 21. december 2007 (blok 1) og udvidet til også at gælde for blok 
2, jf. bilag 5, bemærkninger til vilkår 25. 
 
Vilkår 23c: 
 
Nyt vilkår, som er fastsat med udgangspunkt i Ref-labs rapport nr. 39/2007 og den igangværen-
de revision af rapporten. 
 
Vilkår 24: 
 
Overført fra vilkår 4, næstsidste afsnit, i påbud af 21. december 2007 (blok 1) og vilkår 28 i god-
kendelsen fra 2002 (blok 2). 
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Vilkår 25a: 
 
Overført fra vilkår 7 i påbud af 21. december 2007 (blok 1) og vilkår 19 i godkendelsen fra 2002 
(blok 2).  
 
Vilkår 25b: 
 
Overført fra vilkår 10a i godkendelsen fra 1998 af blok 2.  
 
Vilkår 26: 
 
Overført fra vilkår 8 i påbud af 21. december 2007 (blok 1) og vilkår 19 i godkendelsen fra 2002 
(blok 2), hvor formuleringen af sidstnævnte vilkår dog er ændret til samme formulering som i 
vilkår 8 i påbuddet af 21. december 2007. Reglerne om max 24 timers udetid ad gangen og max 
120 times udetid over en 12-måneders periode stammer fra § 6, stk. 4, i bekendtgørelsen om 
store fyringsanlæg. 
 
I forhold til påbuddet af 21. december 2007 er den eksakte definition af svigt af afsvovlings-
anlæg og deNOx-anlæg udeladt. For hovedkedlen på blok 1 (og ved regelmæssig overlastdrift 
på blok 1) skal grænseværdierne overholdes som døgnmiddelværdier. Det betyder, at grænse-
værdierne ved svigt af røggasrensningsanlæg skal kunne overholdes igen efter 24 timer, dvs. i 
det andet døgn efter svigtet er indtrådt (med mindre tilsynsmyndigheden meddeler dispensation 
i henhold til bestemmelsen i vilkår 27). 
 
Ved normal drift af blok 1 skal grænseværdierne overholdes som månedsmiddelværdier. Her 
kan den tidligere definition i påbuddet af 21. december 2007 (med ændring for NOx) videreføres 
som vejledende retningslinje, dvs.:  

 
• Ved svigt af deNOx-anlæg forstås stop for tilførsel af ammoniak til røggassen eller en 

emissionskoncentration af NOX på 500 mg/normal m3 eller derover som timemiddel-
værdi.  

  
• Ved svigt af afsvovlingsanlæg forstås stop for tilførsel af kalk til absorberen eller en kon-

centration af SO2 på 1.000 mg/normal m3 eller derover som timemiddelværdi. 
 
Der er i vilkår 26 i overensstemmelse med § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg 
indsat en bestemmelse om, at tilsynsmyndigheden skal underrettes inden for 24 timer ved svigt 
af røggasrensningsanlæg. 
 
Vilkår 27: 
 
Overført fra vilkår 9 i påbud af 21. december 2007 (blok 1) og vilkår 19 i godkendelsen fra 2002 
(blok 2), hvor formuleringen af sidstnævnte vilkår dog er ændret til samme formulering som i 
vilkår 9 i påbuddet af 21. december 2007. Tilsynsmyndighedens mulighed for at fravige tids-
fristerne i vilkår 26 stammer fra § 6, stk. 5, i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. 
 
3.2.2.1 Modtagelse, oplagring og transport af kul  
Kul vil ligesom i dag blive transporteret til Avedøreværket med pramme, hvis last påregnes øget 
fra 8.700 tons til 13.000 tons. Der forventes i alt ca. 100 søtransporter om året med kul. 
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Kul vil fremover fortsat blive indskibet via havneanlægget med kran og oplagret på kulpladsen i 
værkets sydøstlige område. Kul dozes via to gruber til et overdækket bånd i en tunnel under 
kulpladsen. Båndet transporterer kullene til en harpe-/knusestation og herfra til en samlestation, 
hvorfra brændslet (kul eller biomasse) føres til en omkasterstation for blokkene ved hjælp af et 
overdækket transportbånd. Kul kan også losses direkte op på et kajbånd, som fører kullene til 
bloksiloerne via harpe-/knusestationen.   
 
Miljøcenteret fastsætter krav om, at nye bånd til transport af kul samt eksisterende bånd, der 
fremover (også) skal kunne anvendes til transport af kul, skal være indkapslet, dvs. båndene 
skal løbe i en lukket kanal/tunnel, og at der skal holdes svagt undertryk i kanalerne for at undgå 
diffus støvemission. Den afsugede luft skal renses i et effektivt støvfilter. Der stilles ikke egentli-
ge emissionskrav til disse filtre, da det ikke vil være praktisk muligt at kontrollere den eksakte 
emission, hvilket heller ikke er miljømæssigt nødvendig. I stedet stilles et operationelt krav om, 
at der ikke må forekomme synligt støv omkring afkastet, idet dette er tegn på et defekt støvfilter. 
 
Omstilling af blok 2 til kulfyring fordrer i princippet kun etablering af en ny fjerde mølle (med til-
hørende bloksilo og kultildeler) inde i kedelbygningen, idet de nuværende 3 møller oprindelig var 
udlagt som kulmøller, men efterfølgende ombygget i forbindelse med indfyring af træpiller. Der 
er spunset omkring området, hvor den nye kulmølle skal placeres. Støbning af fundament kræ-
ver en grundvandssænkning. Cellesluserne tilsluttet de bestående møller fjernes, da kulfødning 
ellers ville give slidtage på cellesluserne.  
 
Askesendesystemet skal modificeres for at kunne håndtere den øgede mængde flyveaske ved 
fyring med kul i hovedkedlen på blok 2. 
 
3.2.2.2 Modtagelse, oplagring og transport af fuelolie 
Fuelolie vil fortsat blive indskibet fra oliekajen og pumpet gennem overjordiske rørledninger til de 
to fuelolietanke på hver 40.000 m3 beliggende i værkets nordlige område. Olien pumpes i over-
jordiske rør fra tankene til de to blokkes kedelhuse. Det er muligt at blande olie fra de to tanke i 
forbindelse med frempumpningen til blokkene. Forbruget af fuelolie forventes reduceret drastisk, 
da fuelolie normalt kun vil blive anvendt som opstartsbrændsel (nødvendigt ved opstart af kold 
kraftværksblok, uanset om der i den pågældende driftsperiode skal indfyres træpiller eller kul). 
                                           
3.2.2.3 Modtagelse, oplagring og transport af biomasse 
Den forventede forøgelse af biomasse (træpiller) udgør i størrelsesorden 500.000 tons/år. Bio-
massen forventes primært at blive leveret med skib/pram (som i dag) i et omfang på ca. 250 
søtransporter. Antallet af søtransporter kan muligvis nedbringes ved at anvende pramme, som 
kan laste op til 13.000 tons, hvor biomasse i dag modtages med skibsladninger på 2.000 – 
4.000 tons. Biomassen losses ved hjælp af en kran, som via en tragt (medløbervogn) forsynet 
med randafsugning tilsluttet posefiltre overfører træpillerne til et overdækket kajbånd. Via en 
omkasterstation på kajen overføres træpillerne til et skråtstillet overdækket transportbånd, der er 
tilsluttet en central omkasterstation, hvorfra træpillerne fordeles til lagerfaciliteterne, som i dag 
består af to langtidslagre og et driftslager (silo). Der kan for nærværende oplagres i alt ca. 
40.000 – 50.000 tons træpiller på værket, men lagerkapaciteten er i øjeblikket ved at blive øget 
ved opførelse af et – noget større – driftslager (silo), som kan rumme ca. 70.000 tons. Den nye 
driftsilo vil reducere behovet for at transportere biomasse fra langtidslagrene til driftsiloerne. 
Denne kørsel foregår med frontlæsser til et påslag i siloen. Kørslen kan ikke undgå at medføre 
visse støvgener i nærheden af kørevejen, men giver dog ikke anledning til støvgener i omgivel-
serne, da der er temmelig langt fra lagrene til fx Kystholmen. Der er i øjeblikket ved at blive op-
ført en ny kopelevator nær langtidslagrene med tilhørende påslag. Træpillerne vil herved via et 
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nyt omkast kunne transporteres fra lagrene til båndet, der fører fra kajen op til det centrale om-
kast, hvor træpillerne fordeles til driftsiloen og de to langtidslagre samt fremover også til den nye 
driftsilo.  
 
Biomassen udtages i bunden af den nuværende driftsilo og overføres med overdækket trans-
portbånd i en tunnel til det eksisterende kulbånd, som løber under kulpladsen (egentlig blot en 
forlængelse af kulbåndet). Biomassen føres med dette bånd op til bloksiloerne via samlestatio-
nen. I forbindelse med skift af brændsel fra kul til biomasse rengøres båndet som hidtil i om-
kasterstationer og rundt omkring dozergruberne. Eksisterende kulbånd, der tages i brug til 
transport af træpiller (tværbåndet ind til siloloftet på blok 1), vil blive ombygget til et overdækket 
bånd, som forsynes med undertryk og afsugning. Der vil blive opført en ny omkasterstation på 
siloloftet i kedelhuset på blok 1, hvorfra træpillerne kan overføres til de nye bloksiloer for bio-
masse, som placeres i en særskilt møllebygning umiddelbart vest for kedelhuset for blok 1. Fra 
siloerne fødes biomassen til nye møller (skivemøller) via tildeler med cellesluse (eksplosions-
sikring).   
 
De nuværende 4 kulmøller med tilhørende kultildelere, faldrør og kulmøller på blok 1 vil blive 
bibeholdt.  
 
Den nye driftsilo, som er under opførelse, vil blive tilsluttet en tunnel med et overdækket trans-
portbånd, som fødes via skrabere i bunden af siloen (fuldautomatisk drift). Fra tunnelbåndet 
overføres træpillerne til det eksisterende kul-/biomassebånd via en omkasterstation. 
 
Miljøcenteret fastsætter krav om, at nye bånd til transport af biomasse samt eksisterende bånd, 
der fremover (også) skal kunne anvendes til transport af biomasse, skal være indkapslede, dvs. 
båndene skal løbe i en lukket kanal/tunnel el. lign., og at der skal holdes svagt undertryk i kana-
lerne for at undgå diffus støvemission. Den afsugede luft fra et transportbånd skal renses i effek-
tive støvfiltre. Der fastsættes som for rensning af afsugningsluft fra kulbånd (afsnit 3.2.2.1) ikke 
egentlige emissionskrav til disse filtre, men blot et driftsmæssigt krav om, at der ikke må fore-
komme synligt støv omkring afkastet. 
 
De eksisterende langtidslagre samt den eksisterende driftsilo er forsynet med udsugning og 
rensning af fortrængningsluften i posefiltre. 
 
I godkendelsen af 29. januar 2002 af træpillefyring i hovedkedlen på blok 2 blev der fastsat en 
emissionsgrænseværdi på 5 mg/normal m3 i afkast fra transportsystemer og lagre for træpiller 
(ved overskridelse af en massestrømsgrænse på 100 g/time). dK-Teknik har i februar 2003 fore-
taget målinger af emissionen af støv efter filteranlæg i forbindelse med losning af træpiller. Der 
blev målt efter filteranlæg i lagerhal Nord, efter filteranlæg på havnesilo og efter filteranlæg på 
driftsilo (præstationsmålinger: tre målinger hver af en varighed på 1 time i hvert afkast). I alle 
afkast var emissionen under 1 mg/normal m3. Ved antagelse om en rimelig rensningseffektivitet 
af filtrene kan det med stor sikkerhed konkluderes, at massestrømsgrænsen på 100 g/time er 
overskredet ved losning af træpiller. 
 
Den nye driftsilo skal også forsynes med udsugning og rensning af fortrængningsluften i et ef-
fektivt støvfilter. 
 
Miljøcenteret fastsætter en emissionsgrænseværdi på 5 mg/normal m3 i afkast fra den nye drift-
silo svarende til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for træstøv (se tabel 8 i vejledning nr. 
2/2001). Der skal gennemføres præstationskontrol senest 3 måneder efter brændselsomlæg-
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ningen. Herefter kan tilsynsmyndigheden forlange, at der udføres præstationskontrol en gang 
om året.  
 
For øvrige afkast fra lagersiloer og eksisterende driftsilo m.m. videreføres emissionsgrænse-
værdien fra godkendelsen af 29. januar 2002 og et tilsvarende vilkår som for den nye driftsilo 
om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at der udføres præstationskontrol en gang om året. 
 
Der vil blive etableret en ny silo til oplagring af flyveaske fra ren biomassefyring. Siloen placeres 
ved siden af de to nuværende siloer til oplagring af henholdsvis betonflyveaske og cementflyve-
aske. Bioasken påregnes genanvendt ved udspredning i skove eller anvendt til anden form for 
jordforbedring. DONG Energy har oplyst, at der i øjeblikket pågår undersøgelser/initieres et pro-
jekt om mulige genanvendelsesformer for bioasken. 
 
3.2.2.4 Transport og opbevaring af flyveaske produceret på Avedøreværket 
Transport af flyveaske fra elektrofiltrene til siloerne (de to bestående siloer og den nye silo til 
flyveaske fra ren biomassefyring), hvor flyveaske oplagres inden bortkørsel fra værket, anses for 
en integreret del af brændselsomlægningen og reguleres derfor i denne godkendelse. Der fast-
sættes krav om, at flyveasken skal transporteres i lukkede systemer fra filterne til siloerne, og at 
fortrængningsluften (overskudsluften) fra siloerne skal renses i et effektivt støvfilter. Afkast af 
fortrængningsluft skal føres min 1 m over silotoppen.  
 
Udlevering af flyveaske fra askesilo til pulvertransportbil skal ske gennem en tætsluttende slan-
ge el. lign., der forhindrer støvudslip. Fortrængningsluften fra lastbilen skal føres til støvfilter. 
 
Der fastsættes en emissionsgrænseværdi på 10 mg/normal m3 i afkast fra flyveaskesiloer. 
Grænseværdien skal overholdes ved præstationskontrol. Der skal ca. 5 måneder efter, at vær-
ket har påbegyndt indfyring af biomasse i blok 1, gennemføres præstationskontrol i afkastet fra 
den nye bioaskesilo. Endvidere fastsættes den gængse bestemmelse om, at tilsynsmyndighe-
den kan kræve, at der udføres præstationskontrol en gang om året til kontrol af, at emissions-
grænseværdien er overholdt. 
 
3.2.2.5 Transport og opbevaring af tør flyveaske til indblæsning på Avedøreværket sammen 
med biomasse og/eller fuelolie 
På grund af risikoen for korrosion i kedlen som følge af indholdet af kalium i træpiller kan det 
blive nødvendigt at indblæse kulflyveaske eller andet additiv i kedlen på blok 1. I dag indblæses 
rutinemæssigt tør kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2, når der fyres med træpiller. I forbindelse 
med opstart af en kedel anvendes fuelolie, idet en kold kraftværkskedel ikke kan startes op på 
hverken biomasse eller kul. For at den udskilte flyveaske ikke skal blive klæbrig og dermed svær 
at håndtere, vil der muligvis blive indblæst tør kulflyveaske i opstartsfasen.  
 
Hidtil har der ikke – eller kun i meget begrænset omfang – været indblæst tør kulflyveaske fra 
blok 1 i hovedkedlen på blok 2. Dette skyldes, at der har været anvendt kultyper på blok 1 med 
et højt indhold af alkali, hvorved flyveasken har været egnet til fremstilling af beton, men ikke 
cement. Det samme ville have gjort sig gældende for blok 2´s vedkommende, hvis kulflyveasken 
fra blok 1 var blevet benyttet til indblæsning i hovedkedlen på blok 2. Flyveasken, der har været 
indblæst i hovedkedlen på blok 2, er hovedsageligt blevet hentet på Stigsnæsværket og/eller 
Asnæsværket. 
 
Flyveasken er blevet overført fra en pulvertransportbil og blæst særskilt ind i hovedkedlen via en 
mellemsilo. Overskudsluft fra denne silo er blevet renset i et posefilter. Mængden af indblæst 
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flyveaske bestemmes ved vejning, idet siloen står på en vægt. Det er også muligt at bestemme 
mængden ved hjælp af pumpekarakteristikken. 
 
Flyveasken (blandingsasken), som udskilles i elektrofilteret, er blevet pneumatisk transporteret 
via et lukket rørsystem til en silo for flyveaske til cementfremstilling. Herfra er flyveasken blevet 
udleveret til en pulvertransportbil og kørt til udskibning fra en havnesilo på et andet af DONG 
Energys centrale kraftværker. Princippet for indfyring og transport af tør flyveaske til og fra ho-
vedkedlen på blok 2 er vist i bilag B til den tidsbegrænsede miljøgodkendelse af 2. juni 2008 til 
indblæsning af kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2 ved fyring med biomasse (træpiller) og/eller 
fuelolie. 
 
I forlængelse af godkendelsen af 2. juni 2008 fastsætter Miljøcenter Roskilde i godkendelsen af 
brændselsomlægningen vilkår om, at tør kulflyveaske skal transporteres i lukkede silobiler på 
værkets område, og at kulflyveasken skal tilføres kedlen i et lukket system. Overskudsluft til det 
fri (fortrængningsluft) fra lagersilo (mellemsilo) skal afkastes gennem et effektivt støvfilter. Emis-
sionsgrænseværdien for støv i afkastet fra mellemsiloen på 10 mg/normal m3 (præstationskon-
trol) videreføres ligeledes. 
 
Blandingsasken skal transporteres til askesilo i et lukket rørsystem og overskudsluften fra silo 
renses i et effektivt støvfilter. Udlevering af asken skal ske til pulvertransportbil gennem en tæt-
sluttende slange, der forhindrer støvudslip. Fortrængningsluften fra pulvertransportbil skal ren-
ses i et støvfílter. Dette vilkår gælder generelt, jf. afsnit 3.2.2.4, og gentages derfor ikke i forbin-
delse med transport og udlevering af flyveaske, der stammer fra en biomassefyret kedel, hvori 
der indblæses kulflyveaske. 
 
Der fastsættes vilkår om, at indholdet af kviksølv i indblæst tør kulflyveaske ikke må overstige 
0,5 mg Hg/kg flyveaske (vilkår 37). De fleste, men ikke alle kultyper, vil kunne honorere dette 
krav. Da formålet med vilkåret er at begrænse den årlige emission af kviksølv, accepterer Miljø-
centeret, at grænseværdien skal overholdes som et årsgennemsnit. 
 
DONG Energy har oplyst, at der udtages en prøve fra hver skibsleverance i løbet af året. For 
hver kultype sammenblandes de enkelte prøver til en repræsentativ årsprøve, som analyseres 
for indholdet af tungmetaller. Sammensætningen af tungmetaller i flyveaske for forskellige kulty-
per beregnes herefter ud fra tungmetalindholdet i de enkelte kultyper. Miljøcenteret accepterer 
denne kontrolprocedure. 
 
Avedøreværket skal en gang årligt fremsende oplysninger om indholdet af kviksølv i indblæst tør 
kulflyveaske (opdelt på typer) og en beregning af gennemsnittet af kviksølvindholdet over kalen-
deråret.  
 
3.2.2.6 Transport og opbevaring af befugtet flyveaske til genindfyring på Avedøreværket sam-
men med kul med henblik på genanvendelse af kulflyveasken 
Miljøcenter Roskilde har den 18. juli 2008 meddelt tidsbegrænset godkendelse til genindfyring af 
maksimalt 10 tons befugtet kulflyveaske pr. time i blok 1 (og max 99 tons/døgn). Formålet med 
genindfyring af flyveaske har været, at den tørrede flyveaske efterfølgende kunne anvendes i 
byggeindustrien (betonfremstilling). Asken skulle efter planen hentes fra andre af DONG Ener-
gys centrale kraftværker, især Asnæsværket, hvor asken har været oplagret i kortere eller læn-
gere tid og derfor er fugtig. 
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For at imødegå støvgener skal den tilkørte flyveaske være befugtet og overdækket af fx en pre-
senning. En ladning kulflyveaske må højst opbevares på kulpladsen i et døgn for at undgå ud-
tørring og efterfølgende støvflugt. Iagttages disse forholdsregler forventes ingen støvgener ved 
aflæsning af kulflyveaske og ved iblanding af aske i kul samt ved dozning til kultransportbånd. 
 
For at kontrollere mængden af aske, der indfyres sammen med kullene, skal der dagligt udtages 
min 6 prøver af kul og aske fra transportbåndet, der benyttes til kulopkørsel til bloksiloerne. Prø-
verne kan sammenblandes inden analyse for askeindhold. Der skal tilsvarende foreligge doku-
mentation for askeindholdet i de opkørte kul enten fra analyser på den rene kulfraktion eller fra 
tilsvarende kulblandinger. Den indfyrede mængde af kulflyveaske bestemmes ved subtraktion af 
de herved bestemte askefraktioner. 
 
Der fastsættes vilkår om journalføring af mængden af befugtet kulflyveaske, der dagligt modta-
ges på Avedøreværket, og af mængden, der dagligt opkøres til bloksiloerne sammen med kul. I 
journalen skal endvidere påføres resultaterne af analyser af askeindholdet i kul og flyveaske 
samt askeindholdet i opkørt kul, ligesom den indfyrede mængde af befugtet kulflyveaske skal 
udregnes og noteres i journalen. Journalen skal på forlangende fremvises for tilsyns-
myndigheden. 
 

3.2.3 Luftforurening 
 
3.2.3.0 CO2-emission 
Udledning af CO2 udgør et globalt miljøproblem. En miljøgodkendelse regulerer efter almindelig 
praksis ikke direkte emissionen af CO2, hvor andre virkemidler hidtil er fundet mest egnede til at 
begrænse udledningen, herunder kvoteloven, afgifter og mål for andelen af vedvarende energi. 
Der er endvidere ingen vejledende grænseværdier for CO2-udledningen hverken i Danmark eller 
i EU. CO2 er heller ikke omfattet af den i afsnit 3.2.3.2 nævnte liste over prioriterede stoffer, hvor 
det bør overvejes at fastsætte emissionsgrænseværdier til luft. Staten har som hovedaktionær i 
DONG Energy i øvrigt mulighed for direkte at påvirke den strategiske linje i koncernen og her-
med hvilke energikilder, der skal satses på i fremtiden. 
 
Miljøcenter Roskilde bemærker, at hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2 er udlagt med højere 
dampdata end blok 1, hvorved der kan opnås en højere el-virkningsgrad på blok 2 (48% mod 
42% på blok 1). På grund af risiko for korrosion i hovedkedlen på blok 2 har det indtil videre ikke 
været muligt at opnå en højere el-virkningsgrad end 44%. Ved omlægning af hovedkedlen til 
kulfyring forventes den nominelle (projekterede) virkningsgrad at kunne opnås. Alt andet lige vil 
en højere virkningsgrad medføre en lavere specifik udledning af CO2 (g/kWh). 
 
Avedøreværket er udlagt som et kraftvarmeproducerende anlæg, hvor der foruden el også kan 
produceres fjernvarme til Storkøbenhavn. Et kraftvarmeværk udleder mindre specifik CO2 end et 
kraftværk, der udelukkende producerer el (kondensværk) og derved udleder ca. 60% af den ind-
fyrede energimængde med kølevandet til havet. Produktionen af fjernvarme er dog afhængig af 
afsætningsmuligheden og dermed størst i vinterhalvåret. 
 
Udledningen af CO2 vil herefter ikke blive behandlet yderligere i miljøgodkendelsen. 
 
3.2.3.1 Principper for fastsættelse af grænseværdier 
Store fyringsanlæg, dvs. fyringsanlæg med en indfyret effekt på over 50 MW, skal som minimum 
overholde de emissionsgrænseværdier for svovldioxid, kvælstofoxider og støv, der er fastsat i 
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bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissi-
oner fra store fyringsanlæg (herefter: bekendtgørelsen om store fyringsanlæg). 
 
Ifølge bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed, der indeholder bestemmelser, som 
gennemfører IPPC-direktivet14, må godkendelsesmyndigheden ikke meddele miljøgodkendelse, 
medmindre virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begræn-
se forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (bekendtgørelsens § 13, nr. 1).  
 
Ved fastsættelse af emissionsgrænseværdier for store fyringsanlæg skal der således foretages 
en supplerende vurdering i forhold til bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. Denne vurdering 
kan føre til, at der i godkendelsen fastsættes strengere krav end dem, der fremgår af bekendtgø-
relsen, jf. også dennes § 1, stk. 2.   
 
EU-Kommissionen har i juli 2006 udsendt et dokument15, 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. Nor-
malt anvendes BREF-dokumenterne udsendt af Kommissionen som grundlag for fastsættelse af 
emissionsgrænseværdier baseret på anvendelse af bedst tilgængelig teknik, idet disse doku-
menter repræsenterer den nyeste viden på området og er udarbejdet med inddragelse af en 
bred ekspertise på europæisk plan. I følge et direktivforslag om industrielle emissioner, som EU-
Kommissionen fremsatte i december 2007, og som der er opnået fælles holdning om i juni 2009, 
vil BREF-dokumenterne i fremtiden blive tillagt en mere formel status. Emissionsgrænseværdi-
erne for store fyringsanlæg er fx i direktivforslagets baseret på anbefalingerne i BREF-
dokumentet. 
 
I såvel bekendtgørelsen om store fyringsanlæg som i BREF-dokumentet for samme skelnes 
mellem bestående anlæg og nye anlæg, idet der gælder/anbefales mere restriktive grænsevær-
dier for nye fyringsanlæg.  
 
Miljøcenter Roskilde har den 21. december 2007 meddelt påbud om overholdelse af nye emis-
sionsgrænseværdier til luft m.m. for Avedøreværkets blok 1. I denne afgørelse blev der fastsat 
emissionsgrænseværdier svarende til grænseværdierne for nye anlæg i bekendtgørelsen om 
store fyringsanlæg, dog accepteredes de kontrolregler, der gælder for bestående fyringsanlæg. 
Grænseværdierne skal således overholdes som månedsmiddelværdier og ikke som døgn-
middelværdier. Tilsvarende blev der fastsat kontrolregler for 48-timers middelværdierne over et 
år og ikke for timemiddelværdierne over et år. 
 
I henhold til § 3, stk. 4, 1. punktum, i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg gælder kravene for 
nye anlæg, hvis den indfyrede effekt i et bestående fyringsanlæg øges med mindst 50 MW. Kra-
vene gælder i princippet kun for den nye del af anlægget. Undertiden kan man imidlertid ikke ad-
skille den udvidede del af anlægget fra det bestående anlæg, hvorfor kravene i så fald gælder 
for hele anlægget. Miljøcenteret har den 21. oktober 2008 godkendt overlastdrift på Avedøre-
værkets blok 1. Ved overlast kan den indfyrede effekt øges til 670 MW, dvs. med mere end 50 
MW. Som en overgangsordning frem til primo 2010 blev de hidtidige regler for kontrol med over-
holdelse af emissionsgrænseværdierne opretholdt (reglerne for bestående anlæg).  
 
Da DONG Energy fortsat ønsker at have mulighed for overlastdrift på blok 1 efter brændsels-
omlægningen, skal blok 1 som minimum overholde kravene for nye anlæg i bekendtgørelsen om 
store fyringsanlæg i forbindelse med overlastdrift.  
 



 

 

 

47

Ved godkendelsen af Avedøreværkets blok 2 i 1998 blev der fastsat emissionsgrænseværdier 
svarende til grænseværdierne for nye anlæg i den dengang gældende bekendtgørelse om store 
fyringsanlæg (bekendtgørelse nr. 689 af 15. oktober 1990 som ændret ved bekendtgørelse nr. 
518 af 20. juni 1995). Grænseværdierne blev videreført og suppleret med grænseværdier for 
biomasse i godkendelsen af 29. januar 2002 af træpillefyring i hovedkedlen på blok 2. Med 
ikrafttrædelse af nugældende bekendtgørelse om store fyringsanlæg betragtes Avedøreværkets 
blok 2 – med den nuværende driftsform (brændsel: træpiller, naturgas, fuelolie) – i princippet 
som et bestående fyringsanlæg, idet nye fyringsanlæg er anlæg, som etableres efter 8. oktober 
2003. 
 
I henhold til § 3, stk. 4, 2. punktum, i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg gælder kravene for 
nye anlæg ved en ”væsentlig ændring” af et bestående fyringsanlæg. Ved ”væsentlig ændring” 
henvises her til definitionen i § 11, stk. 3, i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed. 
Ved væsentlige ændringer eller udvidelser forstås efter denne bestemmelse dels driftsændrin-
ger, der efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan have negativ og betydelig indvirkning 
på mennesker eller miljø, dels ændringer eller udvidelser, der i sig selv opfylder de eventuelle 
minimumsgrænser for godkendelsespligt i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.  
 
Miljøcenteret anser omlægningen af brændselsindfyringen på Avedøreværkets blok 2, hvorved 
der kan anvendes kul som brændsel i hovedkedlen, for at være en ”væsentlig ændring.” Krave-
ne for nye anlæg i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg gælder herved for denne blok. 
 
Sammenfattende skal blok 1 ved overlastdrift og hovedkedlen på blok 2 som minimum overhol-
de de emissionsgrænseværdier, der gælder for nye fyringsanlæg i bekendtgørelsen om store 
fyringsanlæg. Der skal imidlertid stadig foretages en supplerende vurdering af emissionsgræn-
seværdierne på grundlag af princippet om anvendelse af bedst tilgængelig teknik. 
 
Ved normal drift af blok 1, dvs. ved en indfyret effekt på 595 MW eller derunder, skal anlægget 
ikke nødvendigvis overholde kravene for nye fyringsanlæg, specielt kontrolreglerne for nye an-
læg, da Miljøcenteret ikke anser det for en væsentlig ændring af anlægget, at der også kan an-
vendes biomasse som brændsel.  
 
3.2.3.2 Kriterier for udvælgelse af stoffer, der reguleres af emissionsgrænseværdier  
I bilag 3 til IPPC-direktivet er angivet en indikativ liste over de væsentligste forurenende stoffer, 
der skal tages hensyn til ved fastsættelse af emissionsgrænseværdier til luft, hvis stofferne i øv-
rigt er relevante i den aktuelle sammenhæng. Listen indeholder bl.a. følgende stoffer:   
 
1. Svovldioxid og andre svovlforbindelser. 
2. Kvælstofoxider og andre oxider af kvælstofforbindelser. 
3. Kulmonooxid. 
4. Metaller og deres forbindelser. 
5. Støv. 
6. Chlor og chlorforbindelser. 
7. Fluor og fluorforbindelser. 
 
I afsnit 3.2.3.5 A - D er foretaget en gennemgang af de stoffer, der udsendes ved fyring med de 
forskellige brændselstyper (biomasse, kul, olie, naturgas). 
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3.2.3.3 Røggasrensningsforanstaltninger 
I forbindelse med brændselsomlægningen vil der ikke blive foretaget ændringer af rensnings-
foranstaltningerne og af afkastforholdene.  
 
Såvel blok 1 som hovedkedlen på blok 2 er forsynet med røggasrensningssystemer bestående 
af a) et deNOx-anlæg (”high dust” SCR-anlæg), som renser røggassen for kvælstofoxider over 
en katalysator, b) et elektrofilter, hvor støvpartikler og tungmetaller bundet til dette støv fjernes 
samt c) et vådt afsvovlingsanlæg, hvor røggassens indhold af svovldioxid (SO2) reagerer med 
injiceret kalk og omdannes til gips, som udskilles ved hjælp af centrifuger. I afsvovlingsanlægget 
fjernes desuden en del af det støv, der har passeret elektrofilteret. Sure gasser så som hydro-
genklorid (HCl) og hydrogenfluorid (HF) vil ligeledes blive absorberet i afsvovlingsanlægget. 
 
Røggasserne fra blok 1 og hovedkedlen på blok 2 afkastes efter genopvarmning i en varme-
veksler via separate skorstene, som hver har en højde på 150 m over terræn. 
 
Brænderne i begge kedler er udformet som såkaldt low-NOx brændere, hvor der sker en trinvis 
tilførsel af forbrændingsluft, hvilket reducerer den termiske dannelse af kvælstofoxider. 
 
Miljøcenteret anser de anvendte røggasrensningssystemer som værende den generelt set bed-
ste teknik til begrænsning af emissionerne af NOx, SO2 og støv til luften fra et kraftværk. Luft-
rensningsforanstaltningerne er således i overensstemmelse med anbefalingerne i BREF-
dokumentet for store fyringsanlæg, jf. afsnit 4.4.4 – 4.4.6 heri. For at begrænse luftforureningen 
mest muligt med den anvendte teknologi er det desuden nødvendigt, at de enkelte røggasrens-
ningsanlæg løbende drives og vedligeholdes optimalt under hensyntagen til de opnåede drifts-
erfaringer og belastninger. Katalysatorelementerne i deNOx-anlægget skal således løbende 
udskiftes afhængig af den aktuelle deaktiveringshastighed af katalysatoren, og det skal undgås, 
at røggastemperaturen falder under ca. 280 – 300 ºC, hvor deNOx-anlægget hidtil har måttet 
kobles ud som følge af udfældning af ammoniumbisulfat. Endvidere skal spændingen over elek-
troderne i elektrofilteret tilpasses flyveaskens egenskaber.  
 
3.2.3.4 Bekendtgørelsen om store fyringsanlæg - emissionsgrænseværdier for nye fyringsanlæg 
og krav til målinger 
I bekendtgørelsen om store fyringsanlæg er der fastsat følgende emissionsgrænseværdier for 
SO2, NOx og støv for nye fyringsanlæg med en indfyret effekt på over 500 MW: 
 

Emissionsgrænseværdi 
mg/normal m3 (tør røggas) 

Brændselstype 

SO2 NOx (målt som NO2) Støv 

Iltindhold 

Biomasse 200 200 30 6% 
Kul 200 200 30 6% 
Fuelolie 200 200 30 3% 
Naturgas 35 100 5 3% 
Tabel 5. Emissionsgrænseværdier for SO2, NOx og støv i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. 
 
For SO2, NOx og støv skal der foretages kontinuert måling af emissionerne (AMS-kontrol). 
  
Emissionsgrænseværdierne skal overholdes for hver valideret døgnmiddelværdi af emissions-
koncentrationen. Endvidere må 95% af alle validerede timegennemsnitsværdier af emissions-
koncentrationen i løbet af et kalenderår ikke overskride emissionsgrænseværdierne med mere 
end 200%. Der ses i den forbindelse bort fra opstarts- og nedlukningsperioder og til tidsrum, 
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hvor et røggasrensningsanlæg er ude af drift.  
 
De validerede gennemsnitværdier pr. time og pr. døgn bestemmes ved at fratrække konfidens-
intervallet fra de målte halv- eller heltimesgennemsnitsværdier. 
 
Værdierne af 95%-konfidensintervallerne i forbindelse med et enkelt måleresultat må ikke over-
skride henholdsvis 20% af emissionsgrænseværdien for SO2 og NOx og 30% af emissions-
grænseværdien for støv. 
 
3.2.3.5 BREF-dokumentet for store fyringsanlæg – vurdering af emissionsgrænseværdier på 
grundlag af princippet om anvendelse af bedst tilgængelig teknik 
I de følgende afsnit 3.2.3.5 A-D foretages en gennemgang af BREF-dokumentets anbefalinger 
med hensyn til de emissionsniveauer, der er opnåelige ved anvendelse af bedst tilgængelig tek-
nik for nye og bestående fyringsanlæg. Der tages her udgangspunkt i de røggasrensnings-
teknikker, der anvendes på Avedøreværket, og som også vil blive anvendt efter brændsels-
omlægningen. Endvidere er resultaterne af egenkontrollen på Avedøreværket og andre af 
DONG Energys centrale kraftværker i perioden 2006 – 2009 medtaget ved vurderingen af, om 
emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx og støv bør skærpes i forhold til grænseværdierne i 
bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. 
 
Emissionsniveauerne og emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx og støv er i det følgende 
angivet ved 6% ilt for kul og biomasse, mens de er angivet ved 3% ilt for fuelolie og naturgas. 
Der er i alle tilfælde regnet med tør røggas. 
 
Emissionsniveauerne for SO2, NOx og støv i BREF-dokumentet er generelt opgivet som et dag-
ligt gennemsnit med typisk lastsituation. Ved opstart og nedlukning af fyringsanlægget samt i 
situationer, hvor røggasrensningsanlægget svigter, kan der opstå kortvarige høje peaks i emis-
sionsniveauet. Disse perioder indgår dog som nævnt i afsnit 3.2.3.4 ikke ved bestemmelse af 
den gennemsnitlige emissionskoncentration, der skal sammenholdes med emissionsgrænse-
værdien. 
 
Der er få/ingen erfaringer med overholdelse af emissionsgrænseværdier for døgnmiddelværdier 
(SO2, NOx og støv) på nye anlæg i Danmark, idet der kun er bygget ét stort nyt fyringsanlæg 
siden 2003, hvor bekendtgørelsen om store fyringsanlæg trådte i kraft. Dette fyringsanlæg er 
endnu ikke gået i kommerciel drift. 
 
Ved de aktuelle emissionsniveauer er det set fra en miljømæssig synsvinkel i høj grad den gen-
nemsnitlige koncentration af de forurenende stoffer, der er interessant - specielt SO2 og NOx 
som giver anledning til langtrækkende (grænseoverskridende) forurening. Der er sjældent pro-
blemer med at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for de maksimale koncen-
trationer af forurenende stoffer i omgivelserne (B-værdierne). Normalt har HF den største spred-
ningsfaktor, dvs. den højeste koncentration i omgivelserne i forhold til B-værdien. Det er derfor 
af størst miljømæssig værdi at bestræbe sig på, at værket kan overholde en så lav gennem-
snitlig koncentration af stoffer med regionalt forureningspotentiale som muligt set over en længe-
re periode (fx månedsmiddelværdi). Miljøcenteret har derfor i forbindelse med vurdering af, om 
emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx og støv bør skærpes, udelukkende set på måneds-
middelværdier. Det betyder, at emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx og støv i bekendtgø-
relsen om store fyringsanlæg (døgnmiddelværdier) eventuelt skal suppleres med skærpede 
grænseværdier for månedsmiddelværdien, idet bekendtgørelsen ikke giver mulighed for at und-
lade at kræve grænseværdierne overholdt som døgnmiddelværdier. Vurderingen omfatter ikke 
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overlastdrift på blok 1, da denne driftsform kun vil have meget begrænset varighed, jf. afsnit 
3.2.3.8. 
 
Der er ikke i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg fastsat emissionsgrænseværdier for tung-
metaller, sure gaser (HCl og HF) og CO. Miljøcenteret har ved vurdering af emissionerne af dis-
se stoffer suppleret oplysningerne i BREF-dokumentet med resultaterne af nyere præstations-
målinger foretaget på danske kraftværker. Endvidere er emissionsniveauerne sat i forhold til de 
vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens Luftvejledning nr. 2/2001. Da der ikke foretages 
AMS-målinger for tungmetaller og sure gasser, fastsættes grænseværdierne for disse stoffer 
som timemiddelværdier, der kontrolleres overholdt ved præstationskontrol, jf. definitionen herpå i 
afsnit 3.2.3.9. 
 
I afsnit 3.2.3.5 A - D nedenfor skal man være opmærksom på, at de angivne niveauer i BREF-
dokumentet som nævnt generelt henviser til døgnmiddelværdier, mens de anførte værdier fra 
egenkontrollen er månedsmiddelværdier, med mindre andet specifikt er angivet (fx for resultater 
af præstationsmålinger for tungmetaller). 
 
3.2.3.5 A: Fyring med kul(støv) 
 
SO2 
 
I BREF-dokumentet er emissionsniveauet associeret med anvendelsen af bedst tilgængelig tek-
nik angivet til 20 - 150 mg/normal m3 for nye fyringsanlæg > 300 MW og 20 - 200 mg/normal m3 
for lignende, eksisterende fyringsanlæg. 
 
Emissionen af SO2 fra AVV 1 har i de seneste 2 ½ år ligget i intervallet 25 – 50 mg/normal m3. I 
en enkelt måned i 2008 nåede emissionen op på ca. 100 mg/normal m3.  
 
Som opfølgning på en hændelse i februar 2009 på blok 1, hvor SO2-emissionen i forbindelse 
med skylning af pH-målere steg til ca. 350 mg/normal m3 (1/2-times middelværdi) over et tidsrum 
på ca. 20 timer, fordi ”spærringen” af pH-målerne ikke blev ophævet, har DONG Energy indført 
nogle procedurer, der skal hindre en gentagelse: 
 
- Afsvovlingsgrad < 92 % i 300 sek. Giver ”A” melding = Alarm 
- Røggasmåling SO2 i skorsten  > 20 ppm (ca. 60 mg/normal m3) medfører ”Advarsel” 
- Røggasmåling SO2 i skorsten  > 30 ppm (ca. 90 mg/normal m3) medfører ”Alarm” 
- Ny analog visning af afsvovlingsgrad på skærmbilledet. 
 
På Stigsnæsværkets blok 2 og på Asnæsværkets blok 5, som begge er kulfyrede og udstyret 
med vådt afsvovlingsanlæg (dog af forskellig type), har de månedlige gennemsnitsværdier typisk 
ligget på et ret stabilt niveau omkring 20 mg/normal m3. I de tre første kvartaler af 2009 har 
emissionen af SO2 fra Avedøreværkets blok 1 også ligget på dette niveau (i tredje kvartal endda 
omkring 10 mg/normal m3 i hver måned). 
 
Miljøcenteret fastsætter på baggrund af ovenstående en skærpet emissionsgrænseværdi for 
SO2 på 100 mg/normal m3 ved kulfyring (som månedsmiddelværdi). Denne grænseværdi bør 
kunne overholdes med god margen – også set i lyset af de skærpede overvågningsprocedurer.  
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NOx 
 
I BREF-dokumentet for store fyringsanlæg er emissionsniveauet associeret med anvendelsen af 
bedst tilgængelig teknik angivet til henholdsvis 90 - 150 mg/normal m3 for nye fyringsanlæg stør-
re end 300 MW og 90 - 200 mg/normal m3 for tilsvarende, eksisterende fyringsanlæg.  
 
Resultaterne af egenkontrollen på Asnæsværkets blok 5 i 2008 og 2009 har viste stabile emissi-
oner af NOx omkring 80 mg/normal m3, med lidt forhøjede værdier i 4. kvartal 2008, som dog 
alle var under 100 mg/normal m3. 
 
Resultaterne af egenkontrollen for 2006 – 2009 har vist svingende emissioner af NOx fra Aved-
øreværkets blok 1, og der har flere gange været problemer med målere, som har været ude af 
drift og ikke har været repareret/udskiftet tilstrækkeligt hurtigt. Endvidere har der været proble-
mer med at kontrollere doseringen af ammoniak til deNOx-anlægget. I 2008 har niveauet i man-
ge måneder ligget i intervallet 130 – 170 mg/normal m3. To gange var emissionen over 200 
mg/normal m3. 
 
Miljøcenter Roskilde har flere gange påpeget problemerne med mangelfuld kontrol med NOx-
rensningen. DONG Energi har i december 2008 oplyst, at der nu er blevet udpeget to personer, 
der er ansvarlige for at validere emissionsmålingerne hver dag. Valideringen omfatter dels vur-
dering af, om målingerne er "levende", dels vurdering af, om måleresultaterne ligger på det for-
ventede niveau, dvs. om emissionsgrænseværdien er (kan forventes) overholdt. Endvidere er 
procedurerne for vedligeholdelse af måleinstrumenter blevet strammet op. Arbejdsgangen er nu 
specificeret i kvalitetshåndbogen for emissionsmålinger. 
 
I de tre første kvartaler af 2009 har emissionen af NOx fra Avedøreværkets blok 1 stabiliseret 
sig på et lavere niveau: 100 - 120 mg/normal m3. 
 
DONG Energy har i ansøgningen om godkendelse af brændselsomlægningen oplyst, at forbru-
get af ammoniak til rensning for NOx forventes øget, dels som følge af den kommende NOx-
afgift pr. 1. januar 2010, dels som følge af at deNOx-anlægget forventes at kunne være i drift i 
lavlast området (< 40% last).  
 
Miljøcenteret fastsætter herefter en emissionsgrænseværdi på 150 mg/normal m3 (som måneds-
middelværdi), idet Miljøcenteret anser det for muligt at overholde denne grænseværdi ved opti-
mering af driften af deNOx-anlægget og omhyggelig kontrol med ammoniak-doseringen. DONG 
Energy har peget på, at deNOx-kassetterne (3 moduler i hvert anlæg) slides hurtigere ved fyring 
med biomasse, og det kan muligvis give problemer med overholdelse af en skærpet emissions-
grænseværdi ved efterfølgende skift til kulfyring. Alternativt vil udgifterne til udskiftning af kasset-
terne blive øget. 
 
Miljøcenteret vil på denne baggrund lade den skærpede emissionsgrænseværdi være vejleden-
de i 3 år efter brændselsskiftet, hvorefter Miljøcenteret vil tage stilling til, om grænseværdien 
skal gøres bindende. Det vil ske i form af en ny afgørelse, som vil kunne påklages efter de sæd-
vanlige klageregler. 
 
I Miljøcenterets afgørelse af 21. december 2007 om overholdelse af nye emissionsgrænsevær-
dier til luft m.m. for blok 1 er der for perioden 2008 – 2010 fastsat lempede emissionsgrænse-
værdier for NOx ved lav last, dvs. kedellast i området 25 – 40%, dog med krav om max antal 
driftstimer ved lavlast i de enkelte år. DONG Energy har den 4. december 2008 i overensstem-
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melse med påbuddets vilkår 10 fremsendt et projekt for optimering og retrofitting af deNOx-
anlægget, således at dette luftrensningsanlæg også kan være i drift i lavlast området fra 1. janu-
ar 2011. Der er identificeret 4 løsningsforslag til at øge røggastemperaturen før deNOx-
anlægget: 1) el- eller dampbaseret hedeflade før deNOx-anlægget, 2) ekstra opvarmning af fø-
devandet til economizeren med højtryksdamp, 3) delt economizer således at en del ligger efter 
deNOx-anlægget og 4) recirkulation af fødevand over economizer.  
 
DONG Energy har i brev af 29. september 2009 oplyst, at Avedøreværket har valgt at gå videre 
med løsning 2: Opvarmning af kedelfødevand med højtryksdamp. Omkostningerne til anlægs-
ombygning for udtag af højtryksdamp er anslået til ca. 8 mio. kr.  Ombygningen forventes gen-
nemført under revisionen i 2010. Sideløbende gennemføres i 2009 forsøg med at holde deNOx-
anlægget inde ved en røggastemperatur ned til 275 ºC, mod tidligere 285 ºC. Drift ved en tem-
peratur ned til 275 ºC vil medføre udfældning af ammoniumbisulfat, som efterfølgende skal for-
dampes ved højere last. Jo lavere temperatur deNOx-anlægget kan være funktionsdygtig ved, jo 
mindre behov er der for udtagsdamp til opvarmning af fødevandet.  
 
Da brændselsomlægningen på Avedøreværket først iværksættes i 2011, skal emissionsgræn-
seværdien for NOx overholdes uanset last, når Avedøreværket er ombygget, og der påbegyn-
des indfyring af enten biomasse i blok 1 eller kul i hovedkedlen på blok 2. Det bemærkes i den 
forbindelse, at DONG Energy må vurdere, om der som på blok 1 også er behov for ændringer af 
hovedkedlen på blok 2 for at øge røggastemperaturen før deNOx-anlægget i forbindelse med 
drift ved lav last. 
 
Støv 
 
Overordnet set må man forvente, at et elektrofilter kan nedbringe støvniveauet til ca. 20 – 25 
mg/normal m3, og at et efterstillet vådt afsvovlingsanlæg kan reducere støvniveauet yderligere til 
5 – 10 mg/normal m3. 
 
I BREF-dokumentet er emissionsniveauet for støv associeret med anvendelsen af bedst tilgæn-
gelig teknik da også angivet til 5 - 10 mg/normal m3 for nye fyringsanlæg > 300 MW.  
 
I de seneste ca. 2 ½ år har emissionen af støv fra blok 1 næsten konstant ligget i intervaller 5 - 
10 mg/normal m3, og ikke over 15 mg/normal m3 i nogen kalendermåned.  
 
Erfaringerne fra Asnæsværkets blok 5 og Stigsnæsværkets blok 2, der alle er udstyret med et 
elektrofilter og et efterstillet vådt afsvovlingsanlæg, viser samstemmende, at emissionsniveauet 
for støv generelt ligger på ca. 5 - 10 mg/normal m3.  
 
I det omtalte forslag til nyt direktiv om industrielle emissioner er emissionsgrænseværdien fast-
sat til 20 mg/normal m3 for bestående anlæg og 10 mg/normal m3 for nye anlæg. 
 
Miljøcenteret fastsætter på baggrund af ovenstående en skærpet emissionsgrænseværdi for 
støv på 20 mg/normal m3 ved kulfyring (som månedsmiddelværdi).  
 
CO 
 
I følge BREF-dokumentet (afsnit 4.5.10) er bedst tilgængelig teknik til reduktion af CO fuldstæn-
dig forbrænding, hvilket opnås ved omhyggelig monitering og proceskontrol samt god vedlige-
holdelse af forbrændingssystemet. CO-niveauet kan herved nedbringes til 30 - 50 mg/normal m3 
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(ilt% ikke angivet, men formentlig ved 6%). 
 
Emissionen af CO fra Avedøreværkets blok 1 har i de seneste 2 ½ år ligget på et niveau om-
kring 10 mg/normal m3 (6% ilt). Emissionen af CO fra Asnæsværkets blok 5 har i 2008 og 2009 
endda generelt være noget under 10 mg/normal m3. 
 
Miljøcenteret fastsætter herefter en grænseværdi på 50 mg/normal m3 for CO ved 6% ilt (som 
månedsmiddelværdi). Denne værdi bør kunne overholdes med meget stor margen. 
 
Tungmetaller 
 
Tungmetaller findes som urenheder/sporstoffer i kul i varierende omfang. Indholdet af tung-
metaller afhængig især af kullenes oprindelse. Ved forbrænding af de fossile brændsler frigøres 
tungmetallerne, som i vid udstrækning har en tendens til at kondensere på partikler (flyveaske). 
Undtagelsen herfra er kviksølv og selen, som begge har et højt damptryk ved de aktuelle drifts-
temperaturer i elektrofilteret, og derfor i et ikke ubetydende omfang også kan forekomme på 
gasform. Overordnet set er det således bedst tilgængelig teknik at begrænse udsendelsen af 
tungmetaller ved hjælp af et effektivt støvfilter. Et posefilter kan generelt opnå de højeste rens-
ningsgrader, men i Danmark er der alene installeret elektrofiltre som primær rensningsteknik for 
støv i røggassen fra et kraftværk. Da kedlen på blok 1 og hovedkedlen på blok 2 begge er udru-
stet med et vådt afsvovlingsanlæg, vil der i afsvovlingsanlægget ske en yderligere reduktion af 
indholdet af tungmetaller i røggassen. 
  
I det følgende fokuseres primært på de tungmetaller, der er nævnt i Miljøstyrelsens Luftvejled-
ning (afsnit 6.6.3), dvs. Hg (kviksølv), Cd (cadmium), Ni (nikkel), V (vanadium), Cr (chrom), Cu 
(kobber) og Pb (bly). Andre tungmetaller er dog også inddraget specielt ved vurdering af deposi-
tionen i farvandet omkring Avedøreværket. 
 
Der er i Miljøstyrelsens Luftvejledning anført vejledende emissionsgrænseværdier for nye kul- 
og fueloliefyrede fyringsanlæg > 50 MW. De anbefalede grænseværdier er: 
 
Hg:  0,1 mg/normal m3, tør røggas, 10% ilt 
Cd:  0,1 mg/normal m3, tør røggas, 10% ilt 
Σ (Ni, V, Cr, Cu og Pb):  5 mg/normal m3, tør røggas, 10% ilt 
 
De vejledende grænseværdier afspejler ikke det opnåelige niveau ved anvendelse af bedst til-
gængelig teknik for store kraftværker, hvorfra der udsendes meget store luftmængder (i størrel-
sesorden 1 – 2 mio. m3 pr. time). Hvis koncentrationen af tungmetaller i den rensede røggas 
svarede til de vejledende grænseværdier, ville den samlede emission af henholdsvis Hg, Cd og 
Σ (Ni, V, Cr, Cu og Pb) fra en af Avedøreværkets blokke således groft set ækvivalere den sam-
lede emission i Danmark af de respektive tungmetaller. 
 
I tabel 4.41 i BREF-dokumentet er angivet målte emissionsniveauer for en række tungmetaller 
på 3 kulfyrede kraftværker, hvor røggasrensningssystemet bestod af et elektrofilter og et vådt 
afsvovlingsanlæg, dvs. samme type anlæg til begrænsning af støvudsendelsen som på AVV 1 
og hovedkedlen på AVV 2. De målte emissionskoncentrationer lå for alle tungmetaller (partikel- 
og gasfase) og for alle 3 kraftværker i intervallet 0 – 5 µg/normal m3. Det tilføjes i tabellen, at 
emissionskoncentrationerne for alle tungmetaller ved god støvfjernelse typisk er under eller om-
kring 1 µg/normal m3. For kviksølv bemærkes, at de angivne emissionskoncentrationer er lavere 
end rapporteret andre steder i litteraturen, hvilket understøttes af data i dokumentets tabel 4.43. 
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Der er i 2008/09 foretaget præstationsmålinger for tungmetaller ved kulfyring i Asnæsværkets 
blok 5 og Avedøreværkets blok 1. Resultaterne af disse præstationsmålinger er vist i tabel 6 - 8. 
 
Tungmetal / 
Parameter 

Enhed Måledag 
14. november 2008 

Måledag 
19. november 2008 

Partikler mg/normal m3 1 0,85 
Arsen µg/normal m3 < 0,1 < 0,06 
Antimon µg/normal m3 < 0,2 < 0,2 
Beryllium µg/normal m3 < 0,004 < 0,03 
Bly µg/normal m3 < 0,3 < 0,2 
Cadmium µg/normal m3 < 0,04 < 0,03 
Chrom µg/normal m3 < 0,6 1,5 
Kobber µg/normal m3 < 0,6 < 0,4 
Kobolt µg/normal m3 < 0,2 < 0,1 
Kviksølv  µg/normal m3 < 0,4 0,47 
Mangan µg/normal m3 < 2 < 2 
Molybdæn µg/normal m3 < 2 < 1 
Nikkel µg/normal m3 < 1 < 1 
Selen µg/normal m3 12 4,3 
Thalium µg/normal m3 < 0,2 < 0,1 
Zink µg/normal m3 < 6 3,3 
Vanadium µg/normal m3 0,30   < 0,2 
Temperatur °C 84 88 
Volumenstrøm normal m3/h, tør 1.100.000 1.200.000 
Tabel 6. Resultater af præstationsmålinger udført på Avedøreværkets blok 1 i 2008 (ved 10% ilt). 
 
Tungmetal / 
Parameter 

Enhed Måledag 
9. juli 2009 

Måledag 
10. juli 2009 

med genindfyring af 6,6 
tons kulflyveaske pr. time 

Måledag 
13. juli 2009 

Partikler mg/normal m3 0,34 0,42 0,65 
Arsen µg/normal m3 < 0,07 < 0,07 < 0,07 
Antimon µg/normal m3 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Beryllium µg/normal m3  0,08 < 0,03 < 0,15 
Bly µg/normal m3 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Cadmium µg/normal m3 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
Chrom µg/normal m3 < 0,5 < 0,6 < 0,5 
Kobber µg/normal m3 < 0,6 < 0,7 < 0,5 
Kobolt µg/normal m3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Kviksølv  µg/normal m3 Partikulær < 0,1 

Gasformig 0,26 
Partikulær < 0,1 
Gasformig 0,70 

Partikulær < 0,1 
Gasformig 0,43 

Mangan µg/normal m3 < 2 8,2 < 2 
Molybdæn µg/normal m3 < 1 < 1 < 1 
Nikkel µg/normal m3 < 1 < 1 < 1 
Selen µg/normal m3 Partikulær < 0,6 

Gasformig 1,7 
Partikulær 1,3 
Gasformig 5,9 

Partikulær 2,8 
Gasformig 16 

Thalium µg/normal m3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Zink µg/normal m3 < 3 < 3 < 3 
Vanadium µg/normal m3 < 0,2   < 0,2   0,37 
Temperatur °C 85 86 90 
Volumenstrøm normal m3/h, tør 1.100.000 1.100.000 1.200.000 
Tabel 7. Resultater af præstationsmålinger udført på Avedøreværkets blok 1 i juli 2009 (ved 10% ilt). 
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Tungmetal / 
Parameter 

Enhed Måledag 
4. december 2008 

Måledag 
8. januar 2009 

Partikler mg/normal m3 0,64 0,35 
Arsen µg/normal m3 < 0,07 0,18 
Antimon µg/normal m3 < 0,2 < 0,3 
Beryllium µg/normal m3 0,068 < 0,07 
Bly µg/normal m3 < 0,2 < 0,2 
Cadmium µg/normal m3 < 0,03 < 0,05 
Chrom µg/normal m3 < 0,5 < 0,5 
Kobber µg/normal m3 0,81 < 0,5 
Kobolt µg/normal m3 < 0,1 < 0,1 
Kviksølv  µg/normal m3 4,4 1 
Mangan µg/normal m3 < 2 < 2 
Molybdæn µg/normal m3 < 1 < 1 
Nikkel µg/normal m3 < 0,9 < 1 
Selen µg/normal m3 4,4 2,2 
Thalium µg/normal m3 < 0,1 < 0,1 
Zink µg/normal m3 < 4 < 10 
Vanadium µg/normal m3 0,27   < 0,2 
Temperatur °C 91 93 
Volumenstrøm normal m3/h, tør 2.600.000 2.600.000 
Tabel 8. Resultater af præstationsmålinger udført på Asnæsværkets blok 5 i 2008/2009 (ved 10% ilt). 
 
Måleresultaterne er ret samstemmende for Avedøreværket og Asnæsværket. For de fleste 
tungmetaller er emissionsniveauet meget lavt (under 1 µg/normal m3), hvilket man også ville 
forvente med de røggasrensningsforanstaltninger, der er etableret på de to værker. Det er dog 
værd at bemærke, at de målte niveauer for partikelemissionen er særdeles lav. Ved de 3 sene-
ste præstationsmålinger på Avedøreværket i juli 2009 blev der på måletidspunkterne registreret 
AMS-niveauer for støv på 2 – 3 mg/normal m3 (6% ilt), altså ca. 3 - 6 gange højere værdier end 
målt ved præstationsmålingerne. Selv dette niveau er relativt lavt, eftersom månedsgennemsnit-
tet på blok 1 typisk er 7 mg/normal m3. Den (måske) lave støvemission kan således være en 
medvirkende årsag til, at de målte koncentrationer af tungmetaller i den rensede røggas er me-
get lave, ofte under detektionsgrænsen. 
 
Det samlede indhold af nikkel, vanadium, chrom, kobber og bly i flyveaske er ca. 600 mg tung-
metaller/kg aske. Ved en støvemission på 20 mg/normal m3 vil emissionen af de 5 tungmetaller 
være ca. 15 µg/normal m3. Ved præstationsmålingerne har den samlede emission af de 5 metal-
ler været under 4 µg/normal m3 ved alle målinger. 
 
Flyveaske indeholder ca. 0,4 mg cadmium/kg aske. Ved en støvemission på 20 mg/normal m3 
vil emissionen af cadmium være ca. 0,01µg/normal m3. De udførte præstationsmålinger har be-
kræftet, at emissionen af cadmium er særdeles lav.  
 
For selen, som har et relativt højt damptryk, er der ved de 7 præstationsmålinger registreret 
emissionsniveauer på 2 – 19 µg/normal m3 (10% ilt). Ved målingerne i juli 2009 på Avedørevær-
kets blok 1 blev der målt for selen i både partikel- og gasfase. Andelen af selen i gasfasen var 
ca. 80 – 85 %. 
 
Indholdet af kviksølv i kul kan variere med mere end en faktor 10 (0,02 – 0,32 mg Hg/kg kul). Da 
der hersker en vis usikkerhed om hvor meget kviksølv, der optræder på dampform, og især hvor 
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meget af dette der i givet fald oxideres og herefter udskilles i afsvovlingsanlægget, er det van-
skeligt præcist at beregne emissionen af kviksølv. Ved målingerne i juli 2009 på Avedørevær-
kets blok 1 blev der målt for kviksølv i både partikel- og gasfase. Andelen af kviksølv i gasfasen 
var næsten 100%. 
 
De seneste målinger af emissionen af kviksølv fra AVV 1 har vist konstant høje udskillelses-
grader (emissioner < 1 µg/normal m3). Målinger af emissionen af kviksølv fra hovedkedlen på 
AVV 2 ved indblæsning af kulflyveaske i perioden 2004 – 2007 har generelt vist lidt højere emis-
sioner end fra blok 1 (1 – 4 µg/normal m3), jf. afsnit 3.2.3.7.Tilsvarende ”forhøjede værdier” er 
målt på Asnæsværkets blok 5 ved fyring med kul (1 og 4,4 µg/normal m3). 
 
Præstationsmålingerne udført på danske kraftværker bekræfter således kommentaren i BREF-
dokumentet om, at emissionsniveauet for kviksølv kan være højere end 1 µg/normal m3.  
 
Ved OML-beregningerne, der er foretaget som grundlag for miljøansøgningen, jf. afsnit 3.2.3.10, 
er anvendt følgende koncentrationer af tungmetaller ved fyring med kul (ved 10% ilt): 
  
Hg: 1,62 μg/normal m3  
Cd: 0,08 μg/normal m3 
Ni: 2,13 μg/normal m3 
V: 2,44 μg/normal m3 
Cr: 1,64 μg/normal m3 
Cu: 1,09 μg/normal m3 
Pb: 1,39 μg/normal m3 
 
De udførte præstationsmålinger i 2008/2009 på danske kraftværker bekræfter niveauet for 
emissionerne af de pågældende tungmetaller. Emissionen af vanadium og bly, som er benyttet 
ved OML-beregningerne, synes dog at være overvurderet. 
 
Miljøcenteret fastsætter herefter følgende emissionsgrænseværdier for tungmetaller: 
 
Hg:     5 μg/normal m3, tør røggas ved 10% ilt 
Cd:     1 μg/normal m3, tør røggas ved 10% ilt 
Σ (Ni, V, Cr, Cu og Pb):  25 μg/normal m3, tør røggas ved 10% ilt 
 
Grænseværdierne gælder for stofferne på såvel damp- som partikelform, hvilket i praksis kun er 
aktuelt for kviksølv. 
 
Egenkontrol af luftforurening med tungmetaller ved kulfyring 
Miljøcenter Roskilde fastsætter vilkår om (vilkår 40a), at der i løbet af det første år efter brænd-
selsomlægningen skal foretages to præstationskontroller for tungmetaller ved kulfyring i hoved-
kedlen på blok 2 og en præstationskontrol det næste år. Herefter skal der udføres en årlig præ-
stationskontrol for kviksølv og selen, idet der som nævnt ovenfor p.t. er en vis usikkerhed ved 
beregning af emissionen af flygtige tungmetaller. For øvrige tungmetaller forventes der ikke at 
blive krævet udført løbende præstationskontrol. Der fastsættes således blot en generel be-
stemmelse om, at tilsynsmyndigheden kan forlange, at der skal udføres en årlig præstationskon-
trol for øvrige tungmetaller end kviksølv og selen. 
 
Hvis emissionsniveauet for kviksølv og selen ved præstationskontrollerne viser sig at være no-
genlunde konstant og meget lavt, er Miljøcenteret indstillet på at reducere omfanget af den lø-
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bende præstationskontrol for de to tungmetaller.  
 
DONG Energy skal for hvert kalenderår foretage en beregning af den samlede emission af de 
enkelte tungmetaller ved kulfyring i løbet af året baseret på de anvendte kultyper. Beregningen 
kan udføres med software programmet EMOK. For kviksølv og selen skal det vurderes, om re-
sultaterne af præstationsmålingerne giver anledning til at revidere beregningsforudsætningerne.   
 
Sure gasser 
 
Kul indeholder i varierende grad chlorider og fluorider, som i forbrændingsprocessen kan om-
dannes til gasserne hydrogenchlorid (HCl) og hydrogenfluorid (HF). Disse sure gasser vil kunne 
absorberes i afsvovlingsanlægget på lige fod med svovldioxid med en effektivitet på ca. 80% – 
90%, dog kan effektiviteten være lavere for HF, hvis der findes en roterende gas/gas varme-
veksler før afsvovlingsanlægget, jf. nedenfor. 
 
Der er i Miljøstyrelsens vejledning anført vejledende emissionsgrænseværdier for nye kulfyrede 
anlæg > 50 MW. De anbefalede grænseværdier er: 
 
HCl:  10 mg/normal m3, tør røggas, 10% ilt 
HF:    1 mg/normal m3, tør røggas, 10% ilt 
 
I BREF-dokumentet for store fyringsanlæg er emissionsniveauet associeret med anvendelsen af 
bedst tilgængelig teknik angivet til 1 – 10 mg/normal m3 for HCl og 1 – 5 mg/normal m3 for HF. 
 
Der er i 2008 og 2009 foretaget fem præstationsmålinger på Avedøreværkets blok 1 og to præ-
stationsmålinger på Asnæsværkets blok 5 for såvel HCl som HF. Præstationsmålingerne påviste 
en emission af HCl på 0,8 – 2,8 mg/normal m3 (10% ilt). De tre sidst udførte præstationsmålin-
ger på Avedøreværket viste emissioner af HCl på omkring 1 mg/normal m3 (10% ilt) med en 
beregnet udskillelsesgrad i røggassystemet på 84 – 93%. 
 
Præstationsmålingerne viste en emission af HF på ca. 1 - 1,5 mg/normal m3 (10% ilt). 2 præsta-
tionsmålinger foretaget på Amagerværket i 2007 viste et tilsvarende emissionsniveau for HF. De 
foretagne emissionsmålinger viser således samstemmende, at den vejledende emissionsgræn-
seværdi på 1 mg/normal m3 (10% ilt) ikke med sikkerhed kan påregnes overholdt. Dette skyldes 
formentlig et ”slip” af HF i gasforvarmeren placeret før afsvovlingsanlægget. HF i den varme 
røggas kan herved adsorberes på den roterende varmeveksler og dernæst frigives på rengas-
siden. På den måde vil en ”krybestrøm” af HF undslippe afsvovlingsanlægget. Denne formod-
ning er blevet bekræftet ved de senest udførte præstationsmålinger på Avedøreværkets blok 1 i 
juli 2009, hvor udskillelsesgraden for HF er beregnet til 72 – 82%. 
 
Ved de første OML-beregninger, der blev foretaget som grundlag for miljøansøgningen, jf. afsnit 
3.2.3.10, anvendte DONG Energy emissionskoncentrationer på henholdsvis 1,2 mg/normal m3 
for HCl og 2,11 mg/normal m3 for HF (begge ved 10% ilt). Disse koncentrationer blev beregnet 
ved hjælp af EMOK-modellen og er i god overensstemmelse med resultaterne af de ovenfor 
omtalte præstationsmålinger på Avedøreværket og Asnæsværket. 
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter herefter en emissionsgrænseværdi for HCl svarende til Miljø-
styrelsens vejledende grænseværdi på 10 mg/normal m3, mens emissionsgrænseværdien for 
HF fastsættes til 5 mg/normal m3 – begge for tør røggas ved 10% ilt.  
 



 

 

 

58

Egenkontrol af luftforurening med sure gasser ved kulfyring 
Miljøcenter Roskilde fastsætter vilkår om (vilkår 40a), at der i løbet af det første år efter brænd-
selsomlægningen skal foretages to præstationskontroller for såvel HCl som HF ved kulfyring i 
blok 2 og en præstationskontrol det næste år. 
  
Miljøcenter Roskilde vil herefter tage omfanget af præstationskontrollen op til fornyet vurdering. 
 
Hvis emissionen af HCl og HF ved de kommende præstationskontroller ligger på det hidtidige 
niveau, vil der efterfølgende sandsynligvis kun blive krævet fornyet præstationskontrol, hvis fx 
kultypen – og dermed indholdet af sporstoffer – ændres væsentligt i forhold til den type, der har 
været benyttet som brændsel i forbindelse med udførelse af præstationskontrollen. 
 
DONG Energy skal for hvert kalenderår foretage en beregning af den samlede emission af HCl 
og HF ved kulfyring baseret på de anvendte brændselstyper. Beregningen kan udføres med 
software programmet EMOK - om nødvendigt justeret på grundlag af resultaterne af den udførte 
præstationskontrol.  
 
3.2.3.5 B: Fyring med fuelolie 
 
Fuelolie vil efter brændselsomlægningen normalt kun blive anvendt som opstartsbrændsel, idet 
en kold kraftværksblok ikke kan opstartes på hverken kul eller biomasse. Forbruget af fuelolie 
ventes at være på et niveau omkring 4.000 tons/år i hver kedel, hvilket omregnet svarer til ca. 3 
– 4 døgn om året med fuldlast på hver kedel. 
 
I betragtning af det forventede lave forbrug af fuelolie anser Miljøcenteret emissionsgrænsevær-
dierne i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg for at være fuldt ud tilstrækkelige til at sikre et 
lavt emissionsniveau for SO2, NOx og støv ved fyring med fuelolie. Miljøcenteret foretager derfor 
ikke en nærmere vurdering af et muligt opnåeligt emissionsniveau ved anvendelse af bedst til-
gængelig teknik, bortset fra at emissionsgrænseværdien for støv sænkes til 20 mg/normal m3. 
Denne grænseværdi bør kunne overholdes med god margen, hvilket målinger på Stigsnæs-
værkets blok 2 ved ren oliefyring har dokumenteret. For CO fastsættes samme grænseværdi 
som for kul (50 mg/normal m3, månedsmiddelværdi). 
 
For tungmetaller, HCl og HF fastsættes i princippet samme emissionsgrænseværdier som ved 
fyring med kul, jf. afsnit 3.2.3.5 A. 
 
Egenkontrol af luftforurening ved oliefyring 
Der vil som udgangspunkt ikke blive stillet krav om, at der skal udføres præstationskontrol for 
tungmetaller, HCl og HF ved oliefyring.  
 
Der fastsættes alene et vilkår om (vilkår 41), at tilsynsmyndigheden kan forlange, at der foreta-
ges supplerende præstationskontrol for tungmetaller, HCl og HF ved fyring med fuelolie (såvel 
blok 1 som hovedkedlen på blok 2), hvis fuelolie skulle blive anvendt i et langt større omfang 
end lagt til grund for vurdering af brændselsomlægningen. Der kan kræves udført præstations-
kontrol max 2 gange om året i afkastet fra hver kedel. 
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3.2.3.5 C: Fyring med biomasse 
 
SO2 
 
SO2-emissionen stammer fra svovl i brændslet, som oxideres under forbrændingsprocessen. 
Indholdet af svovl i ”naturlige” biomasser, fx træflis af rent træ, er i almindelighed meget lavt 
(under ca. 0,05 %). DONG Energy har oplyst, at der ikke anvendes binder ved fremstilling af de 
træpiller, der indfyres på Avedøreværket. Ved anvendelse af svovlholdig binder kan koncentrati-
onen af svovl i træpiller øges til ca. 0,3 %. 
 
Emissionsniveauet for træbaseret biomasse er i BREF-dokumentet angivet til typisk under 50 
mg/normal m3 uden brug af afsvovlingsanlæg. Miljøcenteret skal hertil bemærke, at dette må 
forudsætte en betydelig svovlbinding i flyveaske/-bundaske. 
 
Halm indeholder mere svovl (ca. 0,11%) end biomasse i almindelighed. Hverken blok 1 eller 
hovedkedlen på blok 2 er konstrueret til indfyring af halm, og infrastrukturen på Avedøreværket 
er ikke opbygget til at modtage og oplagre så store mængder halm, som skulle bruges, hvis der 
alene skulle indfyres halm i de to hovedkedler. Med mindre der foretages tilsatsfyring med halm, 
vil halmkedler normalt være af typen vibrerende, vandkølet rist (som biokedlen på blok 2). Impli-
cit forudsættes derfor, at den øgede mængde af biomasse, som skal indfyres på Avedørevær-
ket, er træpiller el. lign. former for brændsel. Vurderingen af emissionen af SO2 ved fyring med 
halm er derfor kun medtaget til illustration af emissionen af SO2 ved anvendelse af biomasse 
med et relativt højt indhold af svovl.  
 
Ved fyring med halm ville koncentrationen af SO2 i røggassen være ca. 400 mg/normal m3 før 
afsvovlingsanlægget. Med en udskillelsesgrad på ca. 90% ville emissionen af SO2 ligge på et 
niveau omkring 40 mg/normal m3. For de fleste typer af biomasse med et lavere svovlindhold 
kan forventes en emission af SO2 i niveauet 20 mg/normal m3. 
 
DONG Energy har i ansøgningen om godkendelse af brændselsomlægningen oplyst, at miljø-
anlæggene på begge kedler vil være i drift efter brændselsomlægningen. Endvidere har DONG 
Energy i ansøgningen oplyst, at afsvovlingsprocenten vil være lavere ved fyring med biomasse, 
nemlig ca. 90%, mod normalt ca. 98% for kulfyring.  
 
Miljøcenteret fastsætter på baggrund af vurderingen ovenfor og oplysningerne i BREF-
dokumentet en skærpet emissionsgrænseværdi for SO2 på 100 mg/normal m3 ved fyring med 
biomasse (som månedsmiddelværdi). Denne grænseværdi bør kunne overholdes med endda 
meget god margen, selv om afsvovlingsprocenten er lavere end ved kulfyring.  
 
NOx 
 
I BREF-dokumentet er emissionsniveauet associeret med anvendelsen af bedst tilgængelig tek-
nik angivet til 50 - 150 mg/Nm3 for nye fyringsanlæg > 300 MW.  
 
DeNOx-anlægget på blok 1 er etableret efter, at blok 1 er sat i drift, mens deNOx-anlægget til-
koblet hovedkedlen på blok 2 er opført samtidig med kedlen og som en integreret del af røggas-
rensningssystemet.  Det må derfor forventes, at NOx-indholdet i den rå røggas er højere på blok 
1 end efter hovedkedlen på blok 2. DONG Energy har da også i ansøgning om godkendelse af 
brændselsomlægningen oplyst, at NOx-koncentrationen i røggassen efter kedlen på blok 1 er 
ca. 600 mg/normal m3, mens koncentrationen af NOx efter hovedkedlen på blok 2 er ca. 450 
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mg/normal m3. Ved beregning af nedfaldet af kvælstof i naturområdet på Vestamager (se afsnit 
3.2.13.3) har DONG Energy anvendt årsmidlede koncentrationer af NOx på 200 mg/normal m3 

for blok 1 og 180 mg/normal m3 for hovedkedlen på blok 2. 
 
Miljøcenteret vil herpå ikke skærpe emissionsgrænseværdien for NOx for kedlen på blok 1. Da 
det er planen først og fremmest at indfyre kul i hovedkedlen på blok 2, vil Miljøcenteret heller 
ikke her og nu skærpe grænseværdien for NOx ved fyring med biomasse i denne blok.   
 
Støv 
 
Askeindholdet i biomasse er i almindelighed noget lavere end i kul. Produktionen af  
(bio)flyveaske på blok 1 vil derfor være lavere end den hidtidige produktion af (kul)flyveaske. 
 
I BREF-dokumentet er emissionsniveauet for støv associeret med anvendelsen af bedst tilgæn-
gelig teknik angivet til 5 - 20 mg/normal m3 for nye (og bestående) fyringsanlæg > 300 MW.  
 
I det i afsnit 3.2.3.1 omtalte forslag til nyt direktiv om industrielle emissioner er emissionsgræn-
seværdien fastsat til 20 mg/normal m3 for såvel nye som bestående fyringsanlæg. 
 
Miljøcenteret fastsætter på baggrund af ovenstående en skærpet emissionsgrænseværdi for 
støv på 20 mg/normal m3 (månedsmiddelværdi).  
 
CO 
 
I følge BREF-dokumentet (afsnit 5.5.9) er bedst tilgængelig teknik til reduktion af CO fuldstæn-
dig forbrænding, hvilket opnås ved omhyggelig monitering og proceskontrol samt god vedlige-
holdelse af forbrændingssystemet. CO-niveauet kan herved nedbringes til 50 - 250 mg/normal 
m3 (ilt% ikke angivet, men formentlig ved 6%). Fyringsanlæg, der som Avedøreværket anvender 
pulveriseret brændsel, angives at have emissioner i den høje ende af intervallet. 
 
Miljøcenteret fastsætter en emissionsgrænseværdi for CO på 250 mg/normal m3 (som måneds-
middelværdi) svarende til den øvre grænse af intervallet i BREF-dokumentet. 
 
Tungmetaller 
 
Miljøcenteret anser ikke emission af tungmetaller ved fyring med biomasse for at være et væ-
sentligt miljømæssigt problem, der betinger en særskilt vurdering heraf. Emissionsgrænsevær-
dien i vilkår 37 gælder formelt også ved fyring med biomasse, herunder ved indblæsning af kul-
flyveaske for at undgå korrosion i kedlen m.m. 
 
Sure gasser 
 
BREF-dokumentet er noget uklar med hensyn til emissionsniveauer for sure gasser ved fyring 
med biomasse. Hvis der anvendes træbaseret biomasse, lægger BREF-dokumentet op til, at et 
afsvovlingsanlæg ikke er påkrævet (afsnit 5.5.7 i BREF-dokumentet). I disse tilfælde vil emissio-
nen af fx HCl også være forøget i forhold til et fyringsanlæg, som benytter et vådt afsvovlingsan-
læg. 
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HCl 
Ved antagelse af et meget højt indhold af klorid i biomasse svarende til indholdet i halm (0,4%) 
ville koncentrationen af HCl i den rå røggas fra blok 1 være ca. 700 mg/normal m3, hvis alt klorid 
omdannes til HCl. Ved beregning af HCl-emissionen fra halmkedlen på blok 2, som er udstyret 
med et elektrofilter, men ellers ikke et særligt luftrensningsanlæg til fjernelse af sure gasser, har 
DONG Energy anvendt en udskillelsesgrad for klorid på 83% (klorid som ikke er på gasform). 
Antages samme udskillelsesgrad for klorid i elektrofilteret på blok 1 og en efterfølgende redukti-
on af HCl med 95% i afsvovlingsanlægget, vil emissionen af HCl være ca. 5 mg/normal m3.  
 
Indholdet af klorid i træpiller er ca. 0,02%. Med en udskillelsesgrad for klorid på ca. 90% vil 
emissionskoncentrationen af HCl være ca. 2,5 mg/normal m3. Igen under forudsætning af, at alt 
klorid omdannes til klorbrinte. 
 
Ved OML-beregningerne, der er foretaget som grundlag for miljøansøgningen, jf. afsnit 3.2.3.10, 
har DONG Energy anvendt en emissionskoncentration for HCl på 0,9 mg/normal m3 ved fyring 
med biomasse i hovedkedlerne. Ved de senest udførte OML-beregninger, dateret 29. oktober 
2009, er værdien efter aftale med Miljøcenter Roskilde ændret til 10 mg/normal m3 for HCl 
(emissionsgrænseværdien).  
  
HF 
Ved OML-beregningerne, der er foretaget som grundlag for miljøansøgningen, jf. afsnit 3.2.3.10, 
har DONG Energy anvendt en emissionskoncentration for HF på 0,12 mg/normal m3 for HF ved 
fyring med biomasse i hovedkedlerne.  
 
Ved de senest udførte OML-beregninger er værdien efter aftale med Miljøcenter Roskilde ænd-
ret til 5 mg/normal m3 svarende til emissionsgrænseværdien i miljøgodkendelsen. Fluorid ind-
holdet i biomassen er samtidig ændret fra 0,001%, som blev anvendt ved OML-beregningerne 
indsendt sammen med ansøgningen om miljøgodkendelse, til 0,0042%. Udskillelsesgraden af 
fluorid er samtidig ændret fra ca. 90% til 10%. 
 
Grænseværdier for HCl og HF 
Afsvovlingsanlægget vil være i funktion ved fyring med biomasse efter brændselsomlægningen.  
Miljøcenter Roskilde fastsætter herefter – og i øvrigt med henvisning til de ovenfor beregnede 
emissionskoncentrationer – samme emissionsgrænseværdier for HCl og HF som ved fyring med 
kul, jf. afsnit 3.2.3.5 A.  
 
Egenkontrol af luftforurening med sure gasser ved fyring med biomasse 
Viden om emissionen af HCl og HF fra store biomassefyrede anlæg, der er forsynet med et vådt 
afsvovlingsanlæg, er forholdsvis begrænset. Miljøcenter Roskilde fastsætter vilkår om (vilkår 
39a), at der skal udføres præstationskontrol på blok 1 to gange årligt i hvert af de første to år 
efter brændselsomlægningen. Miljøcenteret vil herefter tage omfanget af præstationskontrollen 
op til fornyet vurdering. 
 
DONG Energy skal for hvert kalenderår foretage en beregning af den samlede emission af HCl 
og HF ved fyring med biomasse baseret på de anvendte brændselstyper. Beregningen kan ud-
føres med software programmet EMOK - om nødvendigt justeret på grundlag af resultaterne af 
de udførte præstationsmålinger. Ved beregningen skal bidraget fra halmkedlen opgives separat. 
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3.2.3.5 D: Fyring med naturgas 
 
De primære forureningsparametre i forbindelse med fyring med naturgas er NOx og CO, mens 
emissionen af SO2 og støv, herunder tungmetaller, er uden miljømæssig betydning. Der vil der-
for i det følgende alene blive foretaget en vurdering af emissionen af NOx og CO. 
 
Det bemærkes, at DONG Energy har oplyst, at der efter brændselsomlægningen ikke forventes 
anvendt naturgas som brændsel i hovedkedlen på blok 2 under normale forhold. 
 
NOx 
 
I BREF-dokumentet er emissionsniveauet associeret med anvendelsen af bedst tilgængelig tek-
nik angivet til 50 - 100 mg/normal m3 for såvel bestående som nye fyringsanlæg > 300 MW16. 
 
Miljøcenteret vil med udgangspunkt i oplysningerne i BREF-dokumentet og forslaget til nyt direk-
tiv om industrielle emissioner ikke skærpe emissionsgrænseværdien for NOx ved fyring med 
naturgas. Der fastsættes derfor alene en emissionsgrænseværdi på 100 mg/normal m3 (som 
døgnmiddelværdi) efter bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. 
 
CO 
 
I BREF-dokumentet er emissionsniveauet associeret med anvendelsen af bedst tilgængelig tek-
nik angivet til 30 - 100 mg/normal m3 for såvel bestående som nye fyringsanlæg > 300 MW. 
 
I det i afsnit 3.2.3.1 nævnte forslag til nyt direktiv om industrielle emissioner er emissionsgræn-
seværdien for CO fastsat til 100 mg/normal m3 for såvel bestående anlæg som nye fyringsan-
læg. 
 
Emissionsgrænseværdien for CO fastsættes herefter til 100 mg/normal m3 (månedsmiddelvær-
di) svarende til den øvre grænse af intervallet i BREF-dokumentet. 
 
3.2.3.6 Ammoniak (fra deNOx-anlæg på blok 1 og blok 2) 
I Københavns Amts oprindelige godkendelse af 27. juni 1991 af deNOx-anlægget på Avedøre-
værkets blok 1 var emissionsgrænseværdien for ammoniak fastsat til 1 ppm (6% ilt) svarende til 
0,5 mg/normal m3. 
 

Miljøcenter Roskilde har i påbud af 21. december 2007 om overholdelse af nye emissionsgræn-
seværdier til luft m.m. for Avedøreværkets blok 1 ændret emissionsgrænseværdien for ammoni-
ak til 1 mg/normal m3 (tør røggas, 10% ilt). Samme grænseværdi er fastsat i godkendelsen af 
Asnæsværket (for dette værks blok 5). 
 
Der er i 2008 foretaget to præstationsmålinger for ammoniak på både Asnæsværkets blok 5 og 
Avedøreværkets blok 1. De fire præstationsmålinger viste alle en emission af ammoniak på un-
der 1 mg/normal m3 (10% ilt). På Avedøreværket var emissionen under 0,5 mg/normal m3 (10% 
ilt). Der er i 2009 udførte tre supplerende præstationsmålinger for ammoniak i afkastet fra Ave-
døreværkets blok 1. De tre målinger viste emissioner af ammoniak på 0,12 – 0,37 mg/normal m3 
(10% ilt). 
 
Som følge af indførelse af en NOx-afgift den 1. januar 2010 er det muligt at forbruget af ammo-
niak vil blive forøget, hvilket kan øge udslippet af ammoniak til luften, dog næppe signifikant. 
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I godkendelsen af 29. januar 2002 af træpillefyring i hovedkedlen på blok 2 er fastsat en emissi-
onsgrænseværdi for ammoniak på 500 mg/normal m3, der dog kun skal overholdes, hvis en 
massestrømsgrænse på 5 kg/time er overskredet for det samlede Avedøreværk (blok 1 og ho-
vedkedlen på blok 2). Københavns Amt har senere accepteret, at massestrømsgrænsen kun 
gælder for blok 2. Grænseværdien er utvivlsomt hentet fra Miljøstyrelsens Luftvejledning. Den 
vejledende grænseværdi er imidlertid ikke møntet på regulering af emission af ammoniak fra et 
luftrensningsanlæg for NOx, men fx fra et procesanlæg i den kemiske industri. En grænseværdi 
på 500 mg/normal m3 vil i øvrigt altid være overholdt for et luftrensningssystem af den type, som 
er installeret på såvel blok 1 som efter hovedkedlen på blok 2, idet et ammoniakslip fra deNOx-
anlægget vil blive opfanget i vådafsvovlingsanlægget. Miljøcenteret ophæver derfor denne 
grænseværdi i godkendelsen af brændselsomlægningen, da den ikke er relevant i den aktuelle 
sammenhæng. 
 
Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften (Ref-Lab) har udgivet 
en rapport nr. 47-2008, hvori behovet for AMS-måling for ammoniak er vurderet (med tilhørende 
vurdering af den anbefalede målemetode MEL-24 for ammoniak ved kalibrering af AMS-måler). 
Endvidere indeholder rapporten et forslag til emissionsgrænseværdi for ammoniak. 
 
I Ref-Labs rapport anbefales en emissionsgrænseværdi på 10 mg/normal m3 for såvel affalds-
forbrændingsanlæg som for store fyringsanlæg (ved aktuel ilt%) og præstationskontrol med  
samme hyppighed og midlingstid som for HCl, HF og tungmetaller. For store fyringsanlæg hen-
vises dog til, at BAT-niveauet ifølge BREF-dokumentet er under 5 mg/normal m3. 
 
Under henvisning til de faktiske måleresultater på Asnæs- og Avedøreværket, de installerede 
røggasrensningssystemer, anbefalingerne i BREF-dokumentet og vurderingerne i Ref-Labs rap-
port 47-2008 fastsætter Miljøcenter Roskilde en emissionsgrænseværdi for ammoniak på  
5 mg/normal m3. Grænseværdien skal som for tungmetaller, HCl og HF overholdes ved 10% ilt 
for alle brændselstyper. 
 
Egenkontrol af luftforurening med ammoniak (fra deNOx-anlæg på blok 1 og blok 2) 
Som anbefalet i Ref-Labs rapport nr. 47-2008 fastsættes samme krav til præstationskontrol for 
ammoniak som for HCl, HF og tungmetaller. 
 
3.2.3.7 Emissionsgrænseværdier ved indblæsning/genindfyring af restprodukter 
DONG Energy har søgt om godkendelse til genindfyring af følgende restprodukter (mineral-
produkter): 
 

• Indfyring af max 9 tons kulflyveaske pr. time ved fyring med biomasse (både blok 1 og 
blok 2) 

• Indfyring af 10% befugtet kulflyveaske på massebasis ved 100% kulfyring (både blok 1 
og blok 2) svarende til 8 tons/time for blok 1 og 10 tons/time for blok 2 (omregnet til tør 
aske). 

 
Indblæsning af tør kulflyveaske ved fyring med biomasse og/eller fuelolie 
 
Miljøcenter Roskilde har som opfølgning på forsøg godkendt af Københavns Amt i 2004 og 2005 
meddelt midlertidige godkendelser – senest den 2. juni 2008 – til indfyring af tør kulflyveaske i 
hovedkedlen på blok 2 indtil 31. december 2009. Formålet med at indfyre kulflyveaske i hoved-
kedlen er at undgå korrosion i kedlens overhedere som følge af indholdet af kalium i træpiller. 
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Sekundært har hensigten været at formindske nedsættelse af effektiviteten af katalysatoren i 
røggasrensningsanlægget for kvælstofoxider. Det har imidlertid ikke været muligt at påvise 
sidstnævnte effekt.  
 
Ved oliefyring har en øget støvudsendelse i form af aerosoler desuden kunnet afhjælpes ved 
indblæsning af tør kulflyveaske. Den øgede emission skyldtes, at belægning af vanadium på 
overhederrør i kedlen katalyserede dannelsen af SO3, der herefter blev udkondenseret som 
svovlsyreaerosoler i GAFOén (gas/gas varmeveksleren lige før afsvovlingsanlægget). Dette be-
virkede dels korrosion i varmeveksleren, dels at afsvovlingsanlægget ikke kunne opfange aero-
solerne i tilstrækkelig grad. Emissionen af støv steg herved kraftigt og blev i november 2003 
målt til 50 mg/normal m3 ved oliefyring i hovedkedlen.  
 
Undersøgelser i 2008 har i øvrigt nu vist, at det ikke er nødvendigt at tilsatsfyre med fuelolie ved 
fyring med træpiller, når der indblæses kulflyveaske. De sidstnævnte driftsproblemer, som skyl-
des fuelolien, kan derved også undgås, når der alene indfyres træpiller uden samtidig indblæs-
ning af kulflyveaske. 
 
Det bemærkes, at den indblæste kulflyveaske ikke har en nævneværdig brændværdi og derfor 
generelt ikke vil tilføre energi til kedlen. Der kan dog være en lille andel af uforbrændt kulstof i 
asken.  
 
DONG Energy har oplyst, at det ikke er hensigten at indblæse kulflyveaske ved fyring med bio-
masse i blok 1, hvis det kan undgås. Erfaringerne med fyring med biomasse i hovedkedlen på 
blok 2 har dog vist, at det kan være nødvendigt, selv om DONG Energy oplyser, at kedlen på 
blok 1 er mere velegnet til fyring med biomasse. Da blokken skal startes op på fuelolie efter 
stop, vil det under alle omstændigheder være påkrævet at indblæse kulflyveaske i opstarts-
perioden, som varer op til ca. 5 timer (hvorefter der indfyres biomasse), og de efterfølgende ca. 
2 døgn for at undgå at få udskilt en klæbrig flyveaske i elektrofilteret.  
 
Forbruget af kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2 er i dag ca. 28.000 tons/år. Ved maksimal 
biomassefyring i begge kedler vil forbruget stige til ca. 67.500 tons/år for hver blok.  
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter ikke særlige emissionsgrænseværdier til luft i forbindelse med 
indblæsning af kulflyveaske i kedlen ved biomassefyring. De almindelige emissionsgrænsevær-
dier gælder således også ved indblæsning af tør kulflyveaske sammen med biomasse, jf. vilkår 
38.  
 
Askeindholdet i biomasse er generelt lavt. Ved indblæsning af kulflyveaske ved fyring med bio-
masse vil langt størstedelen (ca. 80%) af den producerede flyveaske derfor stamme fra den ind-
blæste kulflyveaske. Det samme vil være tilfældet ved indblæsning af kulflyveaske ved fyring 
med fuelolie.  
 
Efter teorien skulle den del af kviksølv, der optræder på gasform og ikke kan udskilles i et almin-
deligt støvrensningsanlæg som et elektrofilter, kunne iltes i katalysatoren i deNOx-anlægget og 
herefter udskilles i afsvovlingsanlægget. Den teoretisk forventede udskillelsesgrad er ca. 90%. 
 
De nyeste målinger (2007) af emissionen af tungmetaller fra hovedkedlen på AVV 2 i forbindelse 
med oliefyring har vist, at udskillelsen af kviksølv er mindre end forventet, idet kun ca. 25 - 50% 
af kviksølv blev udskilt i røggasrensningssystemet, hvor en måling i januar 2006 havde vist en 
kviksølvfjernelse på op mod 90% i forbindelse med træpille- og oliefyring. Ved målingen i 2007 
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var indgangskoncentrationen af kviksølv lavere end ved målingen i 2006. Udsendelsen af kvik-
sølv til luften blev i 2007 målt til 1,5 – 2 µg/normal m3 (10% ilt), hvilket fortsat er lavere end den 
grænseværdi, som Miljøcenter Roskilde fastsætter i godkendelsen af brændselsomlægningen (5 
µg/normal m3, 10% ilt).  
 
Emissionen af kviksølv forventes bl.a. at afhænge af indholdet af kviksølv i den indblæste flyve-
aske. Ved den seneste måling i december 2007 var kviksølvindholdet ca. 0,3 mg Hg/kg flyve-
aske. Miljøcenteret fastsætter derfor vilkår om, at indholdet af Hg i den indblæste kulflyveaske 
skal kontrolleres løbende, og at kviksølv-niveauet som et gennemsnit over et kalenderår ikke må 
overstige 0,5 mg Hg/kg flyveaske. 
 
De to sidste målinger i december 2007 af emissionen af andre tungmetaller end kviksølv har 
begge vist, at emissionsgrænseværdierne kan overholdes, endda med stor margen. 
 
Miljøcenter Roskildes godkendelse af 2. juni 2008 indeholder i bilag C detaljerede data for emis-
sioner af tungmetaller ved de udførte præstationsmålinger i årene 2004–2007. Måleresultaterne 
gengives derfor ikke her i godkendelsen af brændselsomlægningen. Helt overordnet kan næv-
nes, at emissionen af hvert af tungmetallerne Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb var under 1 µg/normal m3 
med enkelte undtagelser for Cu og Ni. 
 
Egenkontrol af luftforurening ved indblæsning af tør kulflyveaske under fyring med biomasse 
og/eller fuelolie 
Miljøcenteret fastsætter vilkår om, at perioden, hvor der indblæses kulflyveaske skal kunne iden-
tificeres, og at det i kvartalsrapporten skal oplyses, om der har været foretaget indblæsning af 
kulflyveaske. Der skal endvidere for hver måned opgives den gennemsnitlige støvkoncentration i 
den periode17, hvor der har været indfyret kulflyveaske.  
 
Der fastsættes vilkår om (vilkår 39b), at der i de første 2 år skal udføres en årlig præstationskon-
trol for NH3, HCl og HF samt for tungmetallerne: Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb samt selen, hvor 
udskillelsesgraden for kviksølv samtidig skal bestemmes. På grund af usikkerheden omkring 
kviksølvs og selens opførsel i røggasrensningsanlæggene ved indblæsning af kulflyveaske fast-
sætter Miljøcenter Roskilde vilkår om, at der herefter skal udføres 1 årlig præstationskontrol for 
kviksølv og selen, hvis der regelmæssigt indblæses kulflyveaske ved fyring med biomasse. Det 
bemærkes her, at de ”lave” udskillelsesgrader for kviksølv er målt i en driftssituation, hvor der 
kun blev indfyret fuelolie. 
 
For øvrige tungmetaller, NH3, HCl og HF forventes der ikke at blive krævet udført løbende præ-
stationskontrol. Der fastsættes således blot en generel bestemmelse om, at tilsynsmyndigheden 
kan forlange, at der udføres en årlig præstationskontrol for disse stoffer. 
 
Tilsynsmyndigheden kan ændre egenkontrolprogrammet, herunder beslutte at der ikke skal ud-
føres løbende præstationsmåling for Hg i afkastet fra blok 1. 
 
DONG Energy skal for hvert kalenderår foretage en beregning af den samlede emission af tung-
metaller i forbindelse med indblæsning af kulflyveaske ved fyring med biomasse og/eller fuelolie. 
Beregningen kan udføres med software programmet EMOK - om nødvendigt justeret på grund-
lag af resultaterne af de udførte præstationsmålinger.  
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Genindfyring af befugtet kulflyveaske ved 100% kulfyring 
 
Miljøcenter Roskilde har den 18. juli 2008 meddelt tidsbegrænset godkendelse (indtil 31. de-
cember 2009) til genindfyring af max 10 tons befugtet kulflyveaske pr. time i blok 1 (og max 99 
tons/døgn). Formålet med at indfyre kulflyveaske sammen med kul er at øge produktionen af 
flyveaske, som kan anvendes i betonindustrien. Den indfyrede flyveaske forventedes på davæ-
rende tidspunkt at blive hentet fra Asnæsværket og omfatte dels oplagret flyveaske, som er pro-
duceret på Asnæsværket for en del år siden, dels nyproduceret flyveaske. Asken er våd, fordi 
der er en overproduktion om vinteren i forhold til afsætningsmulighederne. Overproduktionen 
lagres til om sommeren, hvor asken kan genindfyres og i alt væsentligt blot tørres for herefter at 
kunne afsættes via de sædvanlige kanaler. Flere jyske kraftværker genindfyrer rutinemæssigt 
flyveaske, men det har hidtil ikke været almindelig praksis på de sjællandske værker. Godken-
delsen har endnu ikke været udnyttet formentlig på grund af finanskrisen og det afledte fald i 
byggeaktiviteterne. 
 
På grund af afsætningsmulighederne er det i praksis kun i en begrænset periode i løbet af året, 
at det er relevant at øge produktionen af tør flyveaske. Mængden af befugtet kulflyveaske, der 
fremover indfyres i kedlen på blok 1 eller hovedkedlen på blok 2, kan være op til ca. 30.000 
tons/år for hver blok, altså i alt ca. 60.000 tons/år. Fremover er det muligt at befugtet flyveaske 
også genindfyres i en blok, hvorfra flyveasken anvendes til cementfremstilling. 
 
Ved et forsøg over 30 dage i sommeren 2007 med genindfyring af kulflyveaske i blok 1 blev der 
gennemført emissionsmålinger, som viste, at udsendelsen af støv og tungmetaller til luften ikke 
bliver øget ved tilsætning af kulflyveaske til kullene, selv om belastningen på elektrofilteret blev 
øget med ca. 60% (ved medfyring af 7 tons aske pr. time). Koncentrationen af støv i skorstenen 
lå på det normale niveau for Avedøreværkets blok 1 (5 – 10 mg/normal m3). Emissionen af kvik-
sølv var under 1 µg/normal m3 og dermed over 100 gange lavere end Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdi. For de andre målte tungmetaller (arsen, cadmium, chrom, kobber, nikkel og bly) 
var koncentrationerne generelt ca. 1 µg/normal m3 (ved 10% ilt) eller derunder, hvilket svarer til 
et niveau, der er mindst 200 gange lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 
 
Forsøget i 2007 viste desuden, at indholdet af uforbrændt kulstof i den producerede flyveaske 
fra blok 1 ikke steg ved tilsætning af befugtet kulflyveaske til kullene. Askemedfyring påvirker 
derfor ikke genanvendelsesmuligheden for den producerede flyveaske. Kviksølvindholdet i den 
producerede gips fra afsvovlingsanlægget steg ikke signifikant ved genindfyring af kulflyveaske 
og lå fortsat under grænsen for kommerciel anvendelse af afsvovlingsgipsen (5 ppm). 
 
En af de udførte præstationsmålinger i 2009 på Avedøreværkets blok 1 blev udført ved samtidig 
genindfyring af kulflyveaske (6,6 tons/time), jf. tabel 7. Resultaterne afveg ikke væsentligt fra 
resultaterne opnået med ren kulfyring, bortset fra at niveauerne for kviksølv og selen var forhø-
jede. Emissionen af kviksølv var dog fortsat under 1 µg/normal m3. Endvidere blev der målt et 
indhold af mangan ved alle 3 delmålinger – ved alle andre målinger har niveauet været under 
detektionsgrænsen. Emissionen af mangan var dog næsten 3 størrelsesordener under den vej-
ledende emissionsgrænseværdi og kun ca. en faktor 10 over B-værdien (1 µg/normal m3). 
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter ikke særlige emissionsgrænseværdier til luft i forbindelse med 
askemedfyring. De almindelige emissionsgrænseværdier gælder således også ved genindfyring 
af befugtet kulflyveaske sammen med kul, jf. vilkår 38. 
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Egenkontrol af luftforurening ved genindfyring af befugtet kulflyveaske ved kulfyring 
Miljøcenteret fastsætter vilkår om, at perioden, hvor der genindfyres kulflyveaske skal kunne 
identificeres, og at det i kvartalsrapporten skal oplyses, om der har været foretaget genindfyring 
af kulflyveaske. Der skal endvidere for hver måned opgives den gennemsnitlige støvkoncentra-
tion i den periode18, hvor der har været indfyret kulflyveaske.  
 
Miljøcenter Roskilde havde i godkendelsen af 18. juli 2008 til genindfyring af kulflyveaske i blok 
1 - i forlængelse af påbuddet af 21. december 2007 om nye emissionsgrænseværdier for bl.a. 
HCl og HF samt vejledende grænseværdier for tungmetaller for blok 1 - fastsat vilkår om, at der i 
2008 skulle foretages præstationskontrol for HCl, HF og tungmetaller ved genindfyring af flyve-
aske. Der blev dog ikke udført præstationskontrol i 2008, da der som nævnt ovenfor ikke blev 
genindfyret befugtet flyveaske dette år. I stedet er der udført en præstationsmåling i juli 2009, jf. 
ovenfor. 
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter endvidere vilkår om (vilkår 40b), at der efter brændselsomlæg-
ningen skal foretages en årlig præstationskontrol for tungmetaller, partikler, NH3, HCl og HF ved 
genindfyring af kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2 i hvert af de første 2 år, efter at regelmæs-
sig genindfyring af flyveaske er påbegyndt. Formålet er at afklare, om emissionsniveauet regi-
streret ved forsøget i 2007 og målingen i 2009 med genindfyring af kulflyveaske i blok 1 også er 
repræsentativ for emissionsniveauet for blok 2 (kedlerne har forskellig udformning). Herefter skal 
der udføres en supplerende årlig præstationsmåling for kviksølv og selen. For øvrige tungmetal-
ler, NH3, HCl og HF forventes der ikke at blive krævet udført løbende præstationskontrol. Der 
fastsættes således blot en generel bestemmelse om, at tilsynsmyndigheden kan forlange, at der 
udføres en årlig præstationskontrol for andre tungmetaller end kviksølv og selen samt for partik-
ler, NH3, HCl og HF. 
 
DONG Energy skal for hvert kalenderår foretage en særskilt beregning af den samlede emission 
af tungmetaller i forbindelse med genindfyring af kulflyveaske ved kulfyring. Beregningen kan 
udføres med software programmet EMOK - om nødvendigt justeret på grundlag af resultaterne 
af de udførte præstationsmålinger.  
 
Genindfyring af andre asketyper end kulflyveaske ved 100% kulfyring 
 
DONG Energy har oplyst, at det kan blive aktuelt at genindfyre andre asketyper end kulflyve-
aske så som bioflyveaske og bundaske fra værker, som indfyrer varierende andele af kul og 
biomasse. 
 
Der er ikke foretaget en detaljeret vurdering af de miljømæssige forhold i forbindelse med gen-
indfyring af andre askefraktioner end kulflyveaske. Umiddelbart vurderes de miljømæssige på-
virkninger at være på samme niveau eller mindre end ved genindfyring af kulflyveaske, dog kan 
det være en vis usikkerhed med hensyn til, om de resulterende mineralprodukter kan genan-
vendes på samme måde som med genindfyring af kulflyveaske. 
 
Hvis DONG Energy planlægger at genindfyre andre asketyper end kulflyveaske, skal Avedøre-
værket forinden indsende en redegørelse for de miljømæssige forhold ved denne genindfyring. 
Miljøcenter Roskilde vil på dette grundlag tage stilling til, om genindfyringen er godkendelses-
pligtig eller kan foretages inden for rammerne af godkendelsen af brændselsomlægningen, jf. 
vilkår 17. 
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Det bemærkes, at genindfyring af asketyper, som stammer fra medforbrænding af affald, vil 
kræve særskilt godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.  
 
3.2.3.8 Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdier for SO2, NOx, støv og CO 
I dette afsnit beskrives kontrolreglerne for stoffer for hvilke, der udføres AMS-kontrol. 
 
Normal drift af blok 1: 
 
I forbindelse med godkendelse af overlastdrift på blok 1 i 2008 ønskede DONG Energy kun ét 
kontrolprincip for overholdelse af emissionsgrænseværdier. Da fyringsanlæggets effekt blev 
hævet med mere end 50 MW ved overlastdrift, måtte det nødvendigvis være reglerne for nye 
fyringsanlæg, der skulle gælde. Som nævnt accepterede Miljøcenteret, at reglerne for beståen-
de anlæg blev videreført i en overgangsperiode til 2010.  
 
Godkendelsen til overlastdrift på blok 1 har indtil videre ikke været udnyttet, dvs. blok 1 har ikke 
været i drift ved en effekt over de normale 595 MW. 
 
DONG Energy ønsker fortsat at have mulighed for overlastdrift på blok 1 efter brændsels-
omlægningen. DONG Energy har efter drøftelser med Miljøcenteret i forbindelse med brændel-
somlægningen tilkendegivet, at der ønskes to regelsæt for kontrol med overholdelse af emissi-
onsgrænseværdierne: et for overlastdrift, dvs. indfyret effekt over 595 MW, og et for normal drift 
(dvs. uden udkobling af fødevandsforvarmere).  
 
For normal drift af blok 1 videreføres kontrolprincippet for bestående fyringsanlæg, hvor grænse-
værdierne skal overholdes dels som validerede månedsmiddelværdier, dels som 95%-fraktiler 
(NOx) og 97%-fraktiler (støv og SO2) af validerede 48-timers middelværdierne over et kalender-
år.  
 
Den validerede månedsmiddelværdi beregnes som den aritmetiske middelværdi af alle validere-
de døgnmiddelværdier, hvor en valideret døgnmiddelværdi igen beregnes som den aritmetiske 
middelværdi af validerede timegennemsnitsværdier i det pågældende døgn.  
 
De validerede timegennemsnitsværdier bestemmes ud fra de gyldigt målte time- eller halvtimes-
gennemsnitsværdier efter fratrækning af konfidensintervallet, som er 20% af de respektive 
emissionsgrænseværdier for SO2 og NOx samt 30% af emissionsgrænseværdien for støv (der 
må dog ikke herved opstå negative værdier). Disse konfidensintervaller må ikke overskrides af 
værdierne for 95%-konfidensintervallerne i forbindelse med enkelt måleresultat.  
 
Der skal ikke beregnes døgnmiddelværdier for dage, hvor mere end 3 timegennemsnitsværdier 
er ugyldige, fordi AMS-udstyret ikke fungerer korrekt eller er under vedligeholdelse. Det skal i 
kvartalsrapporten oplyses, om der har været døgnmiddelværdier, der af denne grund ikke er 
blevet beregnet. Hvis mere end 10 dage over et kalenderår kasseres, vil Miljøcenter Roskilde 
overveje at stille krav om, at pålideligheden af AMS-målesystemet skal forbedres, jf. bilag 6B.3 i 
bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. 
 
Emissionsgrænseværdien over en kalendermåned beregnes som den aritmetiske middelværdi 
af emissionsgrænseværdier beregnet løbende for hver driftstime af blokken/kedlen i den forløb-
ne måned. Emissionsgrænseværdien i den enkelte driftstime bestemmes/beregnes på grundlag 
den type brændsel, der indfyres i den pågældende driftstime. Hvis der kun anvendes én type 
brændsel, anvendes emissionsgrænseværdien for den aktuelle brændselstype. Hvis der indfy-
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res blandet brændsel, beregnes emissionsgrænseværdien ved hjælp af vægtstangsreglen, dvs. 
ved at addere emissionsgrænseværdierne for de enkelte brændselstyper efter at have multipli-
ceret hver grænseværdi med den relative effekt19 for den pågældende brændselstype.  
 
Den gennemsnitlige emissionskoncentration over blokkens/kedlens driftstimer i en kalender-
måned sammenholdes med den herved beregnede aritmetiske middelværdi af alle emissions-
grænseværdierne for de enkelte timer i måneden. 
 
Samme princip anvendes ved kontrol af, om grænseværdien for 95/97%%-fraktilerne er over-
holdt. I dette tilfælde udregnes for hver 48 timer en kvotient, som er gennemsnitsværdien af 
stofkoncentrationen divideret med emissionsgrænseværdien. Emissionsgrænseværdien over 48 
timer beregnes som den aritmetiske middelværdi af emissionsgrænseværdierne beregnet lø-
bende for hver driftstime af blokken/kedlen i de pågældende 48 timer. Set over et kalenderår må 
95/97%% af disse 48 timers-kvotienter ikke overskride en faktor 1,1. 
 
For CO (blok 1) anses emissionsgrænseværdien for overholdt, hvis gennemsnitsværdien af 
emissionskoncentrationen over driftstiden i en kalendermåned ikke overskrider emissionsgræn-
seværdien. 
 
For overlastdrift på blok 1 og for drift af hovedkedlen på blok 2: 
 
For overlastdrift på blok 1 og for drift af hovedkedlen på blok 2 fastsætter Miljøcenter Roskilde 
de kontrolregler, som gælder for nye fyringsanlæg i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg (bi-
lag 6B.2). Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier for SO2, NOx og støv må således 
overskride emissionsgrænseværdierne, mens 95% af alle validerede timegennemsnitsværdier 
for de samme tre stoffer ikke må overskride emissionsgrænseværdierne med mere end 200% i 
løbet af et kalenderår. Der ses i den forbindelse bort fra opstarts- og nedlukningsperioder og 
tidsrum, hvor et røggasrensningsanlæg er ude af drift. 
 
De validerede timegennemsnitsværdier bestemmes ud fra de gyldigt målte time- eller halvtimes-
gennemsnitsværdier efter fratrækning af konfidensintervallet, som er 20% af de respektive 
emissionsgrænseværdier for SO2 og NOx samt 30% af emissionsgrænseværdien for støv (der 
må dog ikke herved opstå negative værdier). Disse konfidensintervaller må ikke overskrides af 
værdierne for 95%-konfidensintervallerne i forbindelse med enkelt måleresultat. Den validerede 
døgnmiddelværdi beregnes som den aritmetiske middelværdi af alle validerede timegennem-
snitsværdier i det pågældende døgn. 
 
Der skal ikke beregnes døgnmiddelværdier for dage, hvor mere end 3 timegennemsnitsværdier 
er ugyldige, fordi AMS-udstyret ikke fungerer korrekt eller er under vedligeholdelse. Det skal i 
kvartalsrapporten oplyses, om der har været døgnmiddelværdier, der af denne grund ikke er 
blevet beregnet. Hvis mere end 10 dage over et kalenderår kasseres, vil Miljøcenter Roskilde 
stille krav om, at pålideligheden af AMS-målesystemet skal forbedres, jf. bilag 6B.3 i bekendtgø-
relsen om store fyringsanlæg. 
 
Emissionsgrænseværdien over et døgn beregnes som en aritmetisk middelværdi af emissions-
grænseværdier beregnet løbende for hver driftstime af blokken/kedlen i det forløbne døgn. 
Emissionsgrænseværdien i den enkelte driftstime bestemmes/beregnes på grundlag den type 
brændsel, der indfyres i den pågældende driftstime. Hvis der kun anvendes én type brændsel, 
anvendes emissionsgrænseværdien for den aktuelle brændselstype. Hvis der indfyres blandet 
brændsel, beregnes emissionsgrænseværdien ved hjælp af vægtstangsreglen, dvs. ved at ad-
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dere emissionsgrænseværdierne for de enkelte brændselstyper efter at have multipliceret hver 
grænseværdi med den relative effekt20 for den pågældende brændselstype.  
 
Den gennemsnitlige emissionskoncentration over blokkens/kedlens driftstimer i et døgn sam-
menholdes med den herved beregnede aritmetiske middelværdi af alle emissionsgrænseværdi-
erne for de enkelte timer. 

 
Samme princip anvendes ved kontrol af, om grænseværdien for 95%-fraktilen er overholdt. I 
dette tilfælde udregnes for hver driftstime en kvotient, som er timegennemsnitsværdien af stof-
koncentrationen divideret med emissionsgrænseværdien i den pågældende time. Set over et 
kalenderår må 95% af disse time-kvotienter ikke overskride en faktor 2. 
 
DONG Energy har oplyst, at overlastdrift sandsynligvis sjældent vil finde sted og i så fald kun i 
nogle få timer ad gangen, men at det er Energinet.dk, der træffer beslutning herom i de konkrete 
tilfælde. Miljøcenteret vil kun anvende kontrolreglerne for nye fyringsanlæg for døgn, hvor blok 1 
har været i overlastdrift, hvis overlastdriften har en nogenlunde regelmæssig karakter og fore-
kommer i så mange timer ad gangen, at det er meningsfuldt at udregne en døgnmiddelværdi. 
Miljøcenteret vil ikke udspecificere disse retningslinjer yderligere på nuværende tidspunkt, men 
tage stilling hertil, hvis forholdet bliver aktuelt. Ved de mere sjældent forekommende og kortere 
tidsrum med overlastdrift anvendes de normale kontrolregler for blok 1 (månedsmiddelværdier 
m.m. jf. vilkår 29b), dvs. overlastdrift indgår på lige fod med normal drift ved bestemmelse af 
månedsmiddelværdierne m.m.  
 
For biokedlen tilsluttet blok 2: 
 
Den hidtidige kontrolregel for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for biokedlen videre-
føres, jf. vilkår 34. Kontrolreglen svarer til kontrolreglen for normal drift af blok 1, dog må de mål-
te koncentrationer af støv, SO2 og NOx i røggassen fra biokedlen ikke valideres. 
 
3.2.3.9 Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdier for tungmetaller, sure gasser og 
ammoniak 
I dette afsnit beskrives de kontrolregler, der gælder for stoffer, for hvilke der udføres præstati-
onskontrol (tungmetaller, HCl, HF og NH3). 
 
En præstationskontrol skal omfatte 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time. Detektions-
grænsen skal være mindre end 10% af emissionsgrænseværdi. En emissionsgrænseværdi an-
ses for overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit af middelkoncentrationerne bestemt ved en-
keltmålingerne er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 
 
Emissionsmålinger skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning, herunder de metoder 
der er angivet eller henvist til i denne vejledning. Dette omfatter også stoffer, hvor der senere 
udsendes metodeblade eller reviderede metodeblade. 
 
3.2.3.10 Koncentrationer af luftforurenende stoffer i omgivelserne – normal maksimal drift 
Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for luftkvaliteten i omgivelserne udtrykt som 
det maksimalt tilladelige bidrag til koncentrationen af kemiske stoffer og partikler i indåndings-
luften fra en enkelt virksomhed (benævnt B-værdien)21. B-værdien kan ikke måles, men man 
kan ved hjælp af en særlig beregningsmodel (OML-modellen), hvori der er indbygget en stan-
dard meteorologisk ramme, beregne koncentrationen af et stof i omgivelserne på grundlag af 
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bl.a. emissionen af stoffet fra virksomheden og skorstenshøjderne, dvs. højderne af de afkast 
hvorfra stoffet udsendes. 
 
DONG Energy har i ansøgningen foretaget OML-beregninger for NOx, SO2, CO, partikler (støv), 
HCl, HF, cadmium, kviksølv, krom, kobber, nikkel, bly og vanadium. B-værdierne for de relevan-
te tungmetaller, sure gasser, partikler og CO er vist i tabel 9. Beregningerne er gennemført for 
overlastdrift af AVV 1 (670 MW), hvor time-emissionen af stofferne er størst. 
 

Stof B-værdi (mg/m3) 
Svovldioxid (SO2) 0,250  
Kvælstofdioxid (NO2) 0,125  
Klorbrinte (HCl) 0,05  
Hydrogenfluorid (HF) 0,002  
Kulmonooxid (CO) 1 
Kviksølv (Hg) 0,0001 
Cadmium (Cd) 0,00001 
Bly (Pb) 0,0004 
Chrom (Cr III) 
Chrom (Cr VI) 

0,001 
0,0001 

Kobber (Cu) 0,01 
Vanadium (V) 0,0003  
Nikkel (Ni) 0,0001  

Tabel 9. B-værdier for luftforurenende stoffer. 
 
DONG Energy har foretaget beregninger for de nuværende forhold (se afsnit 3.1.1), den forven-
tede fremtidige driftsform (se afsnit 3.1.2) og driftscenarierne med maksimal miljøbelastning og 
indfyring af henholdsvis biomasse og kul i begge hovedkedler (se afsnit 3.1.3). Der er ikke fore-
taget beregninger for scenariet med indfyring af fuelolie i begge kedler. For de nuværende for-
hold er der forudsat afbrænding af fuelolie i hovedkedlen på blok 2, idet emissionen af tung-
metaller er størst ved fyring med denne brændselstype.  
 
Der er ved OML-beregningerne forudsat indblæsning af tør kulflyveaske ved fyring med biomas-
se (9 tons/time, dog kun 5,5 tons/time for de nuværende forhold) og genindfyring af befugtet 
kulflyveaske for kul-scenariet (9,7 tons/time i hovedkedlen på blok 2 og 7,3 tons/time i kedlen på 
blok 1, begge værdier omregnet til tør aske). 
 
Emissionen af tungmetaller er beregnet på grundlag af indholdet af stofferne i brændsel indfyret 
i 2008 og mængderne af indblæst/genindfyret kulflyveaske samt udskillelsesgrader af stofferne i 
røggassystemet beregnet ved hjælp af elværkernes EMOK-model. For SO2, NOx og støv er 
anvendt emissionskoncentrationer på 200, 200 og 30 mg/normal m3 for blok 1 og hovedkedlen 
på blok 2. Disse koncentrationer er identisk med emissionsgrænseværdierne fastsat i påbud af 
21. december 2007 om overholdelse af nye emissionsgrænseværdier til luft m.m. for Avedøre-
værkets blok 1. Der er medtaget emissioner fra samtlige anlæg på Avedøreværket, dvs. også 
halmkedlen og de to gasturbiner på blok 2, som ellers ikke berøres af brændselsskiftet. For 
halmkedlen er anvendt de emissionsgrænseværdier for SO2, NOx og støv, der er fastsat i god-
kendelsen af 29. januar 2002 til træpillefyring i hovedkedlen på blok 2.  
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Efter aftale med Miljøcenter Roskilde er der ved OML-beregningerne forudsat en emission af HF 
på 5 mg/normal m3 (tør røggas, 10% ilt) fra såvel blok 1 som hovedkedlen på blok 2. For HCL er 
der - ligeledes efter aftale med Miljøcenteret - forudsat en emission på 10 mg/normal m3 (tør 
røggas, 10% ilt) fra blok 1 og hovedkedlen på blok 2. Emissionen af HF og HCl svarer således til 
emissionsgrænseværdierne, som er fastsat i denne godkendelse.  
 
For halmkedlen har DONG Energy ligeledes forudsat en emission af HF på 5 mg/normal m3 (tør 
røggas, 10% ilt), mens der for HCl er beregnet en emission på ca. 100 mg/normal m3 (tør røg-
gas, 10% ilt) ved hjælp af EMOK-modellen. 
 
OML-beregningerne (notat af 1. april 2009) indsendt med ansøgningen om miljøgodkendelse er 
revideret flere gange, bl.a. er indholdet af forskellige sporstoffer og udskillelsesgraden af stoffer-
ne i røggasrensningssystemet ændret. Resultaterne af de nyeste OML-beregninger fremgår af 
notat af 29. oktober 2009 og er vist i tabel 10 og 11. I tabellerne er angivet henholdsvis de abso-
lutte værdier og værdierne i forhold til B-værdierne. For hvert stof er der to rækker, hvor der i 
den øverste række er anført koncentrationen / det relative bidrag fra henholdsvis blok 1 og ho-
vedkedlen på blok 2, inklusive halmkedlen. I anden række er anført den samlede koncentration / 
det samlede relative bidrag fra Avedøreværket, inklusive de to gasturbiner. I sidste kolonne er 
angivet koncentrationen / det relative bidrag fra gasturbinerne alene.  
 

Nuværende 
driftsforhold 

µg/m3 

Forventet frem-
tidig driftsform 

µg/m3 

Biomasse  
begge kedler 

µg/m3 

Kul  
begge kedler 

µg/m3 

Stof 

AVV 1 AVV 2  AVV 1 AVV 2  AVV 1 AVV 2 AVV 1 AVV 2 

Gasturbiner
blok 2 
µg/m3 

10,6 10,2 10,2 13,1 10,2 12,6 10,6 12,9 NOx 
 41,0 41,0 41,0 41,0 

41,0 

21,1 20,4 20,5 24,6 20,5 25,2 20,1 25,7 SO2 
40,5 42,8 43,2 44,4 

0 

14,4 14,4 14,0 15,7 14,0 15,5 14,4 15,9 CO 
59,7 59,7 59,7 59,7 

59,7 

3,2 2,9 3,1 3,6 3,1 3,7 3,2 3,7 Partikler 
6,1 6,7 6,7 6,9 

 

1,4 2,9 1,4 3,1 1,4 3,1 1,4 3,1 HCl 
4,3 4,5 4,5 4,5 

 

0,72 0,72 0,70 0,79 0,70 0,77 0,72 0,79 HF 
1,44 1,49 1,47 1,51 

 

0,00001 0,00002 0,00001 0,00004 0,00001 0,00001 0,00001 0,00002 Cadmium 
0,00003 0,00004 0,00002 0,00003 

 

0,00023 0,00012 0,00010 0,00036 0,00010 0,00010 0,00029 0,00029 Kviksølv 
0,00035 0,00046 0,00020 0,00058 

 

0,00024 0,00023 0,00005 0,00027 0,00005 0,00005 0,00022 0,00022 Chrom 
0,00047 0,00032 0,00010 0,00044 

 

0,00016 0,00017 0,00004 0,00037 0,00004 0,00004 0,00015 0,00015 Kobber 
0,00033 0,00041 0,00008 0,00031 

 

0,00031 0,00111 0,00006 0,00033 0,00006 0,00005 0,00029 0,00029 Nikkel 
0,00142 0,00039 0,00011 0,00058 

 

0,00035 0,00153 0,00005 0,00060 0,00005 0,00005 0,00020 0,00020 Bly 
0,00188 0,00065 0,00010 0,00040 

 

0,00036 0,00026 0,00006 0,00036 0,00006 0,00005 0,00032 0,00033 Vanadium 
0,00062 0,00042 0,00011 0,00066 

 

Tabel 10. Resultat af OML-beregninger for nuværende drift, forventet drift efter brændselsomlægningen 
samt ved fyring med henholdsvis biomasse og kul i begge hovedkedler.  
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Nuværende 
driftsforhold 

µg/m3 

Forventet frem-
tidig driftsform 

µg/m3 

Biomasse 
begge kedler 

µg/m3 

Kul  
begge kedler 

µg/m3 

Stof 

AVV 1 AVV 2  AVV 1 AVV 2  AVV 1 AVV 2  AVV 1 AVV 2  

Gasturbiner
blok 2 
µg/m3 

8 8 8 11 8 10 8 10 NOx 
 33 33 33 33 

 
33 

8 8 8 10 8 10 8 10 SO2 
16 17 17 18 

 

1 1 1 2 1 2 1 2 CO 
6 6 6 6 6 

4 4 4 5 4 5 4 5 Partikler 
8 8 8 9 2 

3 6 3 6 3 6 3 6 HCl 
9 9 9 9 

 

36 36 35 39 35 39 36 40 HF 
72 74 74 76 

 

0,11 0,17 0,06 0,37 0,06 0,12 0,11 0,17 Cadmium 
0,28 0,43 0,18 0,29 

 

0,23 0,12 0,10 0,36 0,10 0,10 0,29 0,29 Kviksølv 
0,35 0,46 0,20 0,58 

 

0,24 0,23 0,05 0,27 0,05 0,05 0,22 0,22 Chrom 
0,47 0,32 0,10 0,44 

 

0,0016 0,0017 0,0004 0,0037 0,0004 0,0004 0,0015 0,0015 Kobber 
0,0033 0,0041 0,0007 0,0031 

 

0,31 1,11 0,06 0,32 0,06 0,05 0,28 0,29 Nikkel 
1,42 0,38 0,11 0,57 

 

0,05 0,06 0,01 0,15 0,01 0,01 0,05 0,05 Bly 
0,11 0,16 0,02 0,10 

 

0,12 0,51 0,02 0,12 0,02 0,02 0,11 0,11 Vanadium 
0,63 0,14 0,04 0,22 

 

Tabel 11. Resultat af OML-beregninger, hvor den beregnede luftkvalitet er angivet i % af B-værdien.  
 
Beregningerne viser, at alle B-værdier kan overholdes. 
 
HF er det stof, hvis koncentration i omgivelserne er størst i forhold til B-værdien. Ved fyring med 
kul i blok 1 og i hovedkedlen på blok 2 vil koncentrationen af HF i omgivelserne være max 1,51 
µg/m3 (76% af B-værdien), hvor blok 1 bidrager med  0,72 µg/m3 og blok 2 med 0,79 µg/m3.  
Emissionen fra halmkedlen giver anledning til ca. 11% af blok 2´s bidrag til koncentrationen af 
HF i omgivelserne.  
 
Den maksimale koncentration i omgivelserne af NOx (NO2) er 41 µg/m3, svarende til ca. 33 % af 
B-værdien for NO2 som er 125 µg/m3. Den maksimale koncentration af NO2 er udelukkende be-
stemt af emissionen af NOx fra gasturbinerne, idet de maksimale koncentrationer af NO2 fra 
henholdsvis blok 1 (10 µg/m3) og fra hovedkedlen på blok 2 inklusive halmkedlen (13 µg/m3) 
geografisk forekommer et helt andet sted i omgivelserne end det sted, hvor gasturbinerne har 
deres maksimale bidrag. De maksimale koncentrationer af NO2 fra blokskorstene optræder så-
ledes i en afstand af ca. 3 km fra værket, mens den maksimale koncentration af NO2 fra gastur-
binerne forekommer nogle få hundrede meter fra kedelbygningen for blok 2. 
 
Med hensyn til SO2 er den beregnede maksimale koncentration i omgivelserne max 18 % af B-
værdien, som er på 250 µg/m3.  
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For partikler (støv) er den beregnede maksimale koncentration i omgivelserne 6,9 µg/m3 ved 
kulfyring i begge blokke. Dette er under 10% af B-værdien. Emissionen af støv fra halmkedlen 
udgør ca. 11% af den samlede støvemission fra Avedøreværket. 
 
For HCl er den maksimale koncentration i omgivelserne 4,5 µg/m3, svarende til ca. 9% af B-
værdien på 50 µg/m. Blok 1 bidrager med 1,4 µg/m3 og blok 2 (inklusive halmkedlen) med 3,1 
µg/m3. Emissionen fra halmkedlen giver anledning til ca. 54% af blok 2´s bidrag til koncentratio-
nen af HF i omgivelserne.  
 
For tungmetallerne er de maksimale koncentrationer i omgivelserne i alle situationer langt under 
B-værdierne (under 1%). Hvis emissionen af tungmetaller ved kulfyring i begge blokke svarer til 
de fastsatte emissionsgrænseværdier, jf. afsnit 3.2.3.5 A, vil de maksimale koncentrationer af 
tungmetallerne stige lidt, men konklusionen vil fortsat være, at B-værdien generelt er en faktor 
100 højere end den maksimale koncentration af de enkelte tungmetaller i omgivelserne. 
 
Sammenfattende finder Miljøcenter Roskilde det godtgjort, at B-værdierne for de relevante foru-
renende stoffer kan overholdes – for de flestes vedkommende endda med meget stor margen. 
 
Miljøcenteret fastsætter i godkendelsen vilkår om, at B-værdierne angivet i tabel 9 skal overhol-
des (vilkår 42), og at tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udføres OML-beregninger til kon-
trol heraf (vilkår 43). Kun hvis forudsætningerne for de hidtil udførte beregninger ændres på en 
måde, således at der kan opstå tvivl om gyldigheden af disse beregninger, vil tilsynsmyndighe-
den fremsætte krav om, at der skal gennemføres nye OML-beregninger. 
 
3.2.3.11 Koncentrationer af luftforurenende stoffer i omgivelserne – svigt af luftrensningsanlæg 
Ved de udførte OML-beregninger er forudsat, at luftrensningsanlæggene for blok 1 og hoved-
kedlen på blok 2 fungerer optimalt. 
 
Da blok 1 og hovedkedlen på blok 2 skal lukkes ned hurtigst muligt, hvis elektrofilteret svigter 
(vilkår 25a), foretages ikke en nærmere vurdering af kortvarige forhøjede støvkoncentrationer. 
Et anlæg kan sædvanligvis lukkes ned på ca. ½ - 1 time. 
 
Hvis luftrensningsanlæggene for SO2 og NOx ikke fungerer korrekt eller svigter, skal normal drift 
være genoptaget i løbet af max 24 timer, ellers skal driften af det pågældende fyringsanlæg 
standses, jf. vilkår 26. B-værdierne skal i princippet kunne overholdes ved svigt af et luftrens-
ningsanlæg. I det følgende foretages en vurdering af dette spørgsmål. 
 
Her er der taget udgangspunkt i resultaterne af de senest udførte OML-beregninger (notat af 29. 
oktober 2009). 
 
SO2 
 
I det følgende foretages vurderingen for kul-scenariet, dvs. for indfyring af kul i begge blokke. 
Det antages, at røgfanerne fra de to blokke er sammenfaldende. 
 
Ved en emission af SO2 på 200 mg/normal m3 fra såvel blok 1 som hovedkedlen på blok 2 samt 
400 mg/normal m3 fra biokedlen på blok 2 er koncentrationen af SO2 i omgivelserne beregnet til 
henholdsvis 20,1 µg/m3 for blok 1 og 25,7 µg/m3 for blok 2 (heraf ca. 80% fra hovedkedel og ca. 
20% fra biokedel).  
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Ved svigt af afsvovlingsanlægget på blok 1 og normal drift af afsvovlingsanlægget på blok 2 
(dvs. emissionen af SO2 herfra er max 200 mg/normal m3), kan B-værdien for SO2 på 250 µg/m3 
overholdes, hvis svovlprocenten i kul er under ca. 1,1%. Det samme gør sig i alt væsentligt også 
gældende i den omvendte situation – svigt af afsvovlingsanlægget på blok 2 og normal drift af 
afsvovlingsanlægget på blok 1.  
 
I de senere år har indholdet af svovl i kul, som indfyres i de centrale kraftværker, generelt været 
under 1%, ofte ca. 0,6%. Det samme har været tilfældet med fuelolie. Ved svigt af et afsvov-
lingsanlæg på en af blokkene bør der således generelt ikke være problemer med overholdelse 
af B-værdien for SO2.  
 
Bloksiloerne har en samlet lagerkapacitet på henholdsvis ca. 2.560 tons for blok 1 og ca. 3.312 
tons for blok 2. Hvis alle bloksiloerne er helt fyldt, kan blok 1 køre fuldlast i ca. 29 timer, mens 
blok 2 kan køre i fuldlast i ca. 28 timer. 
 
Sandsynligheden for svigt af afsvovlingsanlæggene på begge blokke, samtidig med at der indfy-
res kul med et relativt højt svovlindhold, anses for lille. Miljøcenteret fastsætter derfor ikke på 
indeværende tidspunkt krav om iværksættelse af specielle foranstaltninger i en sådan tænkt 
situation. 
 
I det følgende foretages vurderingen for biomasse-scenariet, dvs. for indfyring af biomasse i 
begge blokke. Det antages, at røgfanerne fra de to blokke er sammenfaldende. 
 
Ved en emission af SO2 på 200 mg/normal m3 fra såvel blok 1 som hovedkedlen på blok 2 samt 
400 mg/normal m3 fra biokedlen på blok 2 er koncentrationen af SO2 i omgivelserne beregnet til 
henholdsvis 20,5 µg/m3 for blok 1 og 25,2 µg/m3 for blok 2 (heraf ca. 80% fra hovedkedel og ca. 
20% fra biokedel).  
 
Ved svigt af afsvovlingsanlægget på blok 1 og normal drift af afsvovlingsanlægget på blok 2 
(dvs. emissionen af SO2 herfra er max 200 mg/normal m3), kan B-værdien for SO2 på 250 µg/m3 
overholdes, hvis svovlprocenten i biomasse er under ca. 0,7%. Det samme gør sig også i alt 
væsentligt gældende i den omvendte situation – svigt af afsvovlingsanlægget på blok 2 og nor-
mal drift af afsvovlingsanlægget på blok 1.  
 
Da indholdet af svovl i biomasse må forventes at være under 0,7%, vil B-værdien for SO2 kunne 
overholdes ved svigt af et af afsvovlingsanlæggene. 
 
I det følgende foretages vurderingen for hovedforslaget, hvor der indfyres biomasse i kedlen på 
blok 1 og kul i hovedkedlen på blok 2. Det antages, at røgfanerne fra de to blokke er sammen-
faldende. 
 
Ved en emission af SO2 på 200 mg/normal m3 fra såvel blok 1 som hovedkedlen på blok 2 samt 
400 mg/normal m3 fra biokedlen på blok 2 er koncentrationen af SO2 i omgivelserne beregnet til 
henholdsvis 20,5 µg/m3 for blok 1 og 24,6 µg/m3 for blok 2 (heraf ca. 80% fra hovedkedel og ca. 
20% fra biokedel).  
 
Ved svigt af afsvovlingsanlægget på blok 1 og normal drift af afsvovlingsanlægget på blok 2 
(dvs. emissionen af SO2 herfra er max 200 mg/normal m3), kan B-værdien for SO2 på 250 µg/m3 
overholdes, hvis svovlprocenten i biomasse er under ca. 0,7%. I den omvendte situation – svigt 
af afsvovlingsanlægget på blok 2 og normal drift af afsvovlingsanlægget på blok 1 – kan  
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B-værdien for SO2 overholdes, hvis indholdet af svovl i kul er mindre end ca.1,1% 
 
Da indholdet af svovl i biomasse må forventes at være under 0,7%, vil B-værdien for SO2 kunne 
overholdes ved svigt af afsvovlingsanlægget på blok 1.  
 
Sammenfattende finder Miljøcenter Roskilde, at det ved svigt af afsvovlingsanlæg kun er nød-
vendigt at fastsætte krav til begrænsning af emissionen af SO2 i forbindelse med kulfyring. Der 
fastsætter på denne baggrund krav om, at der ikke må opkøres kul med et svovlindhold over 
1,1%, så længe et af afsvovlingsanlæggene er ude af drift. Allerede opkørt kul, som er lagret i 
bloksiloerne, må dog indfyres i denne situation. Hvis bloksiloerne er helt fyldt, overlejres denne 
begrænsning dog af bestemmelsen om, at kedlen på blok 1 eller hovedkedlen på blok 2 skal 
lukkes ned, hvis normal drift ikke er genoptaget efter 24 timer (vilkår 26). 
 
NOx 
 
Koncentrationen af NO2 i omgivelserne skyldes i alt overvejende grad emission af NOx fra gas-
turbinerne, dels pga. af den ret høje NOx-emission fra disse anlæg, dels pga. af den lavere af-
kasthøjde (95 m). Gasturbinerne er ikke forsynet med luftrensningsanlæg for NOx. 
 
Den maksimale koncentration af NOx i omgivelserne fra de to blokkes hovedskorstene fore-
kommer i en afstand af ca. 3 km fra værket. Her er bidraget fra blok 1: max 10,6 µg/m3 og fra 
blok 2 (inklusive biokedel): max 12,9 µg/m3 (heraf ca. 80% fra hovedkedel og ca. 20% fra bioke-
del). Ved beregningen er forudsat en emission af NOx på 200 mg/normal m3 fra såvel blok 1 
som hovedkedlen på blok 2 og 400 mg/normal m3 fra biokedlen på blok 2. 
 
Koncentrationen af NOx i den rå (urensede) røggas er ca. 600 mg/normal m3 fra kedlen på blok 
1 og ca. 450 mg/normal m3 fra den nyere hovedkedel på blok 2. 
 
Ved svigt af såvel deNOx-anlægget på blok 1 som deNOx-anlægget på blok 2 vil koncentratio-
nen af NO2 i omgivelserne i en afstand af ca. 3 km fra værket stige til ca. 60 µg/m3. I samme 
punkt vil gasturbinerne bidrage med ca. 14 µg/m3. 
 
Selv ved svigt af begge deNOx-anlæg vil B-værdien for NO2 kunne overholdes med stor mar-
gen, idet den maksimale koncentration af NO2 i omgivelserne er ca. 60% af B-værdien. 
 
3.2.3.12 Vilkår der er videreført helt eller delvist 
 
Vilkår 29d:  
 
Overført fra vilkår 11 i påbud af 21. december 2007 (blok 1) og vilkår 9 (de to afsnit efter tabellen 
med emissionsgrænseværdier) i godkendelsen fra 2002 (blok 2). 
 
Vilkår 30a og 30b:  
 
Definitionen på opstarts- og nedlukningsperioder er overført fra vilkår 12 i påbud af 21. decem-
ber 2007 (blok 1) og udvidet til også at gælde for hovedkedlen på blok 2. 
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Vilkår 32: 
 
Overført fra vilkår 13 i påbud af 21. december 2007 (blok 1) og udvidet til også at gælde for blok 
2, jf. også bilag 6B3 i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. 
 
Vilkår 33: 
 
Overført fra vilkår 9 i godkendelsen fra 2002 (blok 2). 
 
Vilkår 34: 
 
Overført fra vilkår 29 i godkendelsen fra 2002 (blok 2). 
 
Vilkår 44: 
 
Vilkåret er i alt væsentlighed overført fra vilkår 9, 32 og især vilkår 14 i godkendelsen fra 1998 af 
AVV 2 samt vilkår 5 og 12 i godkendelsen fra 2002 til træpillefyring i hovedkedlen på blok 2. 
 

3.2.4 Lugt 
 
Brændselsomlægningen vurderes ikke at give anledning til øgede lugtgener eller risiko herfor. 
Evt. lugtgener kan primært henføres til losning, transport og lagring af fuelolie. DONG Energy 
har oplyst, at begge fuelolietanke er udstyret med kulfiltre til rensning af fortrængnings- og  
åndingsluft. Filtrene udskiftes regelmæssigt hvert andet år. Miljøcenteret har ikke observeret 
lugtgener ved rundgang på Avedøreværket. 
 
I godkendelsen fastsætte alene et generelt vilkår (vilkår 45) om, at aktiviteter, transport og oplag 
på Avedøreværket (bl.a. oplag, transport og håndtering af olie og restprodukter) ikke må give 
anledning til lugtgener i omgivelserne, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. 
Vilkår 45 er i alt væsentlighed overført fra vilkår 15 i godkendelsen fra 1998 (AVV 2 og fællesan-
læg) samt vilkår 5 i godkendelsen fra 2002 til træpillefyring i hovedkedlen på blok 2. 
 
Miljøcenteret vil ved revision af godkendelsen af fællesanlæg tage stilling til, om det generelle 
vilkår om mulighed for indgreb over for lugtgener skal suppleres med særlige bestemmelser for 
de enkelte anlæg. 
 

3.2.5 Støj (almindelig virksomhedsstøj) 
 
Anlægsfase 
 
En miljøgodkendelse regulerer i almindelighed ikke støj fra bygge- og anlægsarbejder. De støj-
grænser, der fastsættes i godkendelsen, gælder derfor for den normale drift af Avedøreværket. 
 
Hvis der skulle opstå væsentlige gener fra bygge- og anlægsarbejder, kan kommunen med 
hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1, meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger. 
Kommunen kan i den forbindelse fx kræve, at visse aktiviteter ikke må foregå om natten. Kom-
munen har med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 5, også mulighed for på forhånd at 
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tilkendegive, at visse aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder kan medføre krav 
om begrænsning af virksomhedens forurening eller forbud mod virksomhedens drift. 
 
Driftsfase 
 
Der er senest fastsat støjgrænser for Avedøreværket i Københavns Amts godkendelse af 18. 
marts 1998 af Avedøreværkets blok 2 (vilkår 30). De gældende støjgrænser for værket er anført 
i tabel 12: 
 
Dage Tids-

rum 
Bådmandsvej 1 Hvidovre 

Strandvej 151A 
Nordlige 

skel 
Naturområde 

på Vestamager 
Mandag – fredag 
Lørdag 

07 – 18   
07 – 14 

45 45 70 40 

Mandag – fredag 
Lørdag 
Søn- og helligdage 

18 – 22  
14 – 22  
07 – 22  

 
40 

 
40 

 
70 

 
35 

Alle dage 22 – 07  35 35 70 35 
Tabel 12. Gældende støjgrænser for Avedøreværket (LR i dB(A)).  
 
De væsentligste kilder til værkets eksterne støjbidrag er luftindtag og afkast, ventilationsanlæg 
samt kørsel på værkets område, specielt kørsel med kuldozere. 
 
Den primære baggrundsstøj kommer fra trafikken på Motorringvejen og fra trafikken i industri-
området på Avedøre Holme. Sekundært optræder der flystøj fra ind- og udflyvningen til og fra 
Københavns Lufthavn. 
 
Efter idriftsættelsen af Avedøreværkets blok 1 blev der i 1991 gennemført støjmålinger og be-
regning af den samlede eksterne støj omkring værket. 
 
I 1995 blev der foretaget målinger og beregninger af såvel værkets daværende eksterne støj-
belastning som den forventede støjbelastning efter opførelse af Avedøreværkets blok 2. Der er 
her anvendt samme referencepunkter som i miljøgodkendelsen af blok 1. 
 
Ved støjberegningen i 1995 blev der foretaget ændringer i støjbidraget fra en række interne 
transporter. Dels var der transporter, som var ophørt, dels blev omfanget af eksisterende trans-
porter revideret. Endvidere blev en ny transport medtaget ved beregningen: kørsel med gips til 
udskibningsanlæg ved kaj. 
 
Støjberegningen fra 1995 er i 1998 suppleret med yderligere beregninger, som specielt vedrører 
opdatering af datagrundlaget for halmtransporter. 
 
Efter idriftsættelsen af blok 2 blev der i september 2002 foretaget en ajourføring af datagrund-
laget for beregning af den samlede eksterne støj omkring Avedøreværket. Støjberegningen er 
udført ved naturgasfyring i hovedkedlen på blok 2. I maj 2003 blev der foretaget en supplerende 
undersøgelse, som medtager støj fra drift af det netop opførte træpilleanlæg. Støjberegningen er 
i dette tilfælde gennemført ved fyring med træpiller og olie i hovedkedlen på blok 2. 
 
Den seneste støjberegning forud for ansøgningen om godkendelse af brændselsomlægningen 
er udført af Carl Bro i maj 2003 og omfatter beregning af støjbelastningen i de 4 referen-
cepunkter nævnt i godkendelsen fra 1998 (Hvidovre Strandvej 151A er dog erstattet af Hvidovre 
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Strandvej 149A) samt ved Brøndby Havn (se tabel 13). Støjbelastningen omfatter skibsstøj, hvor 
der som grundlag for beregningen bl.a. er anvendt standarddata for skibsstøj (hjælpemotorer).  
 

Beregningspunkt Støjbelastning 
dag22 / aften23 /nat24 

dB(A) 

Støjgrænser 
dag / aften / nat 

dB(A) 
 
R 1, Bådmandsvej nr. 1 
 

 
28 / 28 / 27 

 
45 / 40 / 35 

 
R 2, Hvidovre Strandvej 149A, 1. sal 
 

 
39 / 39 / 38 

 
45 / 40 / 35 

 
R 3, Nordlige skel til Kystholmen 
 

 
59 / 58 / 58 

 
70 / 70 / 70 

 
R 5a, Naturområde Vestamager 
 

 
37 / 36 / 36 

 
40 / 35 / 35 

 
R 8, Brøndby Havn *) 
 

 
34 / 34 / 34 

 
- 

Tabel 13. Beregnet støjbelastning fra Avedøreværket, maj 2003 (som energiækvivalent, korrigeret støj-
niveau). 
*) Der er ikke i gældende miljøgodkendelse fastsat støjgrænser ved Brøndby Havn. 
 
Carl Bro har i støjrapporten fra maj 2003 oplyst, at hovedparten af støjkilderne – subjektivt vur-
deret – ikke giver anledning til tydeligt hørbare toner i støjkildernes nærfelt. Enkelte støjkilder – 
primært ventilationsanlæg – frembringer støj med tydeligt hørbare toner i nærfeltet, men firmaet 
vurderer dog, at tonekomponenterne i referencepunkterne – subjektivt vurderet – er af så ringe 
styrke, at der ikke skal korrigeres med et + 5 dB tillæg ved bestemmelse af støjbelastningen. 
 
Carl Bro anfører i støjrapporten, at aktiviteterne i forbindelse med truck- og lastvognskørsel samt 
kørsel med gummihjulslæsser kan indeholde impulsagtig støj, men at den impulsagtige støj i 
referencepunkterne – subjektivt vurderet – heller ikke er af så væsentlig styrke, at der skal korri-
geres med et + 5 dB tillæg ved bestemmelse af støjbelastningen. 
 
Den samlede usikkerhed på beregningsresultaterne er beregnet til 1,9 – 3,6 dB(A) afhængig af 
beregningspunkt og beregningstidspunkt (dag/aften/nat).  
 
I boligområdet ved Bådmandsvej og i industriområdet på Avedøre Holme er støjgrænserne 
overholdt med god margen. 
 
Ved boligområdet nord for motorvejen (repræsenteret ved Hvidovre Strandvej 149 A, 1. sal) er 
støjgrænsen på 35 dB(A) om natten overskredet med 3 dB(A), hvilket er på niveau med 
ubestemtheden. Regnes med én decimals nøjagtighed er støjgrænsen overskredet signifikant, 
idet overskridelsen så er 3,4 dB(A), hvor ubestemtheden er 3,0 dB(A). Overskridelsen skyldes 
støjbidrag fra kørsel med dozere på kulpladsen, hvor den ene (Caterpillar type D9) alene giver 
et støjbidrag på 34 dB(A). Carl Bro oplyser i brev af 28. maj 2003 til Energi E2, hvormed støj-
rapporten fremsendtes, at Avedøreværket senere i 2003 ville udskifte den mest støjende dozer, 
hvilket skulle reducere støjbelastningen i boligområdet nord for værket. DONG Energy har i juli 
2008 oplyst, at den omtalte kuldozer er taget ud af drift og erstattet af en ny støjdæmpet kul-
dozer. 
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Støjgrænserne på Vestamager er – uden hensyntagen til usikkerheden – overskredet med 1 
dB(A) om aftenen og om natten. Ubestemtheden er imidlertid 3 dB(A) i disse referencetidsrum, 
hvorfor støjgrænserne ikke er overskredet, hvis ubestemtheden medregnes.  
 
Carl Bro oplyser i støjrapporten fra maj 2003, at støjbelastningen ved fyring med fuelolie og træ-
piller i hovedkedlen på blok 2 er 1 dB(A) lavere end ved gasfyring i hovedkedlen i reference-
punkterne ved Bådmandsvej og Brøndby Havn og 0,5 dB(A) lavere ved boligområdet nord for 
motorvejen (Hvidovre Strandvej 149A, 1. sal).   
 
I forbindelse med ansøgningen om godkendelse af brændselsomlægning på Avedøreværket har 
DONG Energy, Måleteknisk laboratorium, i en rapport af 26. marts 2009 foretaget en beregning 
af den forventede støjbelastning fra Avedøreværket efter brændselsomlægningen.  
 
I henhold til bilag 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010 om kvalitetskrav til 
miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. skal støjmålinger/-
beregninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser efter miljø-
beskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør heraf, udføres som “Miljømåling - ekstern støj”. 
Det udførende laboratorium skal opfylde et af følgende to krav: 1) laboratoriet skal beskæftige 
personer med gyldigt certifikat til ”Miljømåling – ekstern støj” eller 2) laboratoriet skal være ak-
krediteret til ”Miljømåling – ekstern støj”. 
 
Rapporten fra DONG Energy, Måleteknisk laboratorium, er udformet som: ”Miljømåling – ekstern 
støj”. Rapporten kan derfor benyttes som grundlag for Miljøcenter Roskildes afgørelse om miljø-
godkendelse af brændselsomlægningen. 
 
Beregningerne er foretaget for en driftsituation, hvor begge blokke fyres med kul, og med føl-
gende ændringer medtaget: 
 

• Nyt træpillelager (driftslager) nord for det gamle driftslager. Støjkilder er lukket transport-
bånd og udluftning fra silo. 

• Ny flyveaskesilo (for ren biomassefyring). 
• Nye skivemøller til knusning af træpiller med tilhørende bloksiloer, som etableres i en ny 

tilbygning til kedelhuset for blok 1. Forventede støjkilder er transportbånd og udluftning. 
• Bortkørsel af kulflyveaske fra silo: 15 tankbiler på hverdage hver medbringende 30 tons 

flyveaske. 
• Bortkørsel af gips: 7 lastbiler i dagtimerne på hverdage. 
• Kørsel med gips med lastbil til udskibningskaj og omlastning af gips til skib foretages ikke 

længere. 
• For kildestyrken af ny dozer af typen Caterpillar D9, som skal erstatte en dozer af typen 

Caterpillar D7, men som ikke var leveret i marts 2009, er anvendt støjdata for eksiste-
rende dozer af typen Caterpillar D9. 

• Der er i modsætning til Carl Bros rapport fra 2003 ikke medtaget støjbidrag fra skibe 
(olie-, træpille- og kulskibe). 

 
Ved beregningen er anvendt kildestyrker hentet bl.a. fra Carl Bros støjrapport fra maj 2003 og 
kildestyrker målt på Herningværket i oktober 2006. Nye støjkilder som fx dozere (Kumatzu og 
Caterpillar D9) er dog målt, mens enkelte støjkilder er genmålt. DONG Energy, Måleteknisk la-
boratorium, oplyser i støjrapporten, at det åbne kultransportbånd ved kulkajen samt træpille-
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transportbånd øst og vest ved kulbåndet bør genmåles, men at de driftsmæssige- og måletekni-
ske betingelser herfor endnu ikke har været til stede. 
 
Der er i øvrigt anvendt følgende driftsforudsætninger: 
 

Støjkilde Drift Bemærkninger 
2 nye Caterpillar D9 dozere på 
kulplads 

Kl. 7 - 12 alle ugens dage 

1 ny Kumatzo dozer  

Ved kullosning kører alle dozere i 
tidsrummet kl. 5 – 15 

Lastbilkørsel med kalk Ca. 6 om dagen Forekommer alle ugens dage 
Lastbilkørsel med halm 325 lastbiler mandag – fredag 

30 lastbiler lørdag 
Mandag – fredag kl. 6 – 15 
Lørdag kl. 8 – 13 

Traktorkørsel med kulslagge 5 om dagen Jævnt fordelt alle ugens dage 
Containerbil, kørsel med halm-
aske 

2 om ugen Mandag – fredag kl. 7 – 15 

Kørsel med halmslagge 3 om ugen Mandag – fredag kl. 7 – 15  
Tabel 14. Driftsforudsætninger for støjberegning, marts 2009. 
 
Beregningerne viser følgende støjbelastning (max værdier i de respektive referencetidsrum): 
 

Beregningspunkt Støjbelastning 
dag / aften / nat 

dB(A) 

Støjgrænser 
dag / aften / nat 

dB(A) 
 
R 1, Bådmandsvej nr. 1 
 

 
29 / 29 / 29 

 
45 / 40 / 35 

 
R 2, Hvidovre Strandvej 149A, 1. sal 
 

 
38 / 36 / 37 

 
45 / 40 / 35 

 
R 3, Nordlige skel til Kystholmen 
 

 
55 / 51 / 54 

 
70 / 70 / 70 

 
R 5a, Naturområde Vestamager 
 

 
36 / 32 / 33 

 
40 / 35 / 35 

 
R 8, Brøndby Havn 
 

 
32 / 31 / 32 

 
- 

Tabel 15. Beregnet støjbelastning efter brændselsomlægningen på Avedøreværket, marts 2009 (som 
energiækvivalent, korrigeret støjniveau). 
 
Den samlede usikkerhed på beregningsresultaterne er beregnet til 3,2 – 4,2 dB(A) afhængig af 
beregningspunkt og beregningstidspunkt (dag/aften/nat).  
 
Der er ikke tildelt genetillæg for tydeligt hørbare toner eller impulser i forbindelse med brænd-
selsomlægningen, idet støjfirmaet henviser til tidligere undersøgelser af tilsvarende processer 
på Avedøreværket. 
 
Miljøcenteret Roskilde har ved tilsyn på Avedøreværket ikke konstateret tydeligt hørbare toner 
eller impulser uden for værkets område, bortset fra en åbenstående sikkerhedsventil eller 
friblæsningsventil. Miljøcenter forventer heller ikke, at der efter brændselsomlægningen skal 
gives et genetillæg på + 5 dB(A) som følge af enten tydeligt hørbare toner eller tydeligt hørbare 
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impulser i støjbilledet i omgivelserne. Miljøcenteret har i den forbindelse noteret sig, at DONG 
Energy vil stille krav til maskinleverandørerne om, at der ikke må forekomme tydeligt hørbare 
toner i støjen fra nye anlæg. Ved boligområdet nord for motorvejen er støjgrænsen på 35 dB(A) 
om natten overskredet med 2 dB(A) (2,2 dB(A) med én decimals nøjagtighed) – hvis der ikke 
tages hensyn til ubestemtheden. Ubestemtheden er beregnet til 3 dB(A) (og 3,3 dB(A) med én 
decimals nøjagtighed).  
 
Overskridelsen skyldes støjbidrag fra påslaget for træpilletransportbånd (30,8 dB(A)), kørsel 
med dozere på kulpladsen, hvor den ene (Kumatzu) giver et støjbidrag på 30,0 dB(A) og de to 
andre (Caterpillar type D9) hver giver et støjbidrag på 26,6 dB(A) samt kontikran på kulplads 
(28,4 dB(A)). 
 
For påslaget til træpilletransportbåndet er benyttet en kildestyrke, som Carl Bro har målt i 2003, 
og som indgik i dette firmas støjrapport fra maj 2003. 
 
Ved støjberegningen er støjbidrag fra kørsel med bundaske (slagge) fra kedelbygningerne til 
driftslageret og herfra til skib beregnet for den eksisterende placering af driftslageret bag ved 
langtidslagrene for træpiller. Med den fremtidige placering af det nye driftslager øst for fuelolie-
tankene, som Miljøcenter Roskilde har godkendt den 12. juni 2009, vil der være mere kørsel 
nærmere Kystholmen. Til- og frakørsel med slagge i forbindelse med driftslageret giver dog ikke 
anledning til støjbidrag i nattetimerne, da transporten efter det oplyste alene finder sted i dag-
timerne. 
  
Da der tale om en godkendelsessituation, skal støjgrænserne som udgangspunkt overholdes 
uden indregning af ubestemtheden, som i sig selv skal søges minimeret mest muligt. 
 
Miljøcenteret har den 19. juni 2009 anmodet DONG Energy om at redegøre for hvilke tiltag af 
teknisk og/eller driftsmæssig karakter, der kan iværksættes med henblik på overholdelse af støj-
grænserne i boligområdet nord for Avedøre Holme (uden hensyntagen til ubestemtheden). 
 
DONG Energy har den 6. juli 2009 fremsendt en revideret støjrapport af 8. juni 2009 udarbejdet 
af DONG Energy, Måleteknisk laboratorium. 
 
I forhold til støjrapporten af 26. marts 2009 er der foretaget følgende ændringer i rapporten af 8. 
juni 2009: 
 

• Træpilletragtvogn er genmålt og ændret fra punktkilde til linjekilde. Baggrundsstøjen var 
dog ret dominerende under kildestyrkemålingen, hvorfor målefirmaet anbefaler at gen-
måle kildestyrken under bedre akustiske forhold (baggrundsstøjen stammede fra vende-
stationen på kajen og taghuset på korttidslageret). 

• Kontikran er ændret fra punktkilde til linjekilde. 
• Træpilletransportbånd er genmålt. 

 
I en senere version af rapporten af 8. juni 2009 er tilføjet to transporter: 
 

• Transport af befugtet kulflyveaske til kulplads (4 lastbiler inden for tidsrummet kl. 7 – 15). 
 
• Transport af tør kulflyveaske til eksisterende silo ved blok 2 med henblik på indblæsning 

af aske ved fyring med biomasse (8 lastbiler inden for tidsrummet kl. 7 – 15). 
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Beregningerne viser følgende støjbelastning (max værdier i de respektive referencetidsrum): 
 

Beregningspunkt Støjbelastning 
dag / aften / nat 

dB(A) 

Støjgrænser 
dag / aften / nat 

dB(A) 
 
R 1, Bådmandsvej nr. 1 
 

 
29 / 28 / 29 

 
45 / 40 / 35 

 
R 2, Hvidovre Strandvej 149A, 1. sal 
 

 
38 / 37 / 38 

 
45 / 40 / 35 

 
R 3, Nordlige skel til Kystholmen 
 

 
56 / 52 / 55 

 
70 / 70 / 70 

 
R 5a, Naturområde Vestamager 
 

 
35 / 31 / 32 

 
40 / 35 / 35 

 
R 8, Brøndby Havn  
 

 
32 / 31 / 32 

 
- 

Tabel 16. Beregnet støjbelastning efter brændselsomlægningen på Avedøreværket, juni 2009 (som ener-
giækvivalent, korrigeret støjniveau). 
 
Den samlede usikkerhed på beregningsresultaterne er beregnet til 2,9 – 4,4 dB(A) afhængig af 
beregningspunkt og beregningstidspunkt (dag/aften/nat).  
 
Ved boligområdet nord for motorvejen er støjgrænsen på 35 dB(A) om natten overskredet med 3 
dB(A) henholdsvis 3,1 dB(A) med én decimals nøjagtighed – hvis der ikke tages hensyn til 
ubestemtheden. Ubestemheden er henholdsvis 4 dB(A) og 3,5 dB(A) med én decimals nøjag-
tighed.  
 
Overskridelsen skyldes støjbidrag fra påslag for træpilletransportbånd (33,4 dB(A)), kørsel med 
dozere på kulpladsen, hvor den ene (Kumatzu) giver et støjbidrag på 30,1 dB(A) og de to andre 
(Caterpillar type D9) hver giver et støjbidrag på 26,7 dB(A) samt kontikran på kulplads (28,1 
dB(A)). 
 
I støjrapporten oplyses, at hvis dozerkørsel undlades i natperioden og kildestyrken af træpille-
tragtvognen nedbringes til max 104 dB(A), vil støjgrænsen om natten i boligområdet nord for 
motorvejen kunne overholdes uden indregning af usikkerheden. 
 
DONG Energy har i ansøgningen om godkendelse af brændselsomlægningen søgt om tilladelse 
til, at dagperioden starter kl. 6.00 i stedet for normalt kl. 7.00. Begrundelsen oplyses at være et 
ønske om optimering af driften. I den forbindelse har DONG Energy henvist til afsnit 2.2.5 i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. I brev af 6. juli 2009 har 
DONG Energy uddybet begrundelsen for ansøgningen om ændring af skæringstidspunktet for 
støjgrænserne om natten og om dagen. Det oplyses således, at mange af de anløbende skibe 
kommer før kl. 06. For at skibene kan have kortest mulig liggetid, er det vigtigt, at Avedøre-
værket kan komme i gang med at losse så tidligt som muligt. Hvis skibene ikke losses færdig 
samme dag, som de anløber, vil der kunne akkumuleres ventende skibe foran værkets havn. 
Det betyder, at der skal betales for ventetiden natten over, og at det desuden vil påvirke det 
efterfølgende skibs liggetid, da losningen vil blive påbegyndt senere end ellers. 
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Miljøcenter Roskilde finder det rimeligt, at Avedøreværket kan påbegynde losning af brændsels-
skibe fra kl. 6, og at der ved kullosning derfor kan køres med dozere fra dette tidspunkt eller 
umiddelbart herefter. Kulpladsen er ikke udstyret med transportbånd og udkastere. Kulkranen 
aflæsser kullene fra skibet i en bunke. Det er derfor nødvendigt at anvende dozere umiddelbart 
efter losningen påbegyndes. Det kan tilføjes, at Avedøreværket ikke ligger i eller op til et særligt 
støjfølsomt område, og at der må forventes væsentlig baggrundsstøj i boligområdet nord for 
motorvejen allerede fra kl. 6. Skæringstidspunktet mellem nat- og dagstøjgrænserne fastsættes 
derfor til kl. 6. 
 
I godkendelsen af brændselsomlægningen videreføres de støjgrænser, der er fastsat i godken-
delsen af Avedøreværkets blok 2 fra 1998, idet støjgrænserne anses for at være i overens-
stemmelse med de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern 
støj fra virksomheder. Det kan diskuteres, om støjgrænserne på Vestamager er for restriktive, 
idet Vestamager ikke er et egentligt rekreativt område, da der er begrænset adgang til området. 
Da de hidtil gældende støjgrænser imidlertid kan overholdes med god margen, og området des-
uden indgår i Natura 2000-området ”Vestamager og havet syd for”, vil Miljøcenteret fastholde 
støjgrænserne her. I basisanalysen for Natura-2000 området er støj fra det nærliggende industri-
område på Avedøre Holme ikke nævnt som en kilde til forstyrrelse af fuglebestanden. Det oply-
ses i analysen, at rekreativ udnyttelse af området især er en trussel for havterne og dværgterne, 
der yngler på stranden ved Sydvestpynten/Kofoeds Enge samt den sandø, der her opstår nogle 
år. Lystsejlere går lejlighedsvis i land på øen, når den findes, og forstyrrer ynglende vadefugle. 
 
Brøndby Havn er en lystbådehavn med mulighed for helårsbeboelse i lystbåde i en del af hav-
nen (jf. forslag til lokalplan 313A og forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 til Brøndby Kommune-
plan 2005 – 2017). Miljøcenteret fastsætter i godkendelsen supplerende støjgrænser i dette om-
råde svarende til støjgrænserne for et boligområde (45/40/35 dB(A)). De udførte støjberegninger 
viser, at disse støjgrænser kan overholdes. 
 
Der fastsættes ikke støjgrænser for centerområdet nær motorvejen (område 5C2 i Kommune-
planen). Området anvendes til kontor og lign., hvor der undertiden fastsættes en støjgrænse på 
ca. 55 dB(A) døgnet rundt. I praksis vil en sådan støjgrænse være overholdt, hvis Avedørevær-
ket overholder de støjgrænser, der i øvrigt er fastsat i godkendelsen, specielt støjgrænserne i 
boligområdet nord for motorvejen. 
 
DONG Energy skal senest 3 måneder, før brændselsomlægningen sættes i værk, dokumentere, 
at støjgrænserne kan overholdes uden indregning af ubestemtheden. Dokumentationen skal 
foreligge i form af en støjrapport udført som ”Miljømåling – ekstern støj.”  
 
DONG Energy skal senest 6 måneder efter, at brændselsomlægningen er gennemført, indsende 
en støjrapport udformet som ”Miljømåling – ekstern støj” til Miljøcenter Roskilde. Rapporten skal 
være baseret på målte kildestyrker af samtlige nye støjkilder, der etableres i forbindelse med 
brændselsomlægningen samt øvrige nybygninger, der etableres sideløbende hermed (fx ny 
driftsilo, ny driftslager for bundaske og forlængelse af pilletransportbåndet til den nye driftsilo).  
 
Der fastsættes desuden krav om, at DONG Energy med passende mellemrum – 4 år – skal 
gennemgå anlæggets støjkilder og vurdere, om det er sandsynligt, at den sidst udførte støjbe-
regning fortsat er dækkende for støjbelastningen fra Avedøreværket. Nærmere bestemmelser 
om denne gennemgang er fastsat i vilkår 48. Miljøcenter Roskilde kan som tilsynsmyndighed 
herudover stille krav om en årlig støjmåling/støjberegning, jf. vilkår 48, som især vil være rele-
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vant, hvis Miljøcenteret selv skønner, at den senest udførte støjberegning/-måling ikke er fyl-
destgørende for det aktuelle støjbillede.  
 
Støj fra skibe 
Støj fra skibe, der ligger til kaj ved lossekajen (olieskibe, kulskibe og træpilleskibe) og udskib-
ningskajen (bundaske), er ikke medtaget i beregningen af den samlede støjbelastning fra  
Avedøreværket efter brændselsomlægningen. Støj fra slæbebåde og pramme er heller ikke 
medtaget i beregningen. 
 
Skibene har i havn behov for at anvende deres hjælpemotor til produktion af strøm til ventilation, 
maskineri, m.v. Støjen udstråles normalt fra skibets skorsten. 
 
Miljøklagenævnet har anført i en afgørelse af 8. januar 2008 om Enstedværket, som har en stør-
re kulterminal ved siden af kraftværket med egen kulkaj og udskibningsfaciliteter, at støj fra ski-
be beliggende ved virksomhedens kaj skal medregnes i støjbelastningen fra Enstedværket. 
 
Miljøcenter Roskilde har drøftet problemstillingen med Miljøstyrelsen og de to andre miljøcentre i 
Odense og Århus, og der er almindelig enighed om, som det også fremgår af den omtalte afgø-
relse fra Miljøklagenævnet, at en virksomhed i princippet er ”ansvarlig” for støj fra skibe, der lig-
ger ved virksomhedens egen kaj (er fortøjrede). Dette princip er analogt til det almindelige admi-
nistrative princip om, at en virksomhed også er miljømæssig ansvarlig for støj m.v. fra vareleve-
ring og varehåndtering, der forestås af fremmede vognmænd, så længe kørslen foregår på virk-
somhedens eget område. 
 
Praksis har dog været, at støjbidraget fra skibe generelt ikke har været medregnet i støjbelast-
ningen fra en virksomhed, idet virksomhederne i almindelighed ikke har indflydelse på hvilke 
skibe, der anløber havnen, når virksomhederne samtidig lægger vægt på at have så stor frihed 
som muligt ved valg af leverandør og transportør. Endvidere mangler der detaljeret viden om 
skibenes støjudsendelse (kildestyrke), ligesom der, i modsætning til fx støj fra lastbiler, ikke er 
(internationale) regler om støjudsendelse fra skibe. 
 
Ved støjkortlægningen fra 2003 er der medtaget støjbidrag fra kul- og olieskibe, der ligger ved 
Avedøreværkets kaj. Der er ved beregningen benyttet en kildestyrke på 105 dB(A) for skibets 
hjælpemotor (”standard kildestyrke”). Støj fra skibe ved værkets kaj giver ikke anledning til et 
dominerende støjbidrag i nogen af beregningspunkterne.  
 
I forbindelse med VVM-redegørelsen er der foretaget en fornyet beregning af støjbidraget fra 
skibe, der ligger ved kaj. Resultatet af beregningen fremgår af tabel 17. 
 

Beregningspunkt Støjbelastning 
dB(A) 

Bådmandsvej nr. 1 1,8 
Hvidovre Strandvej 149A, 1. sal 31,1  
Nordlige skel til Kystholmen 49,1  
Naturområde Vestamager 14,8  
Brøndby Havn  11,3 
Tabel 17. Støjbelastning fra skibe angivet i VVM-redegørelsen.  
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Under hensyntagen til almindelig praksis, og til at støjbidraget fra skibe, der anløber Avedøre-
værkets kajer, sandsynligvis ikke medfører betydende støjbidrag i omgivelserne sammenlignet 
med støjbelastningen fra selve Avedøreværket, accepterer Miljøcenter Roskilde, at støj fra skibe 
indtil videre ikke reguleres i godkendelsen. 
 
Der fastsættes vilkår om, at Avedøreværket på forlangende skal dokumentere støjbidraget i om-
givelserne fra skibe, og at Miljøcenteret kan fastsætte nærmere bestemmelser om støjbidraget 
herfra (vilkår 49). Miljøcenteret vil i den sammenhæng tage udgangspunkt i vejledning fra Miljø-
styrelsen om såvel metoder til beregning af skibsstøjen og mulige reguleringer af støj fra skibe. 
 

3.2.6 Vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd 
 
Der er i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997: ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt 
miljø” fastsat vejledende grænseværdier for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd. Lavfrekvent 
støj er støj, hvor en væsentlig del af lydenergien befinder sig i frekvensområdet under ca. 160 
Hz, mens infralyd er lyd med en frekvens under 20 Hz.  
 
Vibrationer konstateres kun undtagelsesvist i bygninger, som er længere væk end nogle få 
hundrede meter fra vibrationskilden – oftest har afstanden været under ca. 50 m. Da afstanden 
til nærmeste erhvervsbebyggelse, hvor den vejledende grænseværdi for vibrationer i øvrigt er 
højest, er mere end 150 m regnet fra blokbygningerne, og der ikke er særlige vibrationskilder på 
Avedøreværket, forventes ingen generende vibrationer i omgivelserne. Miljøcenteret fastsætter 
derfor ingen grænseværdier for vibrationer i godkendelsen. 
 
På grund af afstanden til omkringliggende bygninger og disses anvendelse (dvs. ingen særlig 
støjfølsom anvendelse) fastsættes på nuværende tidspunkt heller ikke grænseværdier for lav-
frekvent støj og infralyd.  
 
Der fastsættes i godkendelsen et vilkår om (vilkår 50), at tilsynsmyndigheden kan forlange, at 
der udføres målinger af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. På grundlag af måleresultaterne 
kan tilsynsmyndigheden eventuelt fastsætte krav om overholdelse af grænseværdier, der som 
udgangspunkt svarer til de vejledende grænseværdier. Krav om målinger vil kun blive fremsat, 
hvis der modtages en klage, som tilsynsmyndigheden selv vurderer er berettiget. 
 
Eventuelt supplerende vilkår om grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer vil 
blive meddelt i en særskilt afgørelse, der kan påklages efter de almindelige klageregler. 
 

3.2.7 Spildevand 
 
Fra Avedøreværket udledes spildevand til Køge Bugt primært via kølevandsafgangskanalerne 
for blok 1 og blok 2. Endvidere afledes overfladevand fra befæstede arealer til værkets havn ved 
olie- og kulkajerne. 
  
Spildevandet fra Avedøreværket kan opdeles i følgende delstrømme: 
 

1. Kølevand fra de to blokke, som udledes via særskilte kølevandsafgangskanaler (fælles 
kølevandsindtagskanal for blokkene). Ved kondensationsdrift (ren elproduktion) udledes 
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ca. 28.800 m3/h fra blok 1 og 54.000 m3/h fra blok 2. Ved modtryksdrift (produktion af el 
og fjernvarme) er udledningen af kølevand mere end halveret. 

2. Kølevand fra destillationsanlæg, jf. nedenstående punkt 7. Der udledes ca. 315 m3/h. 
3. Overløb fra sedimentationsbassinerne (fælles for blok 1 og blok 2), ca. 2.500 m3/år. Spil-

devandet udledes til kølevandsafgangskanalen for blok 1 lige før udløbet i Køge Bugt. 
4. Udløb fra neutraliseringsbassinerne (fælles for blok 1 og blok 2), ca. 20.000 – 50.000 

m3/år. Spildevandet udledes til kølevandsafgangskanalen for blok 1. 
5. Overfladevand fra befæstede arealer. Overfladevandet udledes via 7 dykkede afløb til 

kølevandsafgangskanalerne for såvel blok 1 som blok 2 samt havnen ved olie- og kul-
kajerne. Den samlede nettoudledning udgør ca. 10.500 m3/år. 

6. Overløb fra tanke for opsamling af skyllevand fra hovedkondensatfilter (et for hver blok). 
Spildevandet udledes til kølevandsafgangskanalen i det omfang, der i øvrigt udledes 
skyllevand fra tankene. Den udledte spildevandsmængde er ikke kendt. 

7. Brine (saltvandskoncentrat) fra afsaltningen af havvand: ca. 100.000 m3/år fra såvel af-
saltningsanlægget på blok 1 (destillationsanlæg) som afsaltningsanlægget på blok 2 
(omvendt osmose anlæg). Spildevandet udledes til de respektive kølevandsafgangs-
kanaler fra blokkene.  

8. Spildevand fra afsvovlingsanlæggene, som ledes til det kommunale kloaksystem efter 
forudgående rensning af spildevandet i eget spildevandsrensningsanlæg (fælles for de to 
blokke). 

 
Brændselsomlægningen vil ikke medføre væsentlige ændringer af den direkte udledning af spil-
devand til vandområdet Køge Bugt.  
 
I dag afledes i alt ca. 70.000 m3 spildevand pr. år fra Avedøreværket til det offentlige spilde-
vandssystem, hvilket ikke forventes ændret væsentligt efter brændselsomlægningen. Sammen-
sætningen af spildevandet, som afledes til det offentlige spildevandssystem, kan dog blive på-
virket af brændselsomlægningen. Ved fyring med kul i begge blokke vurderes spildevands-
mængden fra det interne rensningsanlæg (afsvovlingsanlæggene) således at blive øget fra ca. 
20.000 m3/år til ca. 30.000 m3/år. Den årlige mængde af udledte tungmetaller kan herved øges 
med ca. 50% ved kulfyring i begge blokke. 
 
Avedøreværkets andel af tungmetaller i spildevand, som ledes til I/S Spildevandscenter Aved-
øre, er forholdsvis beskeden (1 – 2 promille). Undtagelsen herfra er cadmium og nikkel, hvor 
Avedøreværkets andel af belastningen af I/S Spildevandscenter Avedøre i dag udgør henholds-
vis ca. 1,2 % og 1,5%. Disse andele kan som nævnt ovenfor øges med ca. 50 % ved kulfyring i 
begge blokke. Afledningen af nikkel fra Avedøreværket kan måske henføres til indfyring af fuel-
olie i kedlerne. Da indfyringen af denne brændselstype påregnes reduceret kraftigt i forbindelse 
med brændselsomlægningen, vil tilledningen af nikkel til det offentlige kloaksystem muligvis bli-
ve reduceret efter brændselsomlægningen. 
 
Tilladelse til afledning af spildevand fra Avedøreværket til det offentlige kloaksystem meddeles 
af Hvidovre Kommune i en særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3. Eventuel 
ændring af den nuværende tilslutningstilladelse fra maj 2003 behandles uafhængigt af miljøgod-
kendelsen af brændselsomlægningen. 
 



 

 

 

88

3.2.8 Forbrug af hjælpestoffer 
 
De mængde- og miljømæssigt mest betydende hjælpestoffer er ammoniak, kalk, dieselolie, salt-
syre og natriumhydroxid.  
 
Ammoniak anvendes til fjerne kvælstofoxider i røggasserne. Ammoniak er primært af betydning 
set ud fra et risikomæssigt synspunkt, jf. afsnit 3.2.12.1. 
 
Kalk anvendes i afsvovlingsanlæggene, hvor kalk (i en opslemning) reagerer med svovldioxid i 
røggassen og danner gips, som fjernes fra systemet i centrifuger og herefter transporteres til 
indendørs lagring inden forsendelse med lastbiler. Kalkforbruget kan mere end fordobles ved 
indfyring af kul i begge blokke (fra ca. 20.000 tons/år under de nuværende driftsforhold til ca. 
48.500 tons/år ved fyring med kul i begge blokke). 
 
Dieselolie anvendes hovedsageligt som brændstof til dozerne på kulpladsen. Forbruget afhæn-
ger derfor i høj grad af kulforbruget og dermed af brændselsvalget. Forbruget kan fordobles ved 
fyring med kul i begge blokke sammenlignet med forbruget i dag (fra ca. 200.000 l/år til ca. 
400.000 l/år). 
 
Saltsyre og natriumhydroxid anvendes især til regenerering af ionbyttere i bl.a. vandbehand-
lingsanlægget. Forbruget forventes ikke at stige efter brændselsomlægningen (forbrug ca. 100 
tons saltsyre/år og ca. 150 tons natriumhydroxid/år –  omregnet til 100% rent stof). 
 
Der anvendes herudover årligt ca. 100.000 m3 vandværksvand til sanitære formål og til fremstil-
ling af deionat (dvs. kedelvand m.m.). 
 
Afsvovlingsanlæggene er de største vandbrugere på Avedøreværket. I de senere år er der ho-
vedsageligt anvendt kanalvand fra Avedøre Holme (ca. 300.000 m3/år). Dette vand stammer fra 
grundvandssænkning i området. DONG Energy har oplyst, at det løbende undersøges, om for-
bruget af grundvand kan reduceres. I flere tilfælde vil dette nødvendiggøre udskiftning af pumper 
og rør. 
 

3.2.9 Restprodukter 
 
Ved drift af Avedøreværket opstår der følgende typer af restprodukter (også benævnt mineral-
produkter)25: 
 

• Flyveaske, som stammer fra mineralindholdet i brændslet (den ikke brændbare fraktion) 
og udskilles i elektrofiltrene 

• Bundaske, der også stammer fra mineralindholdet i brændslet, og som udtages fra bun-
den af kedlerne (grovere fraktion end flyveaske) 

• Gips, som udskilles i afsvovlingsanlæggene ved reaktion mellem SO2 i røggassen og 
kalk. 

 
Restprodukterne har hidtil i vid udstrækning været genanvendt især inden for byggesektoren. 
Flyveaske anvendes således til fremstilling af cement og beton, mens gips anvendes til fremstil-
ling af gipsplader og cement. Bundaske fra blok 2 (blandingsaske) har været anvendt som råma-
teriale ved fremstilling af mineraluld, mens bundasken fra blok 1 har været eksporteret til U.K. og 
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her anvendt til fremstilling af bloksten. Endvidere har flyveaske været anvendt som fyldmateriale 
ved forskellige bygge- og anlægsprojekter. 
 
Karakteristisk for genanvendelsesmulighederne er afhængigheden af konjunkturerne i bygge-
sektoren. I perioder, som fx her under finanskrisen, er det nødvendigt at deponere en vis 
mængde af restprodukterne - om ikke andet så midlertidigt. 
 
Mængderne af restprodukter varierer med det betragtede driftscenarium (brændselsvalg). Der 
henvises her til oplysningerne i bilag 1, afsnit 9.4.3. 
 
3.2.9.1 Forbrænding af biomasse 
 I forbindelse med brændselsomlægningen forventes produceret en ny type restprodukt på  
Avedøreværket, nemlig bundaske og flyveaske fra indfyring af ren biomasse. DONG Energy har 
oplyst, at begge asketyper anvendes som gødskningsmiddel i Sverige (pga. indhold af spor-
stoffer og næringssalte), og at virksomheden i øjeblikket er ved at undersøge muligheden for 
tilsvarende anvendelse i Danmark. I dag anvendes bioaske fra biomassefyrede værker ikke til 
jordforbedringsformål. En mindre mængde (bundaske) anvendes til fremstilling af cement, men 
hovedparten af askemængden eksporteres til Norge.  
 
Hvis det af kedeltekniske årsager bliver nødvendigt at indblæse kulflyveaske i kedlen sammen 
med biomasse (jf. afsnit 3.2.3.7), vil der i alt væsentligt blive produceret de samme typer af rest-
produkter, som i dag produceres ved fyring med træpiller m.m. i hovedkedlen på blok 2.  
 
Ved fyring med biomasse vil gips have et større indhold af urenheder, fordi svovlindholdet i bio-
masse er lavt. Det er derfor ikke sikkert, at gipsen direkte kan anvendes af producenter af gips-
plader. DONG Energy har oplyst, at koncernen i øjeblikket arbejder på at etablere et anlæg, der 
kan oprense gips, som ikke overholder kvalitetskravene. Ved oparbejdning forventes hoved-
parten af gipsen at kunne genanvendes. 
 
I dag produceres jævnligt en vis mængde gips på Avedøreværket, som har for dårlig kvalitet til, 
at den kan anvendes til fremstilling af byggematerialer. Denne ”skidtgips” deponeres eller køres 
til Asnæsværket og blandes her med kalk, hvorefter blandingen anvendes i afsvovlingsanlægget 
på Asnæsværkets blok 5. Herved omdannes den dårlige gips fra Avedøreværket til brugbar gips 
på Asnæsværket. Hvis der etableres et oprensningsanlæg som beskrevet ovenfor, vil denne 
gipstype også kunne oparbejdes i anlægget. 
 
DONG Energy har i øvrigt oplyst, at bioaske besidder geotekniske egenskaber, der gør det mu-
ligt at anvende asken i anlægsprojekter. 
 
3.2.9.2 Forbrænding af kul 
Restprodukterne ved fyring med kul vil svare til de restprodukter, der i dag produceres på blok 1. 
 
DONG Energy har oplyst, at det i henhold til gældende standard er muligt at samfyre med op til 
20% biomasse, uden at muligheden for industriel genanvendelse ændres. Det forventes, at 
denne andel om nogle år kan øges til 40%. 
 
3.2.9.3 Vilkår om håndtering og genanvendelse af restprodukter 
Miljøcenteret fastsætter vilkår om, at såvel bundaske som flyveaske fra fyring med forskellige 
brændsler som udgangspunkt skal holdes adskilt (vilkår 52), idet afsætningsmulighederne for 
restprodukterne hidtil har været forskellige. Endvidere skal flyveaske fra kulfyring i begge blokke 
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holdes adskilt, med mindre de to asketyper kan genanvendes til samme formål (fx til cement- 
eller betonfremstilling). 
 
For biokedlen tilknyttet blok 2 videreføres gældende vilkår om håndtering og opbevaring af fly-
veaske og slagge med redaktionelle ændringer (vilkår 11 i Københavns Amts godkendelse af 
29. januar 2002 af træpillefyring i hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2, nu vilkår 54 i god-
kendelsen af brændselsomlægningen). Det tilføjes, at slagge også kan opbevares indendørs, 
herunder i en kælder. 
 
For de to typer af restprodukter fastsættes en bestemmelse om, at de skal genanvendes, så vidt 
det er teknisk/kommercielt muligt (vilkår 53).  
 
Oplagring af bundaske (slagge) fra de to hovedkedler på Avedøreværket er reguleret af Miljø-
center Roskildes godkendelse af 12. juni 2009 til etablering af nyt driftslager for bundaske på 
Avedøreværket (fælles lager for blok 1 og blok 2). 
 
Med hensyn til gips har der hidtil generelt ikke været behov for mellemlagring, bortset fra en 
mindre mængde fra blok 2, hvor kvaliteten har været så dårlig, at fraktionen har måttet depone-
res eller ”oprenses”, jf. afsnit 3.2.9.1. ”Skidtgipsen” oplagres på Avedøreværket i en betonbås 
syd for afskibningshallen for produktgips. 
 
Avedøreværket skal årligt oplyse mængderne af restprodukter, der er genanvendt i det forløbne 
kalenderår, og mængderne der er deponeret, evt. mellemlagret, samt årsagen/-erne til at det 
ikke har været muligt at genanvende restprodukterne (fuldt ud).   
 

3.2.10 Affald 
 
Brændselsomlægningen forventes ikke at medføre væsentlige ændringer af mængder og typer 
af affald (eksklusive restprodukter, jf. afsnit 3.2.9), dog kan mængden af slam fra sedimentati-
ons- og neutralisationsbassiner samt slam (filtergips) fra rensning af spildevand fra afsvovlings-
anlæggene øges. Disse mængder er dog i forvejen ikke særligt store. 
 
Hvis der mod forventning vil blive fyret med ren fuelolie i længere tid (fx under en strejke), skal 
bundasken og flyveasken håndteres som farligt affald. Dette har også tidligere været tilfældet for 
asken fra hovedkedlen på blok 2, inden Avedøreværket rutinemæssigt påbegyndte at indblæse 
kulflyveaske i kedlen. Asken blev dengang oplagret i big-bags i en bygning øst for olietankene. 
 
Miljøcenter fastsætter vilkår om, at bundaske og flyveaske fra ren oliefyring i en kedel skal hånd-
teres som farligt affald (vilkår 51), og at asken skal opbevares indendørs i lukkede containere 
eller lignende. 
 
Ved godkendelsen af fællesanlæg kan der blive fastsat supplerende vilkår om håndtering og 
opbevaring af affald på Avedøreværket. 
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3.2.11 Til- og frakørsel 
 
Der er gode vejforbindelser til og fra Avedøreværket, idet erhvervsområdet på Avedøre Holme 
ligger umiddelbart op til motorvej E 20. DONG Energy har i et notat af 24. september 2009 om 
vejforhold og trafik vurderet, at brændselsomlægningen højst vil medføre ca. 40 ekstra lastbiler i 
døgnet (angivet som årsdøgntrafik) i kul-scenariet. Den samlede trafik i kul-scenariet er ca. 130 
lastbiler om dagen (årsdøgntrafik). Såvel stigningen i antallet af lastbiler som den absolutte last-
biltrafik til og fra Avedøreværket udgør en relativt beskeden andel af lastbiltrafikken på motor-
vejen (ca. 7.700 i døgnet). I forhold til trafikken i erhvervsområdet vil forøgelsen være lidt større, 
men på grund af vejenes karakter og udformning samt områdets anvendelse vil der ikke være 
særlige gener forbundet med kørslen til og fra Avedøreværket. Antallet af personbiler, varevog-
ne m.m. forventes ikke at stige som følge af brændselsomlægningen (årsdøgntrafik: 300 biler). 
 
Miljøcenter Roskilde anser forureningen (støj og luftforurening), som skyldes til– og frakørsel i 
forbindelse med Avedøreværket, for at være minimal i forhold til baggrundsbelastningen i områ-
det. Kørsel med lastbiler vil i øvrigt fortrinsvis forekomme i dagtimerne på hverdage og isoleret 
set betyde, at støjbelastningen fra kørsel på vejene stiger med ca. 1,5 dB. 
 
Med hensyn til skibstrafikken vil stigningen i anløbet af skibe/pramme til Avedøreværkets havn 
være størst i biomasse-scenariet, hvor stigningen vil være fra ca. en pram hver anden dag til ca. 
2 pramme om dagen med de nuværende pramstørrelser. DONG Energy forventer, at det i frem-
tiden vil være muligt at modtage pramme med op til 13.000 tons biomasse ad gangen, hvilket er 
3 - 4 gange mere, end en pram kan medbringe i dag. Herved vil antallet af skibsanløb kunne 
nedbringes til dagens niveau.  
 
Øresund er et meget trafikeret farvand med ca. 100 skibstransporter om dagen. Set i forhold 
hertil er skibstrafikken til og fra Avedøreværket også af mindre omfang efter brændsels-
omlægningen. 
 

3.2.12 Driftsforstyrrelser og større uheld 
 
3.2.12.1 Større uheld 
Avedøreværket er omfattet af Risikobekendtgørelsen26 som en kolonne 2-virksomhed, idet op-
laget af (vandfri) ammoniak er større end 50 tons, men mindre end 200 tons. Oplaget af flyden-
de ammoniak er max 78 tons. Ammoniak leveres med tankbil (max 25 tons ad gangen) og op-
lagres i en lagertank placeret under halvtag lige øst for det fælles kølevandsindløb til blokkene. 
Ammoniak fordampes i en særlig enhed i tilknytning til lageret, transporteres i rør til de to kedel-
bygninger, hvor den luftformige ammoniak indblæses i røggaskanalerne efter begge hovedked-
ler. Ammoniak reagerer over en katalysator med røggassernes indhold af kvælstofoxider, hvor-
ved der dannes frit kvælstof og vanddamp.  
 
Myndighederne – dvs. her Arbejdstilsynet og Miljøcenter Roskilde – har henholdsvis den 12. 
januar og 28. januar 2009 truffet afgørelser om sikkerhedsdokumentationen for Avedøreværket 
og heri accepteret sikkerhedsniveauet på værket med fastsættelse af nogle supplerende vilkår 
om sikkerhedsmæssige forhold.  
 
I forbindelse med brændselsomlægningen kan forbruget af ammoniak øges fra i dag ca. 1.000 
tons/år til ca. 2.600 tons/år. En del af forøgelsen skyldes ikke selve brændselsomlægningen, 
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men snarere at der fremover også skal renses for kvælstofoxider ved lav last (effekt < 40%). I 
Miljøcenter Roskildes påbud af 21. december 2007 om nye emissionsgrænseværdier til luft 
m.m. for blok 1 blev der fastsat lempeligere emissionsgrænseværdier i lavlast området indtil 
2011, således at DONG Energy fik en rimelig tid til at tilpasse deNOx-rensningen til drift også i 
dette lastområde. Hidtil er deNOx-anlægget blevet udkoblet i lavlast-området på grund af for lav 
temperatur af røggassen i katalysatoren.  
 
I princippet øges risikoen for uheld ved en forøgelse af forbruget af ammoniak, da man kan 
hævde, at enhver leverance med ammoniak indebærer en risiko for fx brud på rør/slange med 
udslip af ammoniak til følge. Imidlertid er der i sikkerhedsdokumentet og myndighedernes vurde-
ring heraf ikke lagt vægt på kvantitative sandsynlighedsbetragtninger. Der er beregnet konse-
kvenser af diverse rørbrud, og disse scenarier er uændret efter brændselsomlægningen (og an-
vendelse af ammoniak i lavlast-området). 
  
Miljøcenter Roskilde finder på denne baggrund, at det ikke er nødvendigt at revidere sikkerheds-
dokumentet i forbindelse med brændselsomlægningen. De øvrige risikomyndigheder: Politiet, 
Det Kommunale Beredskab og Arbejdstilsynet har tilsluttet sig denne vurdering. 
  
Brændselsomlægningen på Avedøreværket kan herefter gennemføres uden fornyet vurdering af 
de risikomæssige forhold, endsige opdatering af sikkerhedsdokumentet. 
 
3.2.12.2 Driftsforstyrrelser 
Der forekommer ikke aktiviteter i forbindelse med brændselsomlægningen, hvor driftsforstyr-
relser synes at kunne få nævneværdige miljømæssige konsekvenser i form af fx væsentlige ud-
slip til vandmiljøet. Der kan ske spild af hydraulikolie fra dozere eller andet kørende materiel på 
kulpladsen eller mellemliggende køreveje.  Dette vil i de fleste tilfælde blot betyde ”en forure-
ning” af de oplagrede kul, som vil blive brændt af ved indfyring i en af blokkene, der i forvejen 
anvender olie som opstarts- og reservebrændsel.  
 
Da forbruget af fuelolie forventes reduceret drastisk efter brændselsomlægningen, vil risikoen for 
uheld i forbindelse med losning, oplagring og pumpning af fuelolie ligeledes blive formindsket. 
 
Miljøcenteret fastsætter derfor ikke i godkendelsen af brændselsomlægningen særlige vilkår til 
imødegåelse af driftsforstyrrelser eller begrænsning af de miljømæssige konsekvenser heraf. 
Ved revision af vilkår for fællesanlæg på Avedøreværket vil risikoen for driftsforstyrrelser på 
værket evt. blive vurderet nærmere. 
 

3.2.13 Påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder m.v. 
 
3.2.13.1 Natura 2000 områder  
De internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) omfatter habitatområder,  
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Natura 2000 er et netværk af områder i EU med 
særligt værdifuld natur. Områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for 
fugle og beskytte truede naturtyper og truede plante- og dyrearter. 
 
Der ligger et habitatområde lige øst for Avedøreværket: habitatområde nr. H127 (og fuglebeskyt-
telsesområde nr. F111): ”Vestamager og havet syd for” (herefter blot benævnt: Naturområdet på 
og omkring Vestamager). Længere mod øst findes habitatområde nr. H126 (og fuglebeskyttel-
sesområde nr. F110): ”Saltholm med omliggende hav”. 
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Naturområdet på og omkring Vestamager er udpeget for 9 naturtyper – 3 marine naturtyper og 6 
terrestriske naturtyper – samt 12 fuglearter.27 To af naturtyperne, henholdsvis 1) stabile kystklit-
ter med urteagtig vegetation samt 2) kystlaguner og strandsøer er prioriterede typer, dvs. særligt 
truede naturtyper på europæisk plan. En af de terrestriske naturtyper, der indgår i udpegnings-
grundlaget, er ikke fundet i forbindelse med kortlægning af udbredelsen af de forskellige natur-
typer i habitatområdet. 
 
Københavns Amt har udarbejdet en basisanalyse for Naturområdet på og omkring Vestamager. 
Analysen indeholder en foreløbig vurdering af truslerne mod naturtyper og arter i området. De 
største trusler er ifølge analysen: eutrofiering, tilgroning, ændring af de hydrologiske forhold, 
invasive arter, arealmæssige ændringer og forstyrrelser af arter. I forbindelse med de marine 
naturtyper er de største trusler eutrofiering samt det relativt høje indhold af tungmetaller og mil-
jøfremmede stoffer i sediment. 
 
Habitat-/fuglebeskyttelsesområdet ”Saltholm og omliggende hav” er udpeget for 7 naturtyper –  
4 marine naturtyper og 3 terrestriske naturtyper – og 2 dyrearter samt 18 fuglearter.  
 
Ifølge den af Københavns Amt udarbejdede basisanalyse for Natura 2000 området ”Saltholm og 
omliggende hav” er de største trusler mod naturtyper og arter i området de samme som for Na-
turområdet på og omkring Vestamager. Saltholm ligger imidlertid så langt fra Avedøreværket 
(ca. 14 km), at det ikke særligt sandsynligt, at udledninger herfra vil kunne påvirke naturtyper og 
vandmiljø m.m. på og omkring Saltholm i nævneværdig grad. Miljøcenteret finder det derfor ikke 
nødvendigt at foretage en nærmere vurdering heraf. De terrestriske naturtyper, der er en del af 
udpegningsgrundlaget for Saltholm, har i øvrigt temmelig høje tålegrænser for kvælstof (30 – 40 
kg N/ha/år). 
 
3.2.13.2 Regelgrundlag 
Efter bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal godkendelsesmyndigheden vur-
dere, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et 
Natura 2000 område væsentligt, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og § 9, stk. 7, nr. 6. Hvis myn-
digheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, skal der foreta-
ges en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på området under hensyn til beva-
ringsmålsætningen for det pågældende område (VVM-vurdering), jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 
2. I henhold til samme bestemmelse kan der ikke meddeles miljøgodkendelse af projektet, hvis 
vurderingen viser, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde. Myndighe-
dens vurdering efter bekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, skal fremgå af afgørelsen28. 
 
Bevaringsmålsætningen for et Natura 2000 område er generelt at sikre eller genoprette en gun-
stig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for, jf. bekendtgørel-
sens § 4, stk. 1. En gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter (dyre- og plantearter) er defi-
neret i bekendtgørelsens § 4, stk. 3, henholdsvis nr. b og d.   
 
Ifølge bekendtgørelsens § 7, stk. 6, skal myndigheden høre offentligheden, før der træffes ende-
lig afgørelse i sagen, hvis myndigheden vurderer, at inddragelse af offentligheden kan tilføre 
sagen nye oplysninger. VVM-processen for brændselsomlægningen på Avedøreværket blev 
igangsat med en offentlig høring i efteråret 2008, hvor der på grundlag af et udsendt oplæg blev 
indkaldt ideer og forslag, som burde indgå i VVM-redegørelsen.  
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Miljøcenteret har desuden offentligt annonceret, at Miljøcenteret har modtaget ansøgning om 
godkendelse af brændselsomlægningen, og at offentligheden har kunnet udtale sig om ansøg-
ningsmaterialet. Endvidere udsendes et udkast til miljøgodkendelse i høring samtidig med for-
slag til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. 
 
Det skal indledningsvis fastslås, at brændselsomlægningen på Avedøreværket ikke vil medføre 
direkte fysiske indgreb i de udlagte naturbeskyttelsesområder eller områder i øvrigt omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Det er efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 408 uklart, hvilke vurderinger der skal foreta-
ges inden for rammerne af miljøbeskyttelsesloven (miljøgodkendelsen), og hvilke der henhører 
under planlovgivningen, herunder om alle relevante vurderinger kan anses at være foretaget, 
hvis de er indeholdt i VVM-redegørelsen og dermed lagt til grund for der meddelte kommune-
plantillæg. Praksis synes at understøtte sidstnævnte fortolkning. Miljøcenteret har her valgt den 
fremgangsmåde at se nærmere på konsekvenserne af udledninger af kvælstof og tungmetaller, 
idet miljøpåvirkninger som følge af udledning af disse stoffer naturligt reguleres i en miljøgod-
kendelse. Derimod er evt. påvirkninger af og konsekvenser for dyrearter, herunder bilag IV-arter, 
samt fugle ikke et naturligt element i en miljøgodkendelse. Her henvises derfor til vurderingerne 
og konklusionerne i VVM-redegørelsen. 
 
Der er ikke andre projekter og planer i området, som kan give anledning til kumulative effekter i 
forhold til projektet om brændselsomlægningen på Avedøreværket. Dette er nærmere belyst i 
VVM-redegørelsen.  
 
På grundlag af den udførte konsekvensvurdering vurderer Miljøcenter Roskilde, at brændsels-
omlægningen ikke vil skade naturområdet på og omkring Vestamager. Efter reglerne i bekendt-
gørelsen om administration af internationale naturbeskyttelsesområder er der derfor ikke noget 
til hinder for, at der kan meddeles miljøgodkendelse af brændselsomlægningen. 
 
I det følgende gennemgås de vurderinger og konklusioner, der ligger til grund for beslutningen 
om, at der i medfør af reglerne i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 kan meddeles miljøgod-
kendelse af brændselsomlægningen på Avedøreværket.  
 
3.2.13.3 Depositionsberegninger – metode og forudsætninger 
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i et notat af 16. oktober 2009 foretaget en vurdering af 
depositionen af kvælstof og tungmetaller på grundlag af spredningsberegninger udført af DONG 
Energy.  
 
For tørdepositionen er anvendt en konservativt vurderet årlig gennemsnitsværdi for depositions-
hastigheden i kombination med den beregnede årsmiddelværdi for koncentrationen af et stof.  
 
For kvælstofoxider afhænger depositionshastigheden både af, om det er NO eller NO2 (størst for 
NO2) og af overfladetypen (vand, mark, skov). Ved depositionsberegningerne er årsmiddel-
værdierne af NOx-koncentrationen øget med en faktor 2, fordi det ved OML-beregningerne – i 
overensstemmelse med anvisningerne i Miljøstyrelsens Luftvejledning – antages, at emissionen 
af NO2 udgør 50% af mængden af kvælstofoxider. Beregningerne er baseret på forventede gen-
nemsnitlige årlige emissionskoncentrationer af NOx fra de 4 anlæg. De forventede værdier er 
fastlagt ud fra resultaterne af egenkontrollen på de nuværende anlæg og er op til 30% lavere 
end emissionsgrænseværdierne, der er anvendt ved OML-beregningerne til dokumentation for 
overholdelse af B-værdier.   
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I tabel 18 er vist emissionskoncentrationerne af NOx, der er anvendt ved depositionsberegnin-
gerne. Til sammenligning er i parentes vist de emissionskoncentrationer, som er anvendt ved 
spredningsberegningerne udført i forbindelse med vurdering af luftkvaliteten (afsnit 3.2.3.10). 
 

Årlig gennemsnitlig koncentration af NOx (mg/normal m3)29 Scenarium 
Blok 1 Blok 2 

Hovedkedel 
Blok 2 

Biokedel 
Blok 2 

Gasturbiner 
Nuværende forhold 156 (200) 159 (200) 252 (400) 225 (225) 
Forventet drift efter 
brændselsomlægning 

 
200 (200) 

 
140 (20730) 

 
252 (400) 

 
225 (225) 

Biomasse 200 (200) 180 (200) 252 (400) 225 (225) 
Kul 150 (200) 140 (200) 252 (400) 225 (225) 
Tabel 18. Forventet årlig gennemsnitskoncentration af NOx. I parentes er angivet emissionskoncentratio-
ner anvendt med luftkvalitetsberegningerne. 
 
For partikler afhænger depositionshastigheden af partikelstørrelsen – jo større partikler, desto 
større depositionshastighed. Det antages, at alle partikler har en størrelse på 10 µm, da der er 
partikelfiltre på alle afkast, hvorfra der udsendes støv. Depositionshastigheden for partikler af 
denne størrelse er 2 cm/s på landområder. Anvendelsen af denne værdi i beregningen betyder, 
at tørdepositionen over vand er overvurderet. 
 
Depositionshastigheden for kviksølv (Hg) kendes ikke præcist. Da kviksølv og salpetersyre har 
sammenlignelige egenskaber, er der for kviksølv anvendt en tørdeposition for denne kemiske 
forbindelse (0,64 cm/s). Depositionshastigheden for selen kendes ikke – her er anvendt samme 
hastighed som for kviksølv. 
 
Gasser og partikler kan optages i regndråber m.m. og herefter tilføres vandmiljøet eller afsættes 
på jordoverfladen i forbindelse med nedbør. Det antages konservativt, at al nedbør er i form af 
regn, som udvasker stofferne mere effektivt end sne og is. Udvaskningskoefficienten for et stof 
afhænger af størrelsesfordelingen af regndråber og partikler samt af nedbørsintensiteten.  
 
Der er i beregningerne anvendt en udvaskningskoefficient for partikler med en diameter på 10 
µm, hvilket formodes at være rimelig konservativt. For kviksølv er antaget samme våddeposition 
som for partikler med en diameter på 10 µm, hvilket efter det oplyste er en meget konservativ 
antagelse. For selen er benyttet samme våddeposition som for kviksølv. 
 
Ved beregning af våddepositionen er antaget, at det regner i 7% af tiden i løbet af et år.  
 
Der er i alle depositionsberegningerne taget hensyn til de faktiske driftstimer, dvs. fx anvendt 
7.500 fuldlasttimer i scenarierne med maksimal miljøbelastning. 
 
Emissionen af ammoniak fra Avedøreværket er meget lille (ca. 0,5 mg/normal m3, jf. afsnit 
3.2.3.6). Emissionen af kvælstof med partikler er ligeledes meget lille, idet støvkoncentrationen 
kun er ca. 10 mg/normal m3, og indholdet af kvælstof i støv er beskedent. Emissionen af kvæl-
stof til luften sker således i alt væsentligt i form af NOx. 
 
Da kvælstofoxider er meget lidt vandopløselige, ses der bort fra våddepositionen ved beregning 
af depositionen af kvælstof. For partikler (tungmetaller) er våddepositionen ca. 3 gange større 
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end tørdepositionen i den afstand (ca. 3 km), hvor årsmiddelværdien af luftkoncentrationen er 
størst. De to former for deposition er lige store i en afstand af 7 – 8 km fra Avedøreværket. 
 
3.2.13.4 Deposition af kvælstof i naturområder 
Visse naturtyper kan være følsomme over for tilførslen af plantenæringsstoffer som kvælstof, 
idet en forrykning af næringsstofbalancen kan ændre den naturlige plantevækst. 
 
Tålegrænser for de terrestriske naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og for 
de naturtyper, som er omfattet af habitatdirektivet, er angivet i et tillæg fra december 2005 til 
Skov- og Naturstyrelsens vejledning fra 2003 om sagsvurdering for lokale miljøeffekter som føl-
ge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af husdyrbrug.  
 
De aktuelle naturtyper hører ikke til de naturtyper, der er mest følsomme over for tilførsel af næ-
ringsstoffer. ”Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværsklit)”, der er en del 
af udpegningsgrundlaget for naturområdet på og omkring Vestamager, har den laveste tåle-
grænse af de relevante naturtyper: 10 – 20 kg N/ha/år. For de marine naturtyper er tålegrænsen 
30 – 40 kg N/ha/år. For visse marine naturtyper samt for en af de terrestriske naturtyper (”Enårig 
vegetation på stenede strandvolde”) er der ikke fastsat tålegrænser, da naturtyperne enten er 
ufølsomme over for atmosfærisk tilførsel af kvælstof, er naturligt kvælstofrige eller modtager det 
største bidrag fra andre kilder.  
 
Depositionen af kvælstof i Storkøbenhavns-området var i 2007 i størrelsesorden 12 kg N/ha/år 
for naturområder på land og i størrelsesorden 7 kg N/ha/år over farvandene Kattegat og Øster-
søen (baggrundsbelastningen).  
 
Den beregnede deposition af kvælstof i naturområdet på og omkring Vestamager som følge af 
udledning af NOx fra Avedøreværket er max ca. 0,3 kg N/ha/år på land (græsarealer) ved en 
NOx fordeling på 50% NO og 50% NO2.  
 
Der er ikke den store variation i depositionen for de forskellige scenarier (0,22 – 0,32 kg N/ha/år 
ved deposition på græsarealer og 0,43 – 0,63 kg N/ha/år ved deposition i skov). Den største 
deposition forekommer ved fyring med biomasse i blok 1 og i hovedkedlen på blok 2. 
 
Over vand er den beregnede deposition meget lav for alle scenarier (under 1 g N/ha/år), som 
følge af at kvælstofoxider ikke er særligt vandopløselige.  
 
Depositionen af kvælstof i de terrestriske naturtyper på Vestamager udgør en relativt beskeden 
merbelastning på 2 - 3% af baggrundsbelastningen.  Den samlede belastning af naturtyperne, 
herunder af den mest følsomme naturtype i området: ”Stabile kystklitter med urteagtig vegetati-
on (”grå klit og grønsværsklit”), vil efter brændselsomlægningen ligge under eller lige over lave-
ste tålegrænse for naturtyperne (intervallet for tålegrænsen varierer med ca. 10 kg N/ha/år, hvil-
ket er næsten lige så meget som selve baggrundsbelastningen).  
 
For de marine naturtyper i naturområdet på og omkring Vestamager udgør depositionen af 
kvælstof hidrørende fra Avedøreværket under 1 promille af baggrundsbelastningen. Den samle-
de deposition i de beskyttede marine naturtyper vil være væsentligt under tålegrænsen. 
 
Sammenfattende vil emissionen af kvælstof fra Avedøreværket medføre en deposition af kvæl-
stof i naturområdet på og omkring Vestamager, der såvel i dag som efter brændselsomlægnin-
gen er relativt beskeden. Den samlede deposition af kvælstof vil ikke medføre overskridelse af 
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højeste tålegrænse for de relevante naturtyper, mens laveste tålegrænse kan blive overskredet 
med ca. 20% for nogle naturtyper på grund af baggrundsdepositionen. 
 
3.2.13.5 Deposition af tungmetaller i naturområder  
Ved beregningen af depositionen af tungmetaller er forudsat de årlige emissioner af tungmetal-
ler fra Avedøreværket, som fremgår af tabel 19 (her dog afrundet til ca. tal).  
 
Tungmetal Nuværende 

driftsforhold 
Forventet fremti-

dig driftsform 
Biomasse 
Scenarium 

Kul 
Scenarium 

Arsen (As) 11 13 4 25 
Bly (Pb) 11 33 6 26 
Cadmium (Cd) 1 2,2 1,2 2 
Chrom (Cr) 13 16 6 29 
Kobber (Cu) 9 21 5 20 
Kviksølv (Hg) 14 23 13 38 
Molybdæn (Mo) 1,6 1,7 1 3,5 
Nikkel (Ni) 20 19 7 37 
Selen (Se) 170 348 229 538 
Zink (Zn) 40 88 35 84 
Vanadium (V) 24 21 7 43 
Tabel 19. Årlig emission af tungmetaller (kg) ved de forskellige scenarier. 
 
Baggrundsdepositionen af tungmetaller måles på 7 målestationer inden for luftdelen af NOVA-
NA-programmet (Det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og Naturen). Våd-
depositionen måles ved opsamling af nedbør i en tragt, mens tørdepositionen estimeres ud fra 
målinger af atmosfærens indhold af partikelbundne tungmetaller.  
 
Den årlige deposition af de forskellige tungmetaller er angivet i tabel 20 og er her sammenlignet 
med baggrundsdepositionen på land. Depositionen af tungmetaller er beregnet i en afstand af 
ca. 3 km fra værket, hvor tørdepositionen er størst (Vestamager). Ved beregning af tørdeposi-
tionen er anvendt den maksimale årskoncentration i et punkt, mens der ved beregning af våd-
depositionen er antaget, at hyppigheden af nedbør i denne retning kan være 50% højere end 
den gennemsnitlige hyppighed for alle retninger. 
 
Tungmetal Nuværende 

driftsforhold 
µg/m2/år 

Forventet fremti-
dig driftsform 

µg/m2/år 

Biomasse 
scenarium 
µg/m2/år 

Kul 
scenarium 
µg/m2/år 

Baggrunds-
deposition 

µg/m2/år 
Arsen (As) 6,4 7,0 2,4 14,2 86 
Bly (Pb) 6,7 18,5 3,5 14,9 743 
Cadmium (Cd) 0,6 1,2 0,7 1,1 33 
Chrom (Cr) 7,6 9,1 3,6 16,4 107 
Kobber (Cu) 5,2 11,6 2,7 11,4 905 
Kviksølv (Hg) 6,6 10,7 6,0 17,8 i.d. 
Molybdæn (Mo) 1,0 1,0 0,5 2,0 i.d. 
Nikkel (Ni) 12,0 10,9 4,2 21,5 262 
Selen (Se) 80,4 161,9 107,5 251,7 i.d. 
Zink (Zn) 23,9 49,6 20,2 48,5 5422 
Vanadium (V) 14,2 12,0 4,0 24,7 i.d. 
Tabel 20. Deposition af tungmetaller til land i en afstand af ca. 3 km fra Avedøreværket ved de forskellige 
scenarier sammenholdt med baggrundsdepositionen til land. 
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Det måles ikke for alle tungmetallerne i NOVANA-programmet. De ikke målte metaller er marke-
ret med i.d. i tabel 20. 
 
Antropogene kilder i udlandet udgør højst sandsynligt det dominerende bidrag til depositionen af 
tungmetaller her i landet. 
 
For de tungmetaller, der indgår i NOVANA-overvågningsprogrammet, er depositionen af tung-
metaller udsendt fra Avedøreværket generelt 5 - 10 gange lavere end baggrundsdepositionen, 
dog endnu lavere for kobber, cadmium, bly og zink.  
 
Depositionerne til land angivet ovenfor er udtryk for de største depositioner, der kan forekomme 
i området uden for erhvervs- og industriområdet på Avedøre Holme. I selve erhvervs- og indu-
striområdet kan depositionen til land (som følge af våddepositionen) være en størrelsesorden 
højere, men dette vil dog kun være tilfældet inden for et meget begrænset areal umiddelbart 
uden for Avedøreværkets område (depositionen aftager proportionalt med kvadratet på afstan-
den til Avedøreværkets skorstene). 
 
Der er ingen acceptkriterier for deposition af tungmetaller til land. Miljøcenteret finder ikke, at de 
beregnede depositioner af tungmetaller på land giver anledning til særlig betænkelighed i lyset 
af de påregnelige baggrundsdepositioner.  
 

3.2.14 Påvirkning af vandområder (deposition af tungmetaller) 
 
3.2.14.1 Tungmetaller 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1669 af 14. december 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområ-
der og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet skal relevante miljø-
kvalitetskrav overholdes i forbindelse med udledning af forurenende stoffer til luften, som indi-
rekte tilføres havet (bekendtgørelsens § 1 og § 2, nr. 5). Tungmetaller kan tilføres Øresund og 
især Køge Bugt i forbindelse med tør- og våddeposition.   
 
By- og Landskabsstyrelsen har på grundlag af proceduren beskrevet i § 10, stk. 3, i bekendtgø-
relse nr. 1669 fastsat vandkvalitetskriterier for metallerne zink, chrom (såvel chrom-6 som 
chrom-3), nikkel og bly til brug for fastsættelse af miljøkvalitetskrav for Frederiksværk Bredning.  
 
For tungmetallerne: cadmium, kobber og kviksølv er der allerede fastsat miljøkvalitetskrav i be-
kendtgørelse nr. 1669. For cadmium og kviksølv er miljøkvalitetskravet skærpet i direktiv 
2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken. Dette direktiv 
skal være gennemført senest den 13. juli 2010, dvs. inden brændselsomlægningen er effektue-
ret. Miljøcenteret vil derfor tage udgangspunkt i de skærpede miljøkvalitetskrav.  
 
By- og Landskabsstyrelsen (BLST) vil i nærmeste fremtid sende et forslag til kvalitetskriterier og 
forslag til miljøkvalitetskrav for konkrete vandområder i offentlig høring. Forslaget omfatter en 
række tungmetaller, som er interessante i forbindelse med brændselsomlægningen på Aved-
øreværket. BLST har med brev af 7. oktober 2009 sendt forslaget til kvalitetskriterier i indleden-
de høring hos Statens Miljøcentre. 
 
Ved vurdering af depositionen af tungmetaller i Køge Bugt sammenholdes de beregnede kon-
centrationer af tungmetaller først med miljøkvalitetskravene. Er der ikke fastsat miljøkvalitetskrav 
sammenlignes dernæst med vandkvalitetskriterierne, og er der heller ikke fastsat kriterier sam-
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menholdes med forslag til vandkvalitetskriterier. Det anses ikke for relevant at inddrage kort-
tidskvalitetskriterier (akutte effekter) i forbindelse med deposition af tungmetaller fra Avedøre-
værket, da emissionen af tungmetaller er nogenlunde konstant, når værket i øvrigt er i drift. 
 
De fastsatte miljøkvalitetskrav samt de af BLST fastsatte kvalitetskriterier og foreslåede kvali-
tetskriterier (FKK) er angivet i tabel 21. 
 

Stof Miljøkvalitetskrav i µg/l 
(opløst stof) 

Vandkvalitetskriterier i µg/l 
(opløst stof) 

Antimon   11,3 [FKK] 
Arsen  0,11 [FKK] 

(tilføjet den naturlige baggrundskoncen-
tration) 

Bly  0,34 
Cadmium 0,2  
Chrom : 
- chrom(3) 
- chrom(6) 

 
  

 
3,4  
3,4 

Kobber  1 
(tilføjet den naturlige baggrundskon-

centration, dog max 2,9) 

 

Kviksølv  0,05  
Mangan   150 [FKK] 

(tilføjet den naturlige baggrundskoncen-
tration) 

Molybdæn   6,7 [FKK] 
(tilføjet den naturlige baggrundskoncen-

tration) 
Nikkel   0,23 

(tilføjet den naturlige baggrundskoncen-
tration, dog max 3) 

Zink  7,8 
(tilføjet den naturlige baggrundskoncen-

tration) 
Tabel 21. Miljøkvalitetskrav, vandkvalitetskriterier og forslag til vandkvalitetskriterier for visse tungmetaller. 
 
DHI har i 2006 for Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til vandkvalitetskriterium for vanadium og 
vanadiumforbindelser. Det foreslåede vandkvalitetskriterium er 4 µg/l for såvel ferskvand som 
saltvand.  
 
For selen er der i Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen fastsat et kvalitetskrav på 1 µg/l 
(retningslinjetabel 5.3.7, punkt 11, sammenholdt med retningslinjetabel 5.2.2). Grænseværdien 
anvendes derfor direkte ved vurderingen på samme måde som et miljøkvalitetskrav 
 
I VVM-redegørelsen, som blev sendt i offentlig høring i januar 2010, havde Danmarks Miljø-
undersøgelser foretaget beregninger af koncentrationerne af tungmetaller i Køge Bugt. Bereg-
ningerne blev udført med forudsætninger om, at de deponerede tungmetaller kun blev opblandet 
i den øverste meter i havet, og at der kun var vandudskiftning én gang om året. Endvidere blev 
der anvendt en konservativ (overvurderende) metode til bestemmelse af våddepositionen, som 
er den dominerende depositionsmekanisme. 
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Beregningerne viste generelt, at miljøkvalitetskravene/vandkvalitetskriterierne kan overholdes 
med meget stor margen, undtagen hvis opblanding alene foregår inden for 1 km fra Avedøre-
værket, hvor der i så fald vil være overskridelse af grænseværdierne for selen og kviksølv. 
 
For at opnå et mere retvisende og præcist billede af bidraget til vandkvaliteten har DONG Ener-
gy anmodet NIRAS om at foretage beregninger af stofspredningen og stoffortyndingen baseret 
på en hydraulisk model for området (MIKE3). Denne model tager hensyn til vanddybder, strøm-
ningshastigheder, salinitet m.v. i Køge Bugt, Øresund samt Københavns Havn, og er bl.a. brugt i 
forbindelse med miljøvurderingerne ved opførelse af Øresundsbroen. 
 
Til vurdering af de hydrauliske forhold er benyttet ind-og udstrømningen gennem Drogden i peri-
oden april til august 1998. I denne periode var de hydrauliske forhold (strømhastigheder og – 
retninger) identisk med de gennemsnitlige forhold i perioden 1993 – 2007. I modellen er medta-
get en konservativ beregning af vandskiftet gennem Københavns Havn. 
 
De af NIRAS udførte supplerende beregninger af tungmetalkoncentrationerne i Køge Bugt frem-
går af notat af 23. juni 2010, revideret senest den 15. juli 2010. 
 
I figur 1 er vist de beregnede middelkoncentrationer af tungmetaller langs en sydgående linje 
som funktion af afstanden til Avedøreværket for de nuværende forhold (betegnet 0-alternativet).  
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Figur 1. Middelkoncentrationen for 0-alternativet (de nuværende driftsforhold) som funktion af afstanden til 
Avedøreværket langs en sydgående linje. 
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I tabel 22 er angivet de beregnede gennemsnitskoncentrationer af tungmetaller inden for en af-
stand af 600 m fra Avedøreværket for de forskellige scenarier.  
 
 

Miljøkvalitets-
krav for 
marine 

recipienter

µg/l µg/l faktor µg/l faktor µg/l faktor µg/l faktor µg/l faktor
Cd 0.2 1.32E-06 151920 2.96E-06 67520 1.65E-06 121536 2.63E-06 75960 5.75E-06 34808

Hg 0.05 1.58E-05 3158 2.60E-05 1920 1.45E-05 3458 4.31E-05 1161 5.15E-05 971

Cr 3.4 1.74E-05 195840 2.21E-05 153615 8.60E-06 395429 3.91E-05 86903 4.69E-05 72559

Cu 1 1.20E-05 83626 2.83E-05 35365 6.53E-06 153197 2.72E-05 36736 5.94E-05 16833

Ni 0.23 2.78E-05 8266 2.64E-05 8699 1.00E-05 22975 5.11E-05 4504 5.49E-05 4190

Pb 0.34 1.53E-05 22216 4.53E-05 7500 8.41E-06 40446 3.56E-05 9558 9.85E-05 3453

V 4 3.28E-05 121790 2.92E-05 137007 9.54E-06 419090 5.88E-05 68040 6.19E-05 64633

As 0.11 1.46E-05 7539 1.72E-05 6412 5.62E-06 19564 3.37E-05 3262 3.64E-05 3020

Mo 6.7 2.25E-06 2979119 2.34E-06 2857167 1.25E-06 5368963 4.85E-06 1380157 4.84E-06 1384067

Se 1 1.93E-04 5191 3.95E-04 2534 2.60E-04 3845 6.10E-04 1639 7.31E-04 1368

Zn 7.8 5.52E-05 141314 1.21E-04 64408 4.81E-05 162141 1.16E-04 67464 1.17E-04 66494

Årlige 
depositioner til 
vand 
omregnet til 
koncentration
er i vand

bidrag
(0-alternativ )

Beregnet Beregnet

bidrag
(Hovedforslag )

Beregnet

bidrag
(Biomasse )

Beregnet

bidrag
(Kul )

Beregnet

bidrag
(Affald )

 
Tabel 22. Beregnede gennemsnitskoncentrationer af tungmetaller inden for en afstand af 600 m fra Ave-
døreværket for de forskellige scenarier (affaldsscenariet indgår ikke i miljøgodkendelsen). 
 
I tabel 23 og tabel 24 er tilsvarende angivet de beregnede koncentrationer af tungmetaller hen-
holdsvis i et punkt midt i Kalveboderne og ved udløbet fra Avedøreværkets havn. 
 

Miljøkvalitets-
krav for 
marine 

recipienter

µg/l µg/l faktor µg/l faktor µg/l faktor µg/l faktor µg/l faktor
Cd 0.2 7.94E-06 25191 1.79E-05 11196 9.92E-06 20153 1.59E-05 12596 3.47E-05 5772

Hg 0.05 9.80E-05 510 1.61E-04 310 8.95E-05 559 2.66E-04 188 3.19E-04 157

Cr 3.4 1.05E-04 32474 1.33E-04 25472 5.19E-05 65570 2.36E-04 14410 2.83E-04 12032

Cu 1 7.21E-05 13867 1.71E-04 5864 3.94E-05 25403 1.64E-04 6092 3.58E-04 2791

Ni 0.23 1.68E-04 1371 1.59E-04 1442 6.04E-05 3810 3.08E-04 747 3.31E-04 695

Pb 0.34 9.23E-05 3684 2.73E-04 1244 5.07E-05 6707 2.15E-04 1585 5.94E-04 573

V 4 1.98E-04 20195 1.76E-04 22718 5.76E-05 69494 3.55E-04 11282 3.73E-04 10717

As 0.11 8.80E-05 1250 1.03E-04 1063 3.39E-05 3244 2.03E-04 541 2.20E-04 501

Mo 6.7 1.36E-05 493998 1.41E-05 473776 7.53E-06 890283 2.93E-05 228858 2.92E-05 229506

Se 1 1.19E-03 839 2.44E-03 409 1.61E-03 621 3.78E-03 265 4.52E-03 221

Zn 7.8 3.33E-04 23433 7.30E-04 10680 2.90E-04 26886 6.97E-04 11187 7.07E-04 11026

Årlige 
depositioner til 
vand 
omregnet til 
koncentration
er i vand

Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet

bidrag bidrag bidrag bidrag bidrag
(0-alternativ ) (Hovedforslag ) (Biomasse ) (Kul ) (Affald )

 
Tabel 23. Beregnede gennemsnitskoncentrationer af tungmetaller midt i Kalveboderne for de forskellige 
scenarier (affaldsscenariet indgår ikke i miljøgodkendelsen). 
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Miljøkvalitets-
krav for 
marine 

recipienter

µg/l µg/l faktor µg/l faktor µg/l faktor µg/l faktor µg/l faktor
Cd 0.2 1.36E-06 147128 3.06E-06 65390 1.70E-06 117702 2.72E-06 73564 5.93E-06 33710

Hg 0.05 1.69E-05 2957 2.78E-05 1798 1.54E-05 3238 4.60E-05 1088 5.50E-05 909

Cr 3.4 1.79E-05 189663 2.29E-05 148769 8.88E-06 382955 4.04E-05 84162 4.84E-05 70270

Cu 1 1.23E-05 80988 2.92E-05 34249 6.74E-06 148364 2.81E-05 35578 6.13E-05 16302

Ni 0.23 2.87E-05 8005 2.73E-05 8425 1.03E-05 22251 5.27E-05 4362 5.67E-05 4058

Pb 0.34 1.58E-05 21516 4.68E-05 7263 8.68E-06 39170 3.67E-05 9256 1.02E-04 3344

V 4 3.39E-05 117948 3.01E-05 132685 9.86E-06 405871 6.07E-05 65894 6.39E-05 62594

As 0.11 1.51E-05 7301 1.77E-05 6210 5.81E-06 18947 3.48E-05 3159 3.76E-05 2925

Mo 6.7 2.32E-06 2885145 2.42E-06 2767040 1.29E-06 5199603 5.01E-06 1336621 5.00E-06 1340407

Se 1 2.06E-04 4861 4.21E-04 2373 2.78E-04 3600 6.52E-04 1535 7.80E-04 1281

Zn 7.8 5.70E-05 136857 1.25E-04 62377 4.97E-05 157026 1.19E-04 65336 1.21E-04 64396

Årlige 
depositioner til 
vand 
omregnet til 
koncentration
er i vand

Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet

bidrag bidrag bidrag bidrag bidrag
(0-alternativ ) (Hovedforslag ) (Biomasse ) (Kul ) (Affald )

 
Tabel 24. Beregnede gennemsnitskoncentrationer af tungmetaller ved udløbet fra Avedøreværkets havn 
for de forskellige scenarier (affaldsscenariet indgår ikke i miljøgodkendelsen). 
 
Det ses af tabel 22 - 24, at de højeste koncentrationer af tungmetaller optræder i Kalveboderne. 
Selen og kviksølv (let vandopløselige gasser) har de højeste koncentrationer sammenlignet med 
miljøkvalitetskravet. Koncentrationerne af disse to metaller er i kulscenariet, som medfører den 
højeste koncentration af metallerne, henholdsvis ca. 265 (Se) og 188 (Hg) gange lavere end 
miljøkvalitetskravet (affaldsscenariet indgår ikke i miljøgodkendelsen).  
 
For de øvrige tungmetaller er koncentrationerne mere end 500 gange lavere end de respektive 
miljøkvalitetskrav/-kriterier.  
 
Da koncentrationen af tungmetallerne arsen, bly, chrom, molybdæn, nikkel, zink og vanadium er 
under ca. 10% af det tilhørende vandkvalitetskriterium eller forslag hertil, anses stofkoncentrati-
onen for at være så lav, at den er uden betydning for vandmiljøet. Det er derfor i henhold til § 10, 
stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1669 ikke nødvendigt at fastsætte et egentligt miljøkvalitetskrav for 
disse tungmetaller. Som nævnt ovenfor vil der i den nærmeste fremtid blive fastsat miljøkvali-
tetskrav for alle de nævnte tungmetaller, undtagen vanadium og selen. De aktuelle forslag til 
miljøkvalitetskrav svarer til de værdier, der er lagt til grund for Miljøcenterets vurdering i denne 
godkendelse.  
 
Miljøcenter Roskilde finder sammenfattende, at det udenfor al rimelig tvivl er godtgjort, at depo-
sitionen af tungmetaller i Køge Bugt og andre farvande, som kan henføres til udsendelse af 
tungmetaller med røggasserne fra Avedøreværket, er uden væsentlig miljømæssig betydning, 
herunder ikke afgørende for om den ønskede miljøtilstand kan opnås i 2015 (god vandkvalitet), 
se også uddybning heraf i afsnit 3.3.2.  
 
I tabel 25 er vist den estimerede baggrundsdeposition til vand i 2007 for visse af tungmetallerne 
(NOVANA-programmet). Det væsentligste bidrag til den generelle tungmetaldeposition kommer 
som nævnt fra antropogene kilder i udlandet. 
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Tungmetal Baggrundsdeposition i vand 

µg/ m2 /år 
Arsen (As) 78 
Bly (Pb) 670 
Cadmium (Cd) 29 
Chrom (Cr) 96 
Kobber (Cu) 877 
Kviksølv (Hg)  
Molybdæn (Mo)  
Nikkel (Ni) 231 
Selen (Se)  
Zink (Zn) 5162 
Vanadium (V)  
Tabel 25. Estimeret baggrundsdepositionen af tungmetaller i vand (NOVANA 2007). 
 
I tabel 20 er vist den beregnede deposition af tungmetaller til land som følge af emissionen af 
tungmetaller til luft fra Avedøreværket. Da tørdepositionen er overvurderet, hvis nedfaldet sker til 
vand, er de i tabel 19 angivne værdier således en vurdering af depositionen til vand som følge af 
brændselsomlægningen på Avedøreværket. Det fremgår af tabel 19 og 24, at depositionen af 
tungmetaller i havet, som kan henføres til udledning af disse metaller til luften fra Avedørevær-
ket, er væsentligt lavere end de estimerede baggrundsdepositioner for de tungmetaller, hvor der 
foreligger oplysninger herom. 
 
3.2.14.2 Kvælstof 
I henhold til retningslinjetabel 5.3.7 i Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen skal tilførslen af 
kvælstof til Køge Bugt begrænses til under 1.947 tons/år i perioden 2005 - 2017. Kravet skal 
være opfyldt i 4 ud af de seneste 5 år, før vandområdets målsætning vurderes at være opfyldt. 
Udledningen af kvælstof med spildevand har som gennemsnit for årene 2001 – 2005 været 
1.290 tons/år, mens den luftbårne tilførsel af kvælstof som gennemsnit for 2005 og 2006 har 
været 503 tons/år. Det er uafklaret, hvad den kommende Vandplan vil få af konsekvenser for 
tilførslen af kvælstof til Køge Bugt. 
 
Udledning af kvælstofoxider (som NO2) vil være max 2.000 – 3.000 tons/år efter brændselsom-
lægningen, afhængig af det betragtede brændsels-scenarium. Kvælstof udgør ca. 30% af NOx-
udledningen, dvs. 600 – 900 tons/år. 
 
Som nævnt i afsnit 3.2.13.4 og 3.2.13.5 er depositionen af kvælstof til vand meget lille. Det sam-
lede nedfald af kvælstof i Køge Bugt som følge af udledning af NOx til atmosfæren fra Avedøre-
værket vil derfor være meget lille og helt uden betydning for overholdelse af målsætningen i re-
gionplanen. Der er her ikke taget højde for, at NOx ved kemiske reaktioner kan omdannes til 
lettere deponerbare forbindelser, fx salpetersyre. 
 
På tilsvarende måde er depositionen af kvælstof i nærliggende søer, åer og moser omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 meget beskeden. 
 
3.2.14.3 Udledning af spildevand til Køge Bugt via det offentlige kloaksystem 
Spildevandet fra det interne rensningsanlæg afledes sammen med sanitært spildevand til det 
offentlige kloaksystem, som er tilsluttet rensningsanlægget I/S Spildevandscenter Avedøre. 
Avedøreværkets bidrag til udledningen af tungmetaller fra Spildevandscenter Avedøre er ret 
beskeden såvel før som efter brændselsomlægningen. 
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Spildevandet fra I/S Spildevandscenter Avedøre udledes ca. 1,1 km fra kysten i en havdybde på 
6 m. I Regionplan 2005 for Hovedstadsregion er udlagt et nærfelt med end diameter på 200 m 
omkring udløbspunktet for spildevandet, hvor miljøkravene er lempet. Miljøkvalitetskravene skal 
således være overholdt på randen af nærfeltet. 
 
Fortyndingen i nærfeltet er beregnet til mindst en faktor 50, jf. Københavns Amts afgørelse af 
14. august 2006 om ny udledningstilladelse til Spildevandscenter Avedøre I/S.  
 
Nikkel er det mest kritiske tungmetal i udledningen fra det fælleskommunale rensningsanlæg  
Vandkvalitetskriteriet for nikkel vil være overholdt med en faktor 2 ½. For cadmium, kviksølv, 
chrom og kobber vil koncentrationerne på randen af nærfeltet være en størrelsesorden eller me-
re under det pågældende miljø-/vandkvalitetskriterium. For arsen vil vandkvalitetskriteriet være 
overholdt med en faktor 7. 
 
Relevante miljøkvalitetskrav/vandkvalitetskriterier kan således overholdes med god margen for 
den samlede spildevandsudledning fra rensningsanlægget.  
 
Det er uafklaret, om den kommende Vandplan omfattende Køge Bugt vil få konsekvenser for 
udledning af fx tungmetaller fra Spildevandscenter Avedøre. Dette er en generel problemstilling, 
som ikke er specifikt knyttet til brændselsomlægningen på Avedøreværket. 
 

3.2.15 Ophør af driften 
 
Brændselsomlægningen har i sig selv ingen speciel betydning for de miljømæssige forhold/risici, 
som er knyttet til eventuelt ophør af driften af Avedøreværket. 
 
Miljøcenter Roskilde vil i forbindelse med revision af vilkår for fælles anlæg på Avedøreværket 
fastsætte vilkår om forholdsregler ved ophør af værkets drift.  
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
Miljøcenter Roskilde har den 19. januar 2010 sendt udkast til miljøgodkendelse i høring sammen 
med forslag til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.  
 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Der er ikke modtaget bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse. 
 

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
 
Offentlig annoncering efter miljøbeskyttelsesloven er formelt ikke et lovkrav, når en sag er om-
fattet af VVM-reglerne og dermed af annoncerings- og høringsreglerne for VVM-sager. På trods 
heraf har Miljøcentret den 27. maj 2009 annonceret i Hvidovre Avis, at der er modtaget ansøg-
ning fra DONG Energy om brændselsomlægningen, og at offentligheden kunne udtale sig om 
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ansøgningen. Der er ikke modtaget henvendelser fra offentligheden som følge af annoncerin-
gen. 
 
I høringsfasen for udkast til miljøgodkendelse og forslag til Kommuneplantillæg med tilhørende 
VVM-redegørelse er der modtaget bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Hvid-
ovre Kommune og Greenpeace, jf. godkendelsen afsnit 4.1.2.  Som nævnt i dette afsnit vedrører 
de påklagede forhold først og fremmest VVM-redegørelsen. Miljøcenteret vil her kun knytte sup-
plerende bemærkninger til den del af klagen fra Greenpeace, der omhandler overholdelse af 
miljøkvalitetskrav for tungmetaller og tungmetalbelastning i de marine naturtyper. 
 
Som følge af de indkomne bemærkninger til udkast til VVM-redegørelse har DONG Energy valgt 
at lade NIRAS udføre en mere detaljeret beregning af koncentrationer af tungmetaller i vand ved 
hjælp af den hydrauliske MIKE-3 model, som blev udviklet i forbindelse med anlæggelse af Øre-
sundsbroen, jf. godkendelsens afsnit 3.2.14.1. 
 
Greenpeace har brev af 13. juli 2010 kommenteret notatet udarbejdet af NIRAS, hvori de bereg-
nede tungmetalkoncentrationer sammenholdes med miljøkvalitetskravene.  
 
Greenpeace finder det kritisabelt, at der ikke fra starten blev lavet mere detaljerede hydrauliske 
beregninger til dokumentation af koncentrationerne af tungmetaller i Køge Bugt. Miljøcentret 
skal hertil bemærke, at der i modsætning til udledning af tungmetaller med spildevand ikke fin-
des anerkendte metoder, vejledende retningslinjer el. lign. til beregning af koncentrationer af 
tungmetaller i vand, som skyldes nedfald af metallerne fra luften. Det var forventningen, at en 
simpel metode kunne påvise, at miljøkvalitetskravene var overholdt. Miljøcentret accepterede 
derfor den beregning, som Danmarks Miljøundersøgelser havde foretaget for DONG Energy 
som grundlag for VVM-redegørelse, idet beregningsresultaterne sandsynliggjorde, at relevante 
miljøkvalitetskrav ville være overholdt i praksis.   
 
Greenpeace peger i brevet af 13. juli 2010 på, at selv om miljøkvalitetskravene for tungmetaller 
kan overholdes, vil udledningen af tungmetaller til luften og koncentrationer herfra i vand øges 
kraftigt i forhold til den nuværende driftssituation. Denne undladelse i vurderingen anser organi-
sationen for stærkt kritisabelt - ikke mindst i betragtning af, at Natura 2000-området ”Vestama-
ger og havet syd herfor” er beliggende umiddelbart øst for Avedøreværket. Greenpeace har i 
notatet foretaget en beregning af, hvor meget større udledningen af de forskellige tungmetaller 
og koncentrationerne i vand vil (kan) være som følge af brændselsomlægningen31. Det påpe-
ges, at en af de største trusler for de marine naturtyper i NATURA 2000-området er det relativt 
høje indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i sediment. Organisationen finder det på 
denne baggrund ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at brændselsomlægningen med de kraftigt 
forøgede tungmetalbelastninger ikke vil skade Natura 2000-området på Vestamager og havet 
syd herfor, og at projektet ikke vil være til hinder for at nå en gunstig bevaringsstatus for områ-
det.  
 
Af bilag 2 til udkast til Natura 2000 planen for ”Vestamager og havet syd herfor” fremgår, at de 
mulige virkemidler til at opnå en reduktion af miljøfarlige stoffer i de marine naturtyper indgår 
som tiltag i vandplanen. 
 
Af udkast til Vandplan 2010 – 15 for Hovedvandopland Køge Bugt fremgår, at miljømyndigheden 
i tilladelser og godkendelser bør sikre, at udledninger af miljøfarlige stoffer begrænses ved an-
vendelse af bedst tilgængelig teknologi.  
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Ved meddelelse af miljøgodkendelser og tilladelser til udledning af forurenende stoffer til vand-
løb, søer eller havet skal anvendes bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljø-
kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet, p.t. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010. Miljøkvalitetskravene er fastsat på et 
niveau, som sikrer, at der ikke forekommer uacceptable negative effekter på vandøkosystemer, 
herunder også vandøkosystemer i Natura-2000 områder. 
 
Miljøcenter Roskilde kan oplyse, at Avedøreværket er udstyret med den bedst tilgængelige tek-
nik til begrænsning af bl.a. udsendelse af tungmetaller til luften, og de målte emissionsniveauer 
fra værket er således også på linje med de niveauer, der efter EU`s BREF-dokument svarer til 
anvendelse af bedst tilgængelig teknik, jf. godkendelsens afsnit 3.2.3.5A. De i godkendelsen 
fastsatte emissionsgrænseværdier til luft er en faktor 20 – 200 lavere end Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier. 
 
Der er ingen regler om, at udsendelsen af tungmetaller til luft og udledningen af tungmetaller til 
et vandområde fra en virksomhed ikke må øges. En beregning, der blot viser en forøgelse af 
udsendelsen af tungmetaller til luft og en deraf følgende forøgelse af koncentrationerne i vand 
ved fx kul- og affaldsscenariet, kan således ikke danne grundlag for en myndighedsafgørelse 
om, at disse scenarier ikke kan godkendes/tillades (affaldsscenariet er i øvrigt ikke omfattet af 
miljøgodkendelsen). Det skal pointeres, at tungmetaller alene findes som sporstoffer i kul i varie-
rende grad afhængig af kullenes oprindelsessted og således ikke er en ”tilsigtet” udledning af et 
stof, som anvendes i produktionen og derfor i princippet kunne substitueres. 
 
Depositionen af tungmetaller i naturområder på land, som skyldes udsendelsen af tungmetaller 
til luft fra Avedøreværket, er, hvor depositionen er højest, generelt en faktor 5 – 10 gange lavere 
end baggrundsdepositionen i naturområderne, dog endnu lavere for kobber, cadmium, bly og 
zink, jf. godkendelsens afsnit 3.2.13.5.  
 
Som det fremgår af miljøgodkendelsen (tabel 20 og 25 med efterfølgende tekst)) er de beregne-
de depositioner af tungmetaller i Kalveboderne (marin naturtype) ved kulfyring i begge blokke 
væsentligt lavere end de estimerede baggrundsdepositioner for de tungmetaller, hvor der fore-
ligger oplysninger herom (NOVANA-programmet). 
 
I basisanalysen for NATURA 2000-området ”Vestamager og havet syd for” (bilag 3.4), er der for 
den marine naturtype ”større lavvandede bugter og vige”, som dækker hele Kalveboderne, an-
ført koncentrationer af tungmetaller i sediment. Der er konstateret kraftigt forhøjede værdier af 
bl.a. kviksølv især i Københavns Sydhavn. Endvidere er der påvist væsentligt forhøjede koncen-
trationer af kviksølv i Hvidovre Havn og Sorte Rende, der løber fra Kalvebodbroen op til Hvidov-
re Havn, samt i Fiskerhavn, som ligger nord for Kalvebodløbet, og i Harrestrup Å, der udmunder 
i den nordvestlige ende af Kalveboderne. I store dele af den centrale del af Kalveboderne syd 
for Kalvebodløbet og nord for Kalvebodbroen er sedimentet kun ”ubetydeligt forurenet” eller 
”moderat forurenet” med kviksølv og cadmium, jf. figur 3.4.3 og 3.4.4 i basisanalysen.  
 
Af udkast til vandplan for Køge Bugt fremgår, at især muslingerne i Kalveboderne har et forhøjet 
indhold af kviksølv i forhold til det gældende miljøkvalitetskrav. Muslingerne i Kalveboderne er 
undersøgt i 2008. Ligeledes er sedimentets indhold af kviksølv forhøjet. 
 
Der foreligger ikke undersøgelser i de andre naturtyper i området: Kystlaguner og strandsøer, 
Rev samt Sandbanker, vedvarende vanddækket. Men naturtypen ”Sandbanker, vedvarende 
vanddækket” er dækket af de undersøgelser, der er foretaget i Køge Bugt. Af udkast til vandplan 
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for Køge Bugt fremgår, at sedimentet i området ikke er væsentligt påvirket af tungmetaller, mens 
der i muslingerne ses forhøjede værdier af kviksølv i forhold til miljøkvalitetskravet. Køge Bugt 
har været belastet med tungmetaller og andre miljøfremmede forurenende stoffer gennem tiden 
på grund af industrielle aktiviteter m.m. 
 
Det forøgede indhold af tungmetaller i sediment i Kalveboderne synes med stor sandsynlighed 
at stamme fra aktiviteter i havne (fx fra bundmaling på skibe), udledning fra spildevandsrens-
ningsanlæg (Damhus Åen) samt sandsynligvis fra driften af den nu nedlagte Soyakagefabrik 
(kviksølv i Fiskerhavn og Københavns Sydhavn). Det bemærkes endvidere, at der tidligere har 
ligget en stor losseplads på Tippen. Der er intet, der tyder på, at Avedøreværket skulle give an-
ledning til påvirkning af sediment med tungmetaller.  
 
De i udkast til Vandplan 2010 – 15 for Hovedvandopland Køge Bugt fastsatte retningslinjer med 
henblik på opnåelse af god tilstand i vandområder (specielt nr. 49 og 50 om miljøfarlige stoffer) 
er opfyldt med miljøgodkendelsen af brændselsomlægningen på Avedøreværket (skønt ret-
ningslinjer alene synes at være rettet på direkte spildevandsudledninger).  
 
Siden udkast til VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse har været i offentlig høring er 
udstedt bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010, som gennemfører direktiv 2008/105/EF om 
miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2010 
og finder anvendelse på verserende sager.  
 
Miljøkvalitetskrav for overfladevand sikrer generelt mod uacceptable negative effekter på vand-
økosystemer, herunder også vandøkosystemer i Natura 2000-områder. Undtagelsen herfra er 
bl.a. kviksølv, hvor der i bekendtgørelsen ligeledes er fastsat miljøkvalitetskrav for biota (20 
µg/kg vådvægt, jf. bekendtgørelsens bilag 3, del C). Formålet er at beskytte mod indirekte virk-
ninger og sekundær forgiftning. Endvidere er der i bekendtgørelsen fastsat et nationalt miljø-
kvalitetskrav for vanadium i sediment, jf. nedenfor. 
 
Miljøkvalitetskravet for biota er relateret til den samlede belastning med kviksølv fra alle kilder, 
såvel nuværende som tidligere kilder, og er ikke direkte operationelt i forbindelse med regulering 
af udledninger fra en enkelt virksomhed, idet der så vidt vides ikke findes anerkendte metoder til 
omregning af tilførsel af kviksølv til et vandområde til afledte koncentrationer i biota – hvad enten 
kviksølv tilføres indirekte via luftformige emissioner eller direkte med en spildevandsudledning.  
 
I udkast til godkendelse af brændselsomlægningen på Avedøreværket og i VVM-redegørelsen 
for samme er anvendt de nye miljøkvalitetskrav for tungmetaller, som fremgår af direktiv 
2008/105/EF om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken med skærpelser for nikkel og bly. I 
den oprindelige VVM-redegørelsen blev der ikke medtaget en nærmere vurdering af evt. påvirk-
ning af biota, idet de beregnede koncentrationer af tungmetaller i Køge Bugt og Kalveboderne 
efter Miljøcenter Roskildes opfattelse sandsynliggjorde, at der ikke ville være en effekt på biota 
som følge af brændselsomlægningen. VVM-processen for brændselsomlægningen på Avedøre-
værket begyndte i øvrigt i efteråret 2008, hvor direktiv 2008/105/EF ikke var vedtaget. Der forelå 
på daværende tidspunkt således ikke kvalitetskrav for indhold af tungmetaller i biota. 
 
Da bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1022 også finder anvendelse på verserende sager, har 
Miljøcenter Roskilde, under hensyntagen til at der ikke eksisterer metoder/værkstøjer til omreg-
ning fra koncentrationer af kviksølv i vand til marginale belastninger i biota, foretaget en vurde-
ring den størst mulige tilførsel af kviksølv til sediment som følge af emissioner heraf til luften fra 
Avedøreværket. Se bilag 10 i miljøgodkendelsen.  
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Konklusion på Miljøcenterets vurdering er, at udsendelsen af kviksølv til luften fra Avedøre-
værket selv i den mest ugunstige situation ikke vil give anledning til målbart forøgede koncentra-
tioner af kviksølv i biota. Brændselsomlægningen på Avedøreværket vil derfor ikke være til hin-
der for at opnå en god økologisk tilstand i Køge Bugt og Kalveboderne samt på sigt at opnå ni-
veauer for kviksølv i biota og sediment, der ikke adskiller sig væsentligt fra de naturlige bag-
grundsniveauer. 
 
Greenpeace har i brev af 20. juli 2010 kommenteret NIRAS reviderede notat af 15. juli 2010. 
Brevet af 20. juli 2010 indeholder ikke nye oplysninger eller nye synspunkter, der giver Miljøcen-
teret anledning til yderligere bemærkninger. 
 
Der er i bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010, som trådte i kraft den 1. september 2010, 
fastsat miljøkvalitetskrav for vanadium i sediment, men ikke i biota. Der er p.t. ikke konkrete pla-
ner om at fastsætte miljøkvalitetskrav for biota. 
 
Miljøkvalitetskravet for vanadium i sediment er 23,6 mg V/kg tørvægt tilføjet den naturlige bag-
grundskoncentration.  
 
Med samme beregningsforudsætninger som anvendt ved vurdering af den maksimalt tænkelige 
koncentration af kviksølv i sediment som følge af brændselsomlægningen, vil den årlige tilførsel 
af vanadium til sediment som følge af udsendelse af dette metal til luften fra Avedøreværket selv 
i den mest ugunstige situation være næsten 400.000 gange lavere end miljøkvalitetskravet for 
vanadium i sediment. Der henvises til bilag 10 i miljøgodkendelsen. 
 
Bekendtgørelse nr. 1022 indeholder i øvrigt også et miljøkvalitetskrav for vanadium i overflade-
vand. Miljøkvalitetskravet er 4,1 µg/l, hvilket i alt væsentligt at det samme som anvendt i miljø-
godkendelsen (4 µg/l). 
 
Der har i sommeren 2010 været stillet en række spørgsmål til miljøministeren fra Folketingets 
Miljø- og Planlægningsudvalg, hvor bl.a. spørgsmål om påvirkning af biota og forpligtelser efter 
Habitatdirektivet samt direktiv 2008/105/EF har været besvaret på såvel konkret som mere over-
ordnet niveau. Miljøcenteret henviser her til miljøministerens svar på spørgsmål 707 – 717, 864 
og 966 samt 1004 – 1008. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Lovgrundlag 
 

4.1.1 Miljøbeskyttelsesloven 
 

Miljøgodkendelsen 
 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de 
miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Miljøgodkendelsen træder i kraft, når brænd-
selsomlægningen sættes i værk, dvs. når der indfyres enten biomasse i blok 1 eller kul i hoved-
kedlen på blok 2. Samtidig bortfalder de vilkår, der er nævnt i godkendelsens afsnit 2. 
 
Miljøcenter Roskilde forventer at træffe afgørelse i 2010 om vilkår for fællesanlæg (anlæg og 
aktiviteter der er fælles for de to blokke) og for aktiviteter, der ikke direkte berøres af brænd-
selsomlægningen, fx udledningen af spildevand til Køge Bugt. 
 
Vilkår om luftforurening fra gasturbinerne og halmkedlen på blok 2 forventes at blive revideret i 
2010 eller 2011. Herefter vil de 3 afgørelser omtalt i dette afsnit sammen med afgørelser om 
risikomæssige forhold (se nedenfor) og godkendelsen af driftslager for bundaske udgøre en 
samlet regulering af de miljømæssige forhold på Avedøreværket. 

Retsbeskyttelse 
 
Retsbeskyttelsesperioden er på 8 år regnet fra datoen for meddelelse af denne godkendelse. 
Datoen for udløbet af retsbeskyttelsesperioden fremgår af godkendelsens forside. Hvis miljø-
godkendelsen påklages, udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens 
endelige godkendelse. 
 
Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men vilkårene i 
godkendelsen kan ændres ved påbud. 
 
Inden for retsbeskyttelsesperioden kan der – som hovedregel – ikke meddele påbud eller for-
bud til virksomheden. Godkendelsen kan under særlige omstændigheder tages op til revurde-
ring, f.eks. hvis forureningen fra virksomheden skader miljøet mere, end der er lagt til grund for 
godkendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden 
uforholdsmæssigt store omkostninger. 

Revurdering af miljøgodkendelsen 
 
Avedøreværket er omfattet af listepunkt G 101 i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 
om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen): ”Kraftværker, varmepro-
ducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere 
end 50 MW”. Listepunktet er (i)-mærket, hvilket bl.a. indebærer, at godkendelsen af brændsels-
omlægningen skal tages op til revurdering senest i 2018. 
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Risikobekendtgørelsen 
 
Avedøreværket er omfattet af Risikobekendtgørelsen32 som en kolonne 2-virksomhed, idet op-
laget af (vandfri) ammoniak er større end 50 tons, men mindre end 200 tons. Oplaget af 
flydende ammoniak er max 78 tons.  
 
Myndighederne – dvs. her Arbejdstilsynet og Miljøcenter Roskilde – har henholdsvis den 12. 
januar 2009 og den 28. januar 2009 truffet afgørelser om sikkerhedsdokumentationen for Aved-
øreværket og heri accepteret sikkerhedsniveauet på værket med fastsættelse af nogle supple-
rende vilkår om sikkerhedsmæssige forhold.  
 
Miljøcenter Roskilde har den 15. juli 2009 meddelt DONG Energy, at Miljøcenteret, Politiet og 
Det Kommunale Beredskab, ikke finder det nødvendigt at foretage en fornyet vurdering af de 
risikomæssige forhold, endsige opdatering af sikkerhedsdokumentet, i forbindelse med brænd-
selsomlægningen. Arbejdstilsynet har den 3. juli 2009 truffet afgørelse efter §§ 9 og 11 i be-
kendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2006 om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld 
med farlige stoffer om, at de nye oplysninger om udvidelsen af ammoniakanlægget ikke giver 
anledning til at ændre Arbejdstilsynets afgørelse af 12. januar 2009. Udvidelsen kan således 
rummes inden for det eksisterende sikkerhedsdokument, som Arbejdstilsynet accepterede den-
gang. 
 

4.1.2 Planloven 

VVM-bekendtgørelsen  
 
Avedøreværket er omfattet af bilag 1, punkt 2a, i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 
om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning: ”Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på 
mindst 120 MW.”  
 
DONG Energy har den 27. april 2009 indsendt en VVM-redegørelse, som senest er revideret 
den 27. november 2009. VVM-redegørelsen beskriver brændselsomlægningens indvirkning på 
miljøet, herunder internationale habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Det konkluderes bl.a. i 
redegørelsen, at der ikke er kumulative miljøeffekter af projektet og andre eksisterende aktivite-
ter på - og planer for - Avedøreværket. NIRAS notat af 6. juli 2010 om beregning af bidrag af 
tungmetaller til marine miljøkvalitetskrav, se afsnit 3.2.14.1, er at betragte som et tillæg til VVM-
redegørelsen. 
 
Miljøcenter Roskilde har på grundlag af redegørelsen udarbejdet et forslag til Kommuneplan-
tillæg for Hvidovre Kommune. Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse 
og udkast til miljøgodkendelse blev samtidig sendt i offentlig høring den 19. januar 2010 med 
høringsfrist på 2 måneder. 
 
Der er indkommet bemærkninger/indsigelser fra Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace 
og Hvidovre Kommune. De fleste bemærkninger omhandler forhold, der ikke er reguleret i miljø-
godkendelsen. Den eneste, væsentlige bemærkning, der berører såvel VVM-redegørelsen som 
miljøgodkendelsen, drejer sig om, hvorvidt de marine miljøkvalitetskrav for tungmetaller er over-
holdt i Køge Bugt, specielt for kviksølv. I bilag 9 er i skemaform vist en oversigt over de enkelte 
klagepunkter og Miljøcenter Roskildes bemærkninger hertil. Specielt med hensyn til overholdel-
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se af vandkvalitetskrav for tungmetaller henvises desuden også til miljøgodkendelsens afsnit 
3.2.14.1. og afsnit 3.3.2. 
 
De i høringsfasen indkomne bemærkninger og den efterfølgende høring af den sammenfattende 
redegørelse hos Hvidovre Kommune har ikke givet anledning til ændringer i forhold til det ud-
sendte forslag til kommuneplantillæg for brændselsomlægningen på Avedøreværket. 
 
Miljøcenter Roskilde har den 19. august 2010 udstedt et kommuneplantillæg for Hvidovre Kom-
mune, der muliggør brændselsomlægningen, inklusive medforbrænding af affald. Miljøcenteret 
har samtidig meddelt VVM-tilladelse til medforbrænding af affald på Avedøreværket.  
 

4.1.3 Lov om miljømål 
 
Avedøreværket ligger i nærheden af et internationalt habitat- og fuglebeskyttelsesområde: 
”Vestamager og havet syd for”. Længere mod øst ligger et andet internationalt natur- og fugle-
beskyttelsesområde: ”Saltholm med omliggende hav”, som påvirkes i ubetydelig grad i forbin-
delse med brændselsomlægningen. 
 
Som forudsætning for, at der kan meddeles miljøgodkendelse af brændselsomlægningen, skal 
der foretages en vurdering af påvirkningerne af sådanne områder, se bekendtgørelse nr. 408 af 
1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. Miljøcenteret henviser i denne sammenhæng til vurderingerne foreta-
get i miljøgodkendelsens afsnit 3.2.13 og dernæst til vurderingerne og konklusionerne i VVM-
redegørelsen. 
 

4.2 Tilsyn med virksomheden 
 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for Avedøreværket. 
 

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Hvidovre Avis onsdag den 20. oktober 2010 og 
kan ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside www.blst.dk under rubrikken: ”Annoncer.” 
 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen i Hvidovre 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-
krete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000  
Roskilde, eller post@ros.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest 17. oktober 2010 kl. 16.00. 

http://www.blst.dk/
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Miljøcenteret sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis Miljøcenteret modtager en klage.  
 

4.3.1 Betingelser, mens en klage behandles 
 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksom-
heden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Hvis miljøgodkendelsen udnyttes, inde-
bærer dette ingen begrænsning i Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godken-
delsen. 
 

4.3.2 Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
efter offentliggørelse af godkendelsen, dvs. senest den 25. april 2011. 
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4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Hvidovre Kommune, Rådhuset, Hvidovre Vej 278, 2650 Hvidovre, hvidovre@hvidovre.dk 
 
Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, regionh@regionh.dk 
 
Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, hvs@sst.dk 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dn@dn.dk) 
 
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk) 
 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. (dof@dof.dk) 
 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalkontor i København (københavn@dof.dk) 
 
Dansk Sejlunion, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (ds@sejlsport.dk) 
 
Danmarks Fiskeriforening, infor@fiskerforum.dk 
 
Dansk Fritidsfiskerforbund, Genner Bygade 74, 6230 Rødekro  
(formanden@fritidsfiskerforbundet.dk) 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten (post@sportsfiskerforbundet.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: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE AF BRÆNDSELS-
OMLÆGNINGEN PÅ AVEDØREVÆRKET1 
 
 
1. INDLEDNING 
 
Energipolitik er i stigende grad et europæisk anliggende, hvor udbygning af vedvarende energi, 
CO2-reduktion og mål for energieffektivisering samt organisering af energisektoren fastlægges af 
fællesskabet. Et direktiv fra EU kommissionen i 20092 fastlægger, at andelen af vedvarende 
energi indenfor EU skal være 20 % i 2020, hvor Danmark skal øge andelen af vedvarende ener-
gi fra 17 til 30 %. 
 
På omkring samme tidspunkt, som EU kommissionen fastlagde sine mål, præsenterede rege-
ringen sine planer for den danske energipolitik i årene 2008-2011. Energiforliget fra februar 
2008, som resulterede i en revision af elforsyningsloven i juni 2008, har til formål at reducere 
Danmarks afhængighed af fossile brændsler, og der er fastsat et mål om, at andelen af vedva-
rende energi skal udgøre 20 % i 2011. 
 
Regeringens energiforlig åbner muligheden for frit brændselsvalg på Avedøreværket og Skær-
bækværket, mod at DONG Energy øger sin anvendelse af biomasse med 10 PJ svarende til 
500.000 tons træpiller pr år fra 2011, hvilket svarer til en forøgelse af den samlede andel af ved-
varende energi på 1,2 procentpoint. 
 
Analyser foretaget af DONG Energy viser, at det ikke er hensigtsmæssigt at fyre de øgede 
mængder biomasse ind på mange enkelte anlæg, da dette vil resultere i restprodukter (flyve-
aske mm.) af dårlig kvalitet, som det ikke vil være muligt at genanvende i byggeindustrien. Den 
optimale løsning vil være indfyring af større mængder biomasse på nogle enkelte anlæg, som er 
udrustet til det. 
 
Som følge af ovenstående har DONG Energy den 3. september 2008, efter bekendtgørelse nr. 
493 af 12. juni 2003, ansøgt Energistyrelsen om tilladelse til ombygning af blok 1 og blok 2 på 
Avedøreværket til multibrændselsanlæg. Tilladelse hertil er meddelt af Energistyrelsen den 20. 
februar 2009. Tilladelsen omfatter ombygning af blok 1 således, at brændsler af typen biomasse 
kan indgå i brændselsvalget, og ombygning af blok 2 således, at kul kan indgå i brændselsval-
get. 
 
 
1.1 DONG Energy 
 
DONG Energy er Danmarks største producent af el og varme. Den primære produktion finder 
sted på 25 større og mindre kraftværker i Danmark, og er baseret på kul, naturgas, halm, biopil-
ler, flis og affald. Derudover produceres en del af den el, som virksomheden leverer til de dan- 
_________________ 
1 Udarbejdet af DONG Energy med visse redaktionelle ændringer foretaget af Miljøcenter Roskilde. 
2 Direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder. 
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ske forbrugere af vindmøller. I dag stammer cirka 10 % af virksomhedens samlede elproduktion 
fra vind- og vandkraft. En af virksomhedens hovedaktiviteter er at bygge, eje og drive el- og 
kraftvarmeproduktionsanlæg samt sælge el og varme på et bæredygtigt grundlag. Der arbejdes 
kontinuerligt på at vedligeholde og forbedre virksomhedens nuværende produktionsanlæg inden 
for termisk udnyttelse af fossile brændsler samt vedvarende energi og på at udvide det eksiste-
rende produktionsapparat. Virksomheden har således p.t. planer om at etablere en større fleksi-
bilitet for brændselssammensætning på Avedøreværket og andre værker. Hensigten er at tilpas-
se brændselsvalget på de eksisterende danske kraftværker således, at anvendelsen af kul fore-
går så effektivt som muligt og udledningen af CO2 begrænses. 
 

1.2 Avedøreværket 
 
Avedøreværket er et kraftvarmeproducerende anlæg med en samlet indfyret effekt på 1770 MW. 
Værket består af to blokke. Blok 1, der gik i kommerciel drift i oktober 1990 og Blok 2, der gik i 
kommerciel drift i januar 2002. Blok 1 fyres primært med kul, men kan også fyres med olie. Blok 
2 er et multibrændselsanlæg, der kan fyres med olie, naturgas og biopiller. I begyndelsen af 
2002 fik DONG Energy tilladelse til at anvende op til 300.000 ton biopiller om året i hovedkedlen 
på blok 2. Det tilkoblede biomasseanlæg til blok 2 har verdens største halmfyrede kedel med et 
forbrug på op til ca. 170.000 ton halm om året. Blok 2 har yderligere tilknyttet 2 gasturbiner. 
 
 
2. ANSØGER OG EJERFORHOLD 
 
Avedøreværket ejes og drives af DONG Energy Power A/S, som er ansøger. 
 
Adressen er:  
Avedøreværket 
Hammerholmen 50 
2650 Hvidovre 
tlf.: 36 88 36 88 
CVR-nummer: 18 93 66 74 
P-nr.: 1000605248 
Matrikel nr.:244, Avedøre, Hvidovre kommune  
Kontaktperson: Lars Wang, 9955 5106, larwa@dongenergy.dk 

 
DONG Energy A/S har hovedkontor på adressen: 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia, Skærbæk 
tlf.: 99 55 11 11 
CVR-nummer: 36 21 37 28 
Kontaktperson vedr. ansøgning: Casper Frost Thorhauge, 9955 9481, cfrot@dongenergy.dk 
 
 
3. VIRKSOMHEDENS ART 
 
Avedøreværket er omfattet af punkt G101 "Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbine-
anlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. (i)" på bilag 1 til 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirk-
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somhed. Miljøcenter Roskilde er godkendelsesmyndighed for værket, idet der fyres med kul, jf. § 
3, stk. 3 i bekendtgørelsen. 
 
Ansøgningen gælder for brændselsomlægning på Avedøreværkets blok 1 og 2, og den miljø-
godkendelse, der gives på baggrund af denne ansøgning, vil være et supplement til Avedøre-
værkets øvrige miljøgodkendelser - se næste kapitel, der giver DONG Energy mulighed for frit at 
vælge brændselstyper og -mix på blok 1 og 2 på Avedøreværket. Ansøgningen omfatter således 
kun de ændringer af driften, der følger af brændselsomlægningen, og de dermed afledte emissi-
oner.  
 
Projektet omkring brændselsomlægningen er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning. Projektet er omfattet af bekendtgørelsens pkt. 38 på bi-
lag 1 der lyder: ”Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt 
en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat 
i dette bilag.” 
 
På den baggrund er der udarbejdet en VVM-redegørelse for brændselsomlægningen på Avedø-
reværket. Redegørelsen vurderer eventuelle virkninger på miljøet fra brændselsomlægningen 
sammenlignet med Avedøreværkets nuværende driftsforhold. 
 
Avedøreværket er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 
om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer som kolonne 2 virksomhed, pga. 
værkets oplag af ammoniak, der anvendes i DeNOx-anlæggene. 
 

3.1 Status for Avedøreværket 
 
Nedenstående er en opdateret liste med de godkendelser, der er gældende for Avedøreværket. 
 
Miljøgodkendelser 
 

Blok 1 Gyldighedsdato 
Avedøreværket, blok 1 24.05.1985 
Tillægsgodkendelser:  
DeNOx – anlæg 27.06.1993 
Miljøkontrolprogram 17.06.1993 
Kemikalielagre 12.07.1991 
Afløbsplaner 25.04.1991 
Askehåndtering og udlevering 02.11.1989 
Indretning og drift af kullager 06.10.1989 
Påbud om overholdelse af nye emissions-
grænseværdier for luft m.m. 

21.12.2007 

Tilladelse til overlastdrift 21.10.2008 
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Blok 2 Gyldighedsdato 
Avedøreværket, blok 2 18.03.1998 
Træpillefyring i hovedkedel 29.01.2002 
Udvidet forsøg med tilsætning af kulfly-
veaske 

04.10.2005 

Accept af at der kan anvendes 500.000 
tons biomasse i hovedkedlen 

14.10.2008 

 
 

Fælles Gyldighedsdato 
Påbud om afledning af spildevand 21.05.2003 
Miljøplads for affald og kemikalier 27.08.2003 
Lager til olieaske og bio-/olieaske 01.09.2004 
Udledning af overfladevand fra pumpe- og 
digelager. Afmeldes i 2008. 

24.06.2005 

Godkendelse af overvågningsplan for ud-
ledning af CO2, Avedøreværket 

26.06.2008 

Dispensation om begrænsning af svovlind-
holdet i visse flydende og faste brændstof-
fer 

16.07.2004 

Afgørelse om sikkerhedsmæssige foran-
staltninger i forbindelse med ammoniakla-
ger 

28.01.2009 

Miljøgodkendelse til etablering af nyt drifts-
lager for bundaske på Avedøreværket (fæl-
les lager for blok 1 og blok 2). 

12.06.2009 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Der er den 18. juli 2008 indsendt en miljøteknisk beskrivelse i anledning af, at Miljøcenter Ros-
kilde ønsker at revidere vilkår for fælles anlæg på virksomheden. Denne ansøgning behandles 
p.t. hos Miljøcenter Roskilde. 
 

3.2 Omlægning af brændselsindfyringen 
 
For at imødekomme hensigterne i det nye energiforlig, er det DONG Energys plan at omlægge 
brændselsindfyringen på Avedøreværket, så begge blokke i fremtiden vil være multibrændsels-
anlæg. 
 
 

Andet Gyldighedsdato 
Tidsbegrænset tilladelse til indfyring af 
kulflyveaske i Avedøreværkets blok 1 

24.06.2008 

Tidsbegrænset tilladelse til indfyring af 
kulflyveaske i hovedkedlen på Avedøre-
værkets blok 2 

02.06.2008 

Vilkår for nedlukning og efterbehandling af 
Flyveaskedepot ved Avedøreværket 

20.12.2006 
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Projektet omhandler: 
 

• Omlægning af Blok 1 til biomassefyring 

• Omlægning af Blok 2’s hovedkedel til kulfyring 

• Genindfyring af aske på Blok 1 og Blok 2 
 
Tabellen nedenfor viser Avedøreværkets anlægsdata efter omlægningen af brændselsindfyrin-
gen. Ændringerne som følge af ombygningerne er markeret med rødt. Med biomasse menes der 
den type biomasse, som kan håndteres i det eksisterende biopillesystem, og som fremgår af 
biomassebekendtgørelsen. 

 
Idriftsat Brændselsindfyring Anlægseffekt Virkningsgrad Miljøanlæg Anlægsdata 

År Nuværende/ 
kommende 

Indfyring 
MW 

Kondensdrift 
procent 

 

Hovedkedel 
blok 1 1990 

 
Kul 
Olie 

Biomasse 

595 
(Overlast 2): 

670) 
42 % 

DeNOx 
Low-NOx-
brændere 
Støvfilter 

Afsvovling 

Hovedkedel 
blok 2 2002 

Biomasse 
Naturgas 

Olie 
Kul 

805 48 % 

DeNOx 
Low-NOx-
brændere 
Støvfilter 

Afsvovling 
Gasturbiner  
(2 stk.) 2002 Naturgas 270 42 % - 

Biokedel 1) 2002 Halm 100 (45 %) Støvfilter 

Tabel 1. Anlægsdata for Avedøreværket. 
 1) Damp fra biokedlen blandes med damp fra blok 2’s hovedkedel. Blandingen gør det vanskeligt at fast-
sætte virkningsgraden præcist, den er derfor en teoretisk beregnet størrelse. Virkningsgraden er derfor i 
parentes. Gasturbinerne og biokedlen påvirkes ikke af omlægningen af brændselsindfyringen.  
2) Ved overlast forstås en driftssituation af kortere varighed, hvor der reelt produceres mere energi end 
anlægget er udlagt til ved maksimal drift. Teknisk sker det ved udkobling af to højtryksforvarmere. 
 

3.2.1 Beregningsgrundlag 
 
Dette afsnit har til hensigt at beskrive hvilke scenarier der er valgt til miljøansøgningen. 
 
 
3.2.1.1 Nuværende situation 
Produktionen på et kraftværk varierer fra det ene år til det andet. Denne variation skyldes de 
konstant ændrende markedsvilkår, som især skyldes påvirkningerne fra vind og vejr. I år med 
store nedbørsmængder i Norge og Sverige, vil der være en stor andel af vandkraft i systemet, 
og dermed lav drift på de danske kraftværker – disse år kaldes vådår. Modsat vil der være stor 
drift på de danske kraftværker i år, hvor der ikke falder tilstrækkelig nedbør i Norge og Sverige – 
disse år kaldes tørår. Derudover spiller vindmøllerne og deres meget varierende produktion og-
så en betydelig rolle. Ydermere skal der med jævne mellemrum udføres reparationer og udbed-
ringer på de enkelte værker, der gør, at de kan være ude af i drift i kortere eller længere tid. 
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Det er derfor valgt at betragte et gennemsnit af driften i perioden 2003 til 2007 som basisscena-
rium, for at kunne give et så retvisende billede af driften på Avedøreværket som muligt. Denne 
periode viser den nuværende situation før omlægningen af brændselsindfyringen, og betegnes 
middelforbruget. 
 
Tabellen nedenfor viser middelforbruget for perioden 2003-2007 (tallene for de enkelte år, opdelt 
for hver blok, er offentlig tilgængelig i Grønt Regnskab for Avedøreværket 2007). 
 

Middelforbrug Middelforbrug Brændværdi CO2 
Brændselsdata Avedøreværket 

tons/år 
Avedøreværket 

GJ 
Avedøreværket 

GJ/ton 
Udledningsfaktor

kg/GJ 
Kul 554.235 13.476.937 24,3 95 
Olie 181.242 7.332.755 40,7 78 
Naturgas1) 217.731.512 8.643.330 0,04 56,9 
Halm 148.514 2.235.986 15,1 0 
Træpiller 194.798 3.366.919 17,3 0 

Tabel 2. Brændselsdata brugt i beregningerne. 1)Naturgas er ikke i tons, men i stedet opgivet i Nm3. 

 
3.2.1.3 Max. driftsscenarier 
Antallet af timer et kraftværk er i drift på et år, har afgørende betydning for dets påvirkning af 
miljøet. I tabel 3 er angivet de historiske fuldlasttimer for middelforbruget. I max. driftsscenarier-
ne, beskrevet i denne miljøansøgning, jf. tabel 4, er der taget udgangspunkt i 7.500 fuldlasttimer 
om året. Dette er betydelig mere end de historiske værdier, og vurderes at være det maksimalt 
mulige at drive en kraftværksblok i fuldlast.  
 

Middelforbrug 
Fuldlasttimer  Fuldlasttimer 

Timer pr. år 
Blok 1 6.360 
Blok 2 5.115 

Tabel 3. Fuldlasttimer for Avedøreværket i middelforbruget for perioden 2003-2007. 
 
Avedøreværkets blok 1 har en driftsform med både normaldrift (595 MJ/s) og overlastdrift (670 
MJ/s). Da overlast sker i spidslastsituationer, er det vurderet, at 7.500 fuldlasttimer om året ved 
normaldrift vil være tilstrækkelig mange driftstimer i forhold til blokkens historiske og forventede 
antal driftstimer, til at illustrere max. drift ved den kombinerede driftsform. I tilfælde hvor der ikke 
betragtes årsbasis, fx beregning af immissioner, er det overlastdriften, der er gældende for be-
regningerne. For blok 2 på 805 MJ/s er det forudsat samme driftstid som blok 1, så der regnes 
med samme driftstimer for begge blokke – der er altså her tale om betragtelig flere fuldlasttimer i 
max. driftsscenarierne end den nuværende situation. Det skal bemærkes, at de to blokke selv-
følgelig ikke vil have fuldlast i 7.500 timer, men at dette blot er, hvad der er maksimalt muligt 
med anlæggene. 
 
Rammerne i godkendelsen fra Energistyrelsen gør det teoretisk muligt, at DONG Energy kan 
fyre begge blokke på Avedøreværket 100 % på kul i et helt år. Det betyder, at biomasseforpligti-
gelsen på 7,1 PJ, fra ophævelse af kulrestriktionen på blok 2, teoretisk set kan blive opfyldt ved 
indfyring af biomasse på et andet værk. For at bibeholde maksimal fleksibilitet i valget af 
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brændsler og anlæg, er det valgt at belyse dette scenarium i miljøansøgningen, på trods af, at 
dette pt. strider mod DONG Energys hensigter og planer for Avedøreværket.  
 
Det er valgt at opstille to max. driftsscenarier. Et med ren biopillefyring og et med ren kulfyring 
på begge blokke. Tabel 4 viser en oversigt over de benyttede scenarier i miljøansøgningen. 
 
Scenarier benyttet i 
miljøansøgningen Beskrivelse 

Middelforbrug 
2003-2007 (Reference Grønt 
Regnskab) 

Viser den nuværende situation før omlægningen af brændselsindfy-
ringen 

Biomasse (max. drift – 7.500h) 
AVV 1 på biopiller 
AVV 2 på biopiller 

Max. drift (7.500 timer) - Begge blokke køres med fuldlast på 100 % 
biopiller. 

Kul (max. drift – 7.500h) 
AVV 1 på kul 
AVV 2 på kul 

Max. drift (7.500 timer) - Begge blokke køres med fuldlast på 100 % 
kul. 

Tabel 4. Oversigt over scenarier i miljøansøgningen. 
 

3.2.2 Omstilling af Avedøreværkets blok 1 til biomassefyring 
 
Som omtalt omfatter omstilling af Avedøreværkets blok 1, at denne også skal kunne håndtere 
biomasse som brændsel. Forbrændingen forventes at kunne udgøres af 100 % biomasse, hvil-
ket vil svare til 130 tons pr. time, hvis biopiller bruges som brændsel.  
 
Biomassen forventes primært modtaget med skibe, men en mindre del vil evt. kunne modtages 
med lastbil. 
 
Skibe med en størrelse mellem 2.000 og 4.000 tons biomasse eller en pram med 6.000 tons kan 
anløbe havnen. Skibene losses normalt på hverdage, men losning i weekenden kan blive nød-
vendig, især under varmesæsonen. Der forventes indledningsvis modtaget 260 søtransporter pr. 
år med biomasse. Fremover kunne det være en mulighed at modtage biomasse på pramme 
med op til 13.000 tons, hvorved transportbelastningen vil mindskes væsentligt. 
 
Fra havnen transporteres biomasse med det eksisterende transportbånd, som i dag løber langs 
med havnekajen, til de eksisterende lagerfaciliteter. Transportbåndet forlænges fra det eksiste-
rende knudepunkt, således at biomassen kan transporteres til det nye lager for biomasse (det 
nye pillelager skal indrettes og drives i overensstemmelse med vilkår 5 og 6 i godkendelsen af 
29. januar 2002 om træpillefyring i hovedkedlen på blok 2). I fremtiden kan det blive nødvendigt 
med en ekstra kran udover de to nuværende for at kunne håndtere biomassen, da kontikranen 
kun kan benyttes til kul. 
 
Når biomasse skal transporteres ind til blokkene, foregår dette via bunden af driftslageret, hvor 
biomasse fødes ned på båndet i kultunnelen. Fra kultunnelen føres biomassen via de eksiste-
rende transportbånd, der i dag skiftevis fører kul til blok 1 og biopiller til blok 2. Ved skift af 
brændsel rengøres båndene, ligesom det gøres i dag. 
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Omstilling af blok 1 til biomassefyring sker ved etablering af møller, der er særligt egnede til 
biomasseknusning og medfører, at der etableres en mindre bygning samt fire siloer ved siden af 
blok 1. Bygningen vil indeholde skivemøllerne, og siloerne vil fungere som et mellemlager for 
biomassen på vej til møllerne for at sikre en vedvarende strøm af biomasse når blokken kører. 
 
Miljøanlæggene, der tilhører blok 1, vil være i drift efter omstillingen. Afsvovlingsanlægget vil på 
grund af den lave svovlbelastning producere gips af ringere kvalitet. Baseret på erfaringer kan 
der forventes et forøget vedligeholdelsesbehov af DeNOx-anlægget. 
 
Det overordnede procesanlæg er vist i figur 1, hvor nyanlæg er markeret med grønt.  
 
 
 

Lager

Kedel

Mellemsilo

Skivemølle og blæser

Kran

Tragt med 
randafsugning Overdækket bånd

Magnet og harpe

DeNOxElfilter
DeSOx

Bioaskesilo

Skorsten

4 stk.

16 stk.

’Dense phase’ 
træpillestøv og koldluft

Mellemsilo og 
skivemøllebygning

Varm primærluft fra 
LUFO

Blokbygning

70 (nyt) + 
55 (gl.) 
ktons

 
Figur 1. Layout for biomassefyring på blok 1 med møller der er særligt egnede til biomasse. 
 
Biomasse påtænkes at blive transporteret fra lager med det eksisterende transportbånd under 
kulpladsen. Herfra vil biomassen blive ført til siloer og efterfølgende til møllebygningen. Trans-
porten kan ske ved, at der laves et omkast fra siloloftet på blok 1 (inde i blokbygningen), og at 
der tilføjes et bånd, der transporterer biomassen fra det eksisterende siloloft til de nye siloer. Fra 
silobygningen vil biomassen blive transporteret til møllebygningen, hvor de nye møller etableres. 
Efter at biomassen er blevet formalet, vil den blive blæst i lukkede rør ind i blokbygningen til 
brænderne.  
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3.2.3 Omstilling til kulfyring på blok 2 
 
Projektet omfatter omstilling af blok 2 til kulfyring. Blokken blev oprindeligt udlagt til kulfyring, 
men blev i forbindelse med kulstoppet og den efterfølgende godkendelse af blok 2 gjort mere 
fleksibel, således at der ydermere kunne fyres med svær fyringsolie og træpiller (udover natur-
gas). Træpilleombygningen blev foretaget med brug af kulfyringskomponenter bortset fra enkelte 
undtagelser. Der er fx kun etableret tre af fire planlagte kulmøller, dvs. der er pt. ikke en over-
skydende mølle, der kan sikre rådigheden på kulfyring. Den største anlægsændring ved omstil-
ling af blokken er derfor etablering af den fjerde mølle. Ombygningerne vil primært ske inde i 
den eksisterende blokbygning. 

 
Efter omstilling til kul vil afsvovlingsanlægget kunne producere gips af bedre kvalitet, idet svovl-
belastningen vil være større. I figur 2 er processen på blok 2 beskrevet, nyanlæg er markeret 
med grønt. 
 

 

Figur 2. Layout for kulfyring på blok 2. 
 
Kul vil fortsat transporteres til Avedøreværket med pramme. Pramstørrelsen er i dag ca. 8.700 
tons kul, mens der i fremtiden forventes at kunne modtages 13.000 tons kul pr. pram. Der for-
ventes modtaget op til ca. 100 transporter pr. år. Havnedybden (ca. 6 meter) ved Avedørevær-
ket vil være faktoren, der begrænser størrelsen på de læs, der modtages. 
 
Flyveaske til produktion af beton, cement og gips bliver primært transporteret med lastbil. Kulfly-
veaske fra blok 1 transporteres i dag væk fra værket i lastbiler, idet store dele afsættes i Køben-
havnsområdet. Transport af flyveaske i lukkede tankvogne (30 tons pr. vogn) vil resultere i 15 
lastbiler pr. dag ved fuldlast. Transport af gips i lukkede tankvogne vil resultere i 7 lastbiler pr. 
dag. 
Den eksisterende kulplads vil fortsat blive brugt til opbevaring af kul. Opkørsel af kul til blokken 
sker via det eksisterende transportbånd, der i dag skiftevis fører kul til blok 1 og biopiller til blok 
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2. Båndet skal rengøres ved skift af brændsel. Ombygning af blok 2 starter på siloloftet i blok 2 
(inde i selve blokbygningen), hvor der etableres en fjerde silo. 
  
Møllerne er kulmøller, der er modificerede til biopilleknusning. Disse ændringer skal føres tilbage 
til den oprindelige udformning, således at de både kan køre med kul og biopiller. Cellesluser, der 
bruges ved biopillefyring, fjernes, da de slides væk ved kulfyring. 
 
Ved udvidelse med den sidste mølle skal der etableres en kulføder, kulfaldrør og selve møllen. 
Der er forberedt for det fjerde fundament, ved at der er spunset omkring området. Der må dog 
påregnes grundvandssænkning under arbejdet med støbning af fundament til den sidste mølle.  
 
De fire brændere i øverste brænderrække ombygges fra gas/olie til kul/gas/olie. Alle brændere 
skal idriftsættes på kul. Diverse systemer skal ATEX-godkendes til kulfyring. Bloksiloerne er 
ATEX-godkendt i forhold til eksplosionsforholdene for biopillestøv.  
 
Askesendesystemet er ikke blevet dimensioneret til kulfyring, og skal modificeres til at kunne 
håndtere den øgede askemængde. 
 
 
4. VIRKSOMHEDENS PLACERING 
 
Avedøreværket er beliggende Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre, på ejendommen matr. nr. 
244, Avedøre, Hvidovre Kommune. Arealet som udgør 481.902 m2 (48 ha) ejes i dag af DONG 
Energy A/S. Hertil kommer yderligere et vandareal på ca. 120.717 m2 (ca. 12 ha) på sydsiden af 
området ud i den nordlige ende af Køge Bugt. 
 
Der ønskes foretaget brændselsskift på Avedøreværkets blok 1 og 2, da skiftet vil optimere drif-
ten på værket, og derved udkonkurrere mindre effektive værker. Kedlen på blok 1 er specielt 
velegnet til biomasse, grundet dens fysiske opbygning. Blok 1 vil således ikke, som blok 2, få en 
lavere virkningsgrad, når den fyres med biomasse, som nærmere beskrevet i afsnit 8.1. Om-
lægningen vil ydermere frigive en af verdens mest effektive kraftværksblokke, blok 2, til fyring 
med kul. Ved at flytte biomassen fra blok 2 til blok 1, en kedel velegnet til biomasse, frigives blok 
2 til kul, og blokken opnår sin fulde virkningsgrad på 48 %. En blok 2 på kul, med så høj virk-
ningsgrad, vil på Sjælland udkonkurrere værker som Stigsnæsværket og Asnæsværket, der har 
betydelig lavere virkningsgrader, og de vil derfor få færre driftstimer. Avedøreværket er derfor en 
velegnet placering for denne brændselsomlægning. 
 
I det følgende er omgivelserne samt de planlægningsmæssige bestemmelser, der gælder for 
området kort beskrevet. 
 

4.1 Omgivelser 
 
I det følgende beskrives Avedøreværkets beliggenhed i forhold til omgivelserne. Kort over om-
rådet er vist i figur 3. 
 
Avedøreværket ligger på et inddæmmet område på sydsiden af Avedøre Holme ud til vandom-
rådet Køge Bugt, der ligger syd og øst for værket. Avedøre Holme ligger mellem Køge Bugt 
Strandpark på Sjællandssiden og Amager øst for udløbet af Kalveboderne.  
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Figur 3.  Beliggenhed af Avedøreværket på Avedøre Holme ved Køge Bugt. 
 
Landvindingen af arealet er sket ved indpumpning af ca. 250.000 m3 sand og ved opfyldning 
med flyveaske på den vestlige og østlige halvdel af området. 
 
Vandområdet øst for værket er den sydlige indsejling til Københavns Havn. På den anden side 
af indsejlingen, i en afstand af 750 - 1000 m fra værket, ligger Vestamager, et ubeboet, biologisk 
interesseområde. Størstedelen af området er strandeng, der er delvist lukket for offentligheden.  
 
Vest for værket ligger en kontrolleret losseplads - AV-Miljø - og nord for værket et område, der 
ifølge lokalplan nr. 507 er udlagt til industri.  
 
Ca. 800 m fra Avedøreværket mod nord ligger et mindre delområde, der er udlagt til centerfor-
mål. Industriområdet rækker ud til Amagermotorvejen. De nærmeste boligområder ligger nord 
for Amagermotorvejen, ca. 1,3 km fra værket. 
 
Avedøreværket er beliggende i et område med gode til- og frakørselsforhold. Virksomheden er 
beliggende tæt på motorvej E20 med frakørsel ved Avedøre Holme (frakørsel 21). Trafik vil pri-
mært ske via denne adgang, mens trafik fra nærområdet også vil benytte Avedøre Havnevej, Gl. 
Køge Landevej, Hvidovrevej og andre veje i Hvidovre Kommune. De primære ruter og kryds til 
og fra Avedøre Holme er vist på figur 4. Der er ingen beboelser i nærheden af det overordnede 
vejnet, der fører til virksomheden.  
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Figur 4. Vejbetjening af Avedøre Holme. 
 

4.2 Planforhold 
 

4.2.1 Landsplandirektiv 
 
Landsplandirektivet 2007 for Hovedstadsområdets planlægning – Fingerplan 2007, udgør sam-
men med HURs Regionplan 2005 planlægningsgrundlaget for området. Avedøre Holme er 
Danmarks største, samlede, planlagte erhvervsområde. Det fremgår af Fingerplan 2007 (Del 2, 
§ 11, stk. 5), at Avedøre Holme er udpeget til lokalisering af virksomheder med særlige belig-
genhedskrav, klasse 7 virksomheder. Ifølge Miljøstyrelsens Håndbog om Miljø og Planlægning 
er den anbefalede afstand for en klasse 7 virksomhed 500 m til boligområder. I Fingerplan 2007 
tilkendegives, at Miljøministeriet i samarbejde med kommunen vil gennemføre en analyse af de 
fremtidige behov for området. Endvidere opfylder arealet ifølge regionplanen (2.2.13) kravet om 
en afstand på mindst 500 m til forureningsfølsom anvendelse. I landsplandirektivet/region-
planens retningslinjer er fastsat, at der skal opretholdes bestemmelser, der sikrer mulighed for 
fortsat lokalisering af virksomheder med de ovennævnte særlige beliggenhedskrav, herunder 
afstandskravet. 
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4.2.2 Kommuneplan 
 
I kommuneplan 2005 for Hvidovre Kommune er Avedøre Holme, Bydel 5, område 5D3, beskre-
vet som et offentligt areal, med vindmølleanlæg og kraftvarmeværk som fremtidig anvendelse.  
 

4.2.3 Lokalplan 
 
Avedøreværket er omfattet af lokalplan 506 for Avedøreværket. Området må i henhold til lokal-
plan anvendes til offentlige formål, kraftvarmeværk med tilhørende hjælpe- og serviceanlæg, 
lager og havnefaciliteter samt vindmøller.  
 
 
5. ETABLERING 
 
De primære aktiviteter i anlægsfasen vil være etablering af bygningsanlæg, herunder silo og 
diverse bygninger, samt montage af maskinanlæg. Tidsplanen for brændselsomlægningen er 
vist nedenfor. 
 
Primære anlægsaktiviteter Tidsrum

Etablering af skivemøllebygning, bloksiloer og bioflyveaskesilo 2010
Montage af skivemøller og siloer 2010

Omstilling af Blok 1 til 
biomasse 

Idriftsættelse 2011
Omstilling af eksisterende maskinanlæg 2010
Idriftsættelse af tre eksisterende møller 2010
Fundering af den fjerde mølle (ny mølle) 2010
Montage af den fjerde møller (herunder tildeler, bloksilo m.m.) 2011

Omstilling af Blok 2 til 
kul 

Idriftsættelse af den fjerde mølle 2011
 
 
6. ANLÆGGETS INDRETNING 
 
 
6.1 Indretning og drift  
 
Avedøreværket er et af DONG Energys centrale kraftvarmeproducerende anlæg med en samlet 
indfyret effekt på 1.770 MW. 
 
Avedøreværket har to blokanlæg: Blok 1 og blok 2. Hertil kommer en række hjælpeanlæg, som 
for en stor dels vedkommende er fælles for de to kraftværksblokke. 
 
Blok 1 gik i kommerciel drift i 1990 som et kulfyret konventionelt dampudtagsanlæg med en ind-
fyret effekt på 595 MW. Der er mulighed for overlastdrift i spidslastsituationer, hvor den indfyre-
de effekt bliver 670 MW. Som udtagsanlæg kan anlægget producere både elektricitet og varme. 
Udtagsanlæg karakteriseres ved, at varmeproduktionen ikke er styrende for elproduktionen. Det 
dominerende driftsmønster for blok 1 er en høj fjernvarmeydelse dvs., at blokken drives i mod-
tryksdrift en stor del af året. 
 
Blok 2 gik i kommerciel drift i 2002 som et konventionelt dampudtagsanlæg. Den indfyrede effekt 
udgøres af hovedkedlen på 805 MW, gasturbineanlægget på 270 MW og endelig den biomasse-
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fyrede kedel på 100 MW. Gasturbineanlægget er godkendt til 321 MW, men med de to nuvæ-
rende gasturbiner er den indfyrede effekt 270 MW. Som udtagsanlæg kan anlægget producere 
både elektricitet og varme. Blok 2’s hovedkedel var oprindelig tænkt til at fyre med kul, men da 
der af miljøpolitiske årsager ikke kunne opnås tilladelse til dette, blev hovedkedlen planlagt fyret 
med gas og sværolie. Anlægget er efterfølgende ombygget til at kunne fyre med træpiller samti-
dig med olie og gas. I tilknytning til blok 2 er etableret en biomassefyret dampkedel, samt to gas-
turbiner.  
 
Blok 1 og hovedkedelen på blok 2 er udstyret med effektive røggasrensningsanlæg, der renser 
røgen for kvælstofoxider, støv og svovldioxid. I DeNOx-anlægget reagerer røgens kvælstof-
oxider med ammoniak, og der dannes frit kvælstof og vand. I elfilteret opsamles mere end 99 % 
af flyveasken, og i afsvovlingsanlægget "vaskes" røgen med kalkvand, som reagerer med svov-
let i røggassen og danner gips. Gipsen afsættes primært til gipspladeindustrien. 
 
I afsnit 9.4 om affald, beskrives konsekvenserne for restprodukterne ved omlægningen af 
brændselsindfyringen, samt ændringen af driftslageret for bundaske. 
 
På søsiden er der havneanlæg, hvor det er muligt at indskibe kul, biopiller og olie, samt en ud-
skibningskaj til udskibning af restprodukter. 
 
Yderligere er der to tanke til opbevaring af fuelolie og to siloer til opbevaring af flyveaske. I 2001 
opførtes lagerfaciliteter for halm og i 2002 lagerfaciliteter for biopiller. I det sydlige område er der 
etableret opsamlingsbassiner til skyllevand.  
 
Placeringen af de eksisterende bygnings- og anlægsdele fremgår af oversigtsplan i bilag 2 til 
miljøansøgningen. Figur 5 viser hvilke ændringer, der udføres ved brændselsomlægningen. 

 
Figur 5. Bygningsændringer ved omlægningen af brændselsindfyring.1a) Skivemøllebygning, 1b) Bloksi-
loer til skivemøller, 2) Silo til bioflyveaske, 3) Driftslager til bundaske. 
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7. BESKRIVELSE AF ANLÆGGETS PRODUKTION 
 
 
7.1 Produktionsprocesser  
 
På nedenstående figur 6 vises et overordnet procesforløb i et konventionelt kulfyret kraftværk. 
 

1.  Kedel
2.  Kulmøller
3.  Brænder
4.  Turbine og generator
5.  Kondensator og fjernvarmeveksler
6.  Fødevandspumpe

7.   DeNOx-anlæg
8.   Luftforvarmer
9.   Askeudskiller
10. Afsvovlingsanlæg
11. Gipslager
12. Skorsten 

 
Figur 6. Procesforløb på et kulfyret kraftværk. 
 
Processer og systemer for blok 1 og 2 er gennemgået for de enkelte blokke, hvor systemerne 
ikke er identiske. 
 
De vigtigste processer og systemer er: 
 

Kulpier og indskibning af kul 
Oliekaj med tilhørende tankanlæg 
MR station for gastilførsel 
Halmlager  
Biopillelager 
Brændselssystem 
Kedelvandssystem  
Vandbehandling 
Kedler og brændere 
Gasturbine med afgaskedel 
Turbiner og generatorer 
Kølevandssystem 

Kedelhus 

Maskinhus 
REA-bygning 
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Spildevandssystemet  
Røggassystemet 
Askesystem 

 
Hoveddata for Avedøreværkets blok 1 og 2 fremgår af den miljøtekniske beskrivelse af Aved-
øreværket, som er indsendt til Miljøcenter Roskilde den 18. juli 2008. Der sker ingen ændringer i 
forhold til denne beskrivelse. 
 

7.2  Art og forbrug af råstoffer 
 

7.2.1 Brændsler 
 
Det frie brændselsvalg åbner mulighed for, at der på årsbasis i teorien kan fyres 100 % med kul 
eller 100 % med biomasse på de 2 hovedkedler på blok 1 og 2. 
 
Der søges om afbrænding af de biomasseaffaldstyper, som er omfattet af bilag 1 i bekendtgø-
relse om biomasseaffald.  
 
I nedenstående tabel 5 er angivet brændselsforbruget i forskellige scenarier, jf. afsnit 3.2.1.1 og 
3.2.1.2. 
 
Der kan ikke foretages en direkte sammenligning mellem de nuværende forhold og scenarierne 
med max. drift, idet der i sidstnævnte scenarier (biomasse- og kulscenariet) er forudsat et bety-
deligt større antal driftstimer (7.500 fuldlasttimer om året). 
 

Kul Olie Naturgas Biomasse Halm 
Årlig 
Energi Blok 1 

tons 
Blok 2 
tons 

Blok 1 
tons 

Blok 2 
tons 

Blok 1 
Nm3 

Blok 2 
Nm3 

Blok 1 
tons 

Blok 2 
tons 

Blok 1 
tons 

Blok 2 
tons 

Middelforbrug 
2003-2007 (Refe-
rence Grønt Regn-
skab) 

554.235 0 3.571 176.811 0 217.731.512 0 194.798 0 148.514 

Biomasse (max. 
drift – 7.500h) 
AVV 1 på biopiller 
AVV 2 på biopiller 

0 0 3.321 3.690 0 117.892.459 937.274 1.249.698 0 148.514 

Kul (max. drift – 
7.500h) 
AVV 1 på kul 
AVV 2 på kul 

666.220 888.294 3.321 3.690 0 117.892.459 0 0 0 148.514 

Tabel 5. Middelbrug for perioden 2003-2007, hvor mængderne for de enkelte år er oplyst i det grønne 
regnskab for Avedøreværket sammenholdt med driftsscenarierne biomasse og kul. 
 

7.2.2 Genindfyring af flyve-/bundasker 
 
Avedøreværket har ved Miljøgodkendelse af 2. juni 2008 ”Godkendelsen omfatter tidsbegrænset 
tilladelse til indfyring af kulflyveaske i hovedkedel på Avedøreværkets blok 2” tilladelse til at ind-
fyre kulflyveaske på blok 2. 
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Kulflyveasken består i dag af kulflyveaske hentet fra DONG Energys centrale kraftværker, samt 
en mindre mængde kulflyveaske fra blok 1. 
 
Ved fyring med 100 % biomasse på blok 1 og blok 2 vil der opstå problemer med korrosion af 
kedler og nedsat NOx-rensning i DeNOx-anlægget. Genindfyring af kulflyveaske har vist sig at 
kunne afhjælpe korrosionsproblemerne. Under opstarten af anlægget på biomasse vil det under 
alle omstændigheder være nødvendigt at genindfyre kulflyveaske, da blokkene skal startes på 
olie. Opstart på olie er altid nødvendig, også ved kulfyring, da en kold kraftværksblok ikke kan 
opstartes på hverken biomasse eller kul. 
 
Der ansøges om genindfyring af asker fra DONG Energys kul og/eller biomassefyrede værker. 
Dette sikrer den mest optimale genanvendelse af restprodukterne. Da det bliver muligt at fyre 
med biomasse på begge blokke, søges der om tilladelse til genindfyring af 9 tons tør kulfly-
veaske pr. time i såvel blok 1 som blok 2. Ved kulfyring søges om at kunne genindfyre 10 % 
befugtet aske på massebasis (18 % vandindhold). For Avedøreværkets Blok 1 svarer det til 
maksimalt 8 tons/time og for Blok 2 maksimalt 10 tons/time, når der regnes med tør aske. 
 
Se nedenstående beskrivelse af konsekvenser ved genindfyring af kulflyveaske. 
 
 
7.2.2.1 Omlægning til biomassefyring på blok 1 
Overhederne  
Korrosionsraten på overhederne er temperaturafhængig, og derfor skal damptemperaturen 
sænkes fra de i dag 540 °C til 520 °C, hvis ikke andet foretages. Hvis damptemperaturen skal 
opretholdes, kan der indblæses kulflyveaske, som hindrer belægninger af kaliumklorid fra 
brændslet, hvorved korrosionsraten reduceres. 

 
Håndtering af aske 
Efter ombygning til biopillefyring skal kedlen opstartes på olie, hvorved der fås en aske beståen-
de af biopilleaske og olieaske. En sådan aske er klistret og svær at håndtere, hvorfor det er 
nødvendigt at genindfyre kulflyveaske under opstart. 
 
Der går to døgn fra brændselsskift til asken består af rester fra kun den nye brændselstype. Der-
for fås en blandingsaske de første to døgn efter opstart, hvorefter en såkaldt ren aske fås, som 
kun stammer fra biopiller. Asken fra 100 % biopillefyring er håndterbar.  

 
Afsætning af aske 
I opstartsfasen skal der som beskrevet genindfyres kulflyveaske sammen med olie og biomasse. 
Herved fås en aske, der kan afsættes ligesom den nuværende aske fra blok 2. Bundasken for-
ventes at kunne afsættes som råmateriale til fremstilling af isoleringsmateriale, mens flyveasken 
vil blive afsat til cementindustrien, hvor den erstatter naturlige råmaterialer.  
 

 
7.2.2.2 Erfaringer med genindfyring af kulflyveaske på blok 2 
Blok 2 fyres med træ, olie og gas i forskellige kombinationer. Ved fyring med olie og træ indblæ-
ses der kulflyveaske. På blok 2 har indblæsning af kulflyveaske løst en lang række problemer, 
som illustreret i figuren. Fordelene ved genindfyring af kulflyveaske er kort beskrevet nedenfor. 
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Lavere nikkelindhold 

Genanvendelser  

arbejdsmiljø 

 
DeNOx 

Deaktivering af  
katalysator 
alkali i træ 

LUFO + GAVO
Korrosion+tilstopning 
H2O+SO3      H2SO4 

Olieaske 
Kommunekemi 

Arbejdsmiljø  
Nikkel 

Olietræaske
Kommunekemi 

Arbejdsmiljø 
Nikkel 

Kemisk reaktion 
Kulflyveaske reagerer 

med kaliumklorid 
og vanadium 

 

Absorberer
H2SO4 som ved kulfyring 

Kulflyveaske

Elfilter
Tilstopning 
pga. H2SO4 

Skorsten
Støvemission  

(SO3) arosoler) 

 
Fyrrum 

Damptemp.reduceret 
Høj temp.korrosion 
kaliumklorid i træ 
vanadium i olie 

 
Fyrrum 
Kaliumkloridet, som ellers sætter sig på overhederne, reagerer med svovlen i kulflyveasken, 
hvorved en mindre korrosion opnås. Derfor kunne damptemperaturen på blok 2 hæves i 2006 
med 20 °C til 560 °C, hvor det blev besluttet at genindfyre kulflyveaske permanent på blok 2.  
Endvidere har undersøgelser i 2008 vist, at det ikke er nødvendigt at supplere træpillerne med 
olie, når der genindfyres kulflyveaske, hvorfor olien fremover vil blive udeladt. Herved undgås 
den korrosionsdannende svovlsyre, der ellers fås ved, at vanadium fra olien virker som katalysa-
tor for SO2, hvorved der dannes SO3. SO3 reagerer med vanddampen i røggassen og danner 
svovlsyre.  
 
Desuden kan damptemperaturen eventuelt hæves med yderligere 20 °C på grund af kulfly-
veasken, men dette udskydes til effekten fra fjernelse af olien er fuldstændig kendt.  
 
Arbejdsmiljøet omkring kedlen er forbedret, således at det ikke længere er nødvendigt at anven-
de værnemidler som følge af høj koncentration af nikkel og vanadium. 

 
DeNOx-anlæg  
Før genindfyring med kulflyveaske var det forventet, at kulflyveasken også ville afhjælpe pro-
blemer med hurtig deaktivering af katalysatorerne i DeNOx-anlægget. Det har imidlertid ikke 
været muligt efterfølgende at eftervise kulflyveaskens påvirkning på katalysatorerne.  

 
LUFO 
Det er ikke længere nødvendigt at skylle LUFO’en som følge af tilstopning. Yderligere er korro-
sion af kompensatorer i røggaskanalen stoppet. 

 
Elfilter 
Levetiden for elfilteret er forlænget betydeligt, da overfladerne ikke længere er klæbrige, men 
derimod belagt med et tørt lag støv.  
 
Askesendesystemet er idriftsat, og anvendes til transport af aske. Tidligere var det nødvendigt at 
suge asken ud af elfilteret med mammutsuger. 

LUFO
Korrosion+tilstopning 
H2O+SO3      H2SO4 
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Emissioner  
Emissionen af støv og vanadium er faldet med en faktor 10 til henholdsvis 10 mg/Nm3 og 2 
µg/Nm3, mens emissionen af nikkel er faldet med en faktor 5 til ca. 2 µg/Nm3. Emissionen af 
kviksølv er steget til 2 - 3 µg/Nm3, hvor den tidligere var under detektionsgrænsen. 

 
Aske 
Tidligere var det nødvendigt at sende asken (farligt affald) til Kommunekemi, på grund af et højt 
indhold af tungmetaller (vanadium og nikkel), men ved genindfyring af kulflyveaske kan flyve-
asken nyttiggøres til cementproduktion. 
 

7.2.3 Kemikalier og hjælpestoffer 
I tabel 6 er vist forventet årligt forbrug af de mængdemæssigt vigtigste råvarer og hjælpestoffer. 
Det skal bemærkes, at der for nogle af hjælpestofferne kan være store variationer fra år til år. 
 

Middelforbrug Biomasse Kul Hjælpestoffer 
2003-2007 Max. drift 

100 % biomasse 
Max. drift 
100 % kul 

Saltsyre (100 %) tons 100 Uændret uændret 
Natriumhydroxid (100 %) tons 150 Uændret uændret 
Ammoniak (100 %) tons 1.000 2.200 2.300 
Dieselolie 1 m3 200 100 400 
Smøreolie m3 13 Uændret uændret 
Smørefedt tons 0,6 Uændret uændret 
Styrevæske m3 0,8 Uændret uændret 
Hydraulikolie m3 10 Uændret uændret 
Kalk 2 tons 20.000 15.000 50.000 
Adipinsyre tons 50 Uændret uændret 
Natriumsulfid (100 %) tons 1 Uændret uændret 
Natriumbisulfit (100 %) tons 10 Uændret uændret 
Jernchlorid sulfat (som 100 
% FeCl3) 

tons 5 Uændret uændret 

Natriumhypochlorit tons 2 Uændret uændret 
Brintoverilte tons 1 Uændret uændret 
Stensalt tons 40 Uændret uændret 
Malinger m3 0,15 Uændret uændret 
Citronsyre (100 %) tons 1 Uændret uændret 
Polymer tons 0,5 Uændret uændret 
Acetylen Nm3 100 Uændret uændret 
Argon Nm3 1.000 Uændret uændret 
Helium Nm3 200 Uændret uændret 
Hydrogen Nm3 10.000 Uændret uændret 
Nitrogen Nm3 3.000 Uændret uændret 
Propangas Nm3 100 Uændret uændret 

Tabel 6. Kemikalier og hjælpestoffer. 1) Dozer kørsel stiger ved mere kulfyring og falder ved mere biomas-
sefyring. 2) Øget svovlbelastning. 
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Der sker ingen ændring af de maksimale oplag af råvarer og hjælpestoffer samt af placeringen 
af lagrene ved omlægning af brændselsindfyringen. 
 
Generelt medfører brændselsomlægningen kun en marginal ændring på mængderne af kemika-
lier og hjælpestoffer. For ammoniak, dieselolie og kalk sker der en større ændring, og disse er 
derfor gennemgået nedenfor. 
 
7.2.3.1 Ammoniak 
Ammoniak anvendes i DeNOx-anlæggene. Ammoniakken transporteres til værket i tankvogne, 
og påfyldes en lagertank, som har en kapacitet på 70 tons ammoniak. Ammoniaktanken er pla-
ceret øst for kølevandsindtaget. 
 
Fra og med 1. januar 2010 indføres der afgift på udledning af NOx til luften. Hermed opnås inci-
tament til at begrænse emissionen af NOx yderligere, hvilket potentielt kan betyde et større for-
brug af ammoniak på Avedøreværket. Desuden forventes det i fremtiden at blive teknisk muligt 
også at have DeNOx-anlægget i funktion, når blokkene kører i lav last. Det vil ligeledes betyde 
et større forbrug af ammoniak. Disse to ændringer er de primære grunde til, at ammoniakforbru-
get stiger.  
 
Ydermere regnes der i forbindelse med brændselsomlægningen på Avedøreværket med flere 
driftstimer, end der historisk har været på værket. Beregningerne er baseret på maksimal drift af 
anlægget over et helt år, hvilket er vurderet til 7.500 fuldlasttimer om året.  
 
7.2.3.2 Dieselolie 
Dozerkørsel på kulpladsen udgør en betragtelig del af dieselolieforbruget på værket. Forbruget 
af diesel afhænger derfor af det betragtede scenarium. For biomasse scenariet forventes lavere 
forbrug af dieselolie, da kørsel med dozer vil være begrænset. Kulscenariet forventes at fordoble 
forbruget, da der her er to blokke i stedet for en, som fyres med kul. 
 
7.2.3.3 Kalk 
Kalkforbruget forventes at stige, da der i beregningerne er forudsat en lidt højere svovlandel i 
brændslerne, end der historisk var været benyttet i middelforbruget. De store mængder kalk, der 
i forvejen benyttes i middelforbrugsscenariet, vil også blive påvirket kraftigere end de andre ke-
mikalier og hjælpestoffer, grundet de flere driftstimer i scenarierne for biomasse og kul. 
 

7.2.4 Energiforbrug - egetforbrug 
 
De væsentligste kilder til egetforbrug på Avedøreværket er forbrug til hjælpeudstyr i forbindelse 
med elproduktion, drift af afsvovlingsanlægget. I forbindelse med omlægningen af brændselsind-
fyring forventes der ikke nogen større ændring af egetforbruget sammenholdt med i dag. 
 
Elforbrug på 
Avedøreværket 

Middelforbrug 
2003-2007 

Biomasse & Kul 
Maks. drift 

Blok 1 MWh 91.113 107.445 
Blok 2 MWh 157.486 230.918 
Fælles egetforbrug MWh 973 1.278 
Samlet MWh 251.176 339.650 
Tabel 7. Årligt forventet egetforbrug af el. 



 

 

 

134

7.2.5 Vandforbrug 
 
Vandforbruget på Avedøreværket dækkes af følgende vandtyper: 
 
• Havvand  
• Vandværksvand 
• Overfladevand (kanalvand) 
 
Det samlede vandforbrug er vist i tabel 8. 
 

Middelforbrug Biomasse Kul Forbrug af vand 
2003-2007 Max. drift Max. drift 

Vandværksvand  m3/år 106.405 100.000 110.000 

Afsaltet havvand  m3/år 227.036 235.000 235.000 

Overfladevand m3/år 289.014 305.000 295.000 

Vandforbrug i alt m3/år 622.455 650.000 640.000 

Stigning i forhold til 0-alternativ   4 % 3 % 

Tabel 8. Avedøreværkets forventede årlige vandforbrug (m3/år). 
 
7.2.5.1 Havvand 
Udover recirkulering af havvand som kølevand, anvendes havvandet som råvand til fremstilling 
af deionat. Tabel 9 viser det forventede fremtidige forbrug. 
 
Anlæg Mængde 

m3/h 
Kølevand blok 1, max 28.800 
Kølevand blok 2, max 54.000 
Køling destillationsanlæg 315 
Råvand Destillationsanlæg 91,7 
Råvand RO-anlæg 135 
Tabel 9. Forventet havvandsforbrug, max. belastning. 

 
Den maksimalt mulige cirkulering af kølevand for Avedøreværket er ved ren kondensationsdrift. 
Normal drift er modtryksdrift, hvor havvandsindtaget er mere end halveret.   
 
Ved normal drift anvendes udelukkende afsaltet havvand til fremstilling af deionat, idet afsaltet 
havvand indeholder færre urenheder end vandværksvand.  
 
Der anvendes derudover afsaltet havvand til brandvand/spulevand, som i den daglige drift an-
vendes til skylning af kedel, luftforvarmere og askeudskillere. 
 
Ved omlægningen af brændselsindfyringen forventes praksis ikke at ændre sig, hvorfor forbru-
get af havvand forventes at være uændret. Dog vil flere driftstimer i max. driftsscenarierne alt 
andet lige forøge det årlige forbrug i forhold til i dag. 
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7.2.5.2 Vandværksvand 
Vandværksvand anvendes, udover til almindelig sanitært brug, også i processen til produktion af 
deionat. Ved omlægningen af brændselsindfyringen forventes ingen ændring. 
 
7.2.5.3 Overfladevand 
Kanalvandet (grundvandssænket vand fra det omkringliggende område) benyttes primært til 
afsvovlingsanlæggene. Anvendelsen af kanalvand er afhængig af kanalvandets kvalitet, specielt 
kloridindholdet, og kan derfor i perioder være af svingende omfang.  
 
Da afsvovlingsanlæggene er store vandforbrugere, er indvindingen af kanalvand et meget væ-
sentligt led i bestræbelserne på at erstatte vandværksvand med andre vandtyper, hvor det er 
muligt. 
 
Derudover genanvendes vandet fra sedimentationsbassinerne ved skylning af askeudskillere og 
til afsvovlingsanlæggene. 
 
Ved omlægningen af brændselsindfyringen forventes kun mindre ændringer. 
 

7.3 Procesforløb 
 
Procesforløbet ved brændselsomlægningen fremgår af afsnit 3.2.2 og 3.2.3. 
 

7.4. Driftstid 
 
Anlægget påtænkes at køre i døgndrift alle ugens dage.  
 
I tabel 10 er angivet de forventede maksimale driftstimer på Avedøreværket. 
 
Anlæg Driftstimer pr. år 
Blok 1 hovedkedel 7.500 
Blok 2 hovedkedel 7.500 
Blok 2 GT1 5.000 
Blok 2 GT2 5.000 
Blok 2 biokedel 8.000 
Tabel 10. Forventet årlig maksimal driftstid fordelt på anlæggene på Avedøreværket. 

 
 
8. BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK 

I henhold til IPPC-direktivet 96/61/EF indført i dansk lov ved bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed (p.t. bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 og godkendelse af listevirk-
somhed, med senere ændringer) skal valg af bedst tilgængelig teknologi beskrives. Eftersom 
dette er en miljøansøgning for brændselsomlægningen, fokuseres der på eventuelle ændringer 
af det eksisterende system. For en fuldstændig beskrivelse af det eksisterende system henvises 
til den miljøtekniske beskrivelse af 18. juli 2008. 
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8.1 Brændselsfleksibilitet og virkningsgrad 
 
DONG Energy arbejder kontinuerligt på at vedligeholde og forbedre virksomhedens nuværende 
produktionsanlæg inden for termisk udnyttelse af fossile brændsler. Resultatet er en fortsat op-
timering af brugen af kul og dermed en mindre påvirkning af miljøet. I det videre arbejde med at 
optimere brugen af kul har DONG Energy søsat en række projekter. Et af disse projekter er stør-
re fleksibilitet for brændselssammensætningen, hvor DONG Energy har til hensigt at tilpasse 
brændselsvalget på de eksisterende danske kraftværker således, at anvendelsen af kul foregår 
så effektivt som muligt. Herved begrænses udledningen af CO2. 
 
Avedøreværkets blok 2 er designet med mulighed for at køre med høje dampdata, som muliggør 
en nominel elvirkningsgrad på 48 %, en af de højeste i verden. På grund af risikoen for korrosion 
ved anvendelse af biopiller på blok 2 er elvirkningsgraden dog i praksis reduceret til ca. 44 %. 
Blok 1 er ikke udlagt til så høje dampdata, og har dermed en lavere nominel elvirkningsgrad på 
42 %, stort set uafhængig af hvilket brændsel der anvendes. Ved at omlægge blok 2 til kulfyring 
kan der således opnås en samlet gevinst ved, at virkningsgraden for kulfyring øges fra 42 % til 
48 %. Da biomasse derimod er CO2-neutral medfører det ingen ændring i CO2-udledningen at 
flytte den nuværende anvendelse af 300.000 tons biopiller fra blok 2 til blok 1. 
 
Anvendelsen af det mest energieffektive anlæg til kulfyring betyder, at DONG Energy får mere 
el- og varmeproduktion ud af den samme mængde fossilt brændsel. På grund af den høje el-
virkningsgrad vil kulfyring på blok 2 erstatte elproduktion på mindre energieffektive kraftværker, 
og dermed medføre en væsentlig reduktion i CO2-udledningen. Produceres der el med en kon-
densvirkningsgrad på 48 % frem for 42 % reduceres den specifikke CO2-udledning fra omkring 
814 g/kWh til 728 g/kWh. Ved produktion af eksempelvis 1.500.000 MWh el (den årlige elpro-
duktion på blok 1) medfører dette, at den årlige CO2-udledning reduceres med omkring 130.000 
tons. 
 

8.2  Indfødningssystem 

8.2.1 Biomasse på blok 1 
 
Det eksisterende system til modtagelse og lagring af biopiller er, som beskrevet i den indsendte 
miljøtekniske beskrivelse af 18. juli 2008, udført med henblik på minimering af støvemission og 
risiko for eksplosion. Som beskrevet i afsnit 3.2.2 foretages der kun en enkelt ændring af syste-
met til modtagelse af biopiller, ved at kajbåndet forlænges for at gøre systemet lidt mere fleksi-
belt. 
 
Lagrene for biopiller består af lukkede bygninger. Der er i dag en mindre silo samt to planlagre, 
som planlægges suppleret med en ny og større silo. Etableringen af den nye silo vil begrænse 
behovet for kørsel med dozer, mellem de eksisterende planlagre og den lille silo, og derved 
mindske støvemissioner omkring lagrene. 
 
Alle bånd til transport af biopiller er ført i lukkede kanaler, båndene er overdækket og holdes 
med et lille undertryk for at hindre støvemission til omgivelserne. Omkring omkast er der etable-
ret ekstra afsugning, brandovervågning samt eksplosionshæmmende udstyr i nødvendigt om-
fang. Eksisterende kulbånd der tages i brug til transport af biopiller, vil blive bygget om efter 
samme retningslinjer som de eksisterende bånd til transport af biopiller. 
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De enkelte komponenter vil blive indkøbt, modificeret eller udskiftet i nødvendigt omfang samt 
bestykket med brandovervågning og eksplosionshæmmende udstyr for at kunne leve op til gæl-
dende ATEX-krav. 
 

8.2.2 Kul på blok 2 
 
Der foretages ingen ændringer af det eksisterende anlæg til modtagelse og lagring af kul. 
 
Det eksisterende formalingssystem anvendes med mindre modificeringer til formaling af kul, 
hvortil kommer etablering af en fjerde bloksilo, tildeler og mølle tilsvarende de tre eksisterende 
linjer. 
 

8.3  Forbrændingsteknik 
 
Der er etableret low-NOx-brændere, der minimerer NOx-dannelsen ved kilden. Low-NOx-
teknologi er bl.a. kendetegnet ved, at der sker en trinvis tilførsel af forbrændingsluften. En del af 
eller hele luftmængden tilføres i brænderen som primær, sekundær og tertiær luft. 
 
Ved brændselsskift skal brænderne trimmes til det nye brændsel, hvilket der er god mulighed 
for, når der, som på Avedøreværket, er tale om low-NOx-brændere med tre forskellige lufttilførs-
ler. Der forventes således at kunne opnås den bedst mulige forbrænding uanset om der fyres 
med kul eller biomasse. 

 

8.4 Renseteknik 
 
I dette afsnit er kort redegjort for den anvendte rensningsteknologi. 
 
Yderligere detaljer vedrørende emissioner findes i afsnit 9.1. 
 

8.4.1 DeNOx-anlæg 
 
Begge blokke er bestykket med et såkaldt ”high dust SCR DeNOx-anlæg” til fjernelse af NOX fra 
røggassen. Anlæggene er placeret i røgvejen efter kedlens hedeflader, og fungerer ved, at der 
inddysses ammoniak et stykke før en katalytisk reaktor, hvori NOx og ammoniak reagerer, og 
danner ren nitrogen og vand. 
 
Ved biomassefyring slides katalysatorelementerne hurtigere end ved kulfyring, og skal dermed 
skiftes hyppigere for at opnå den samme DeNOx-grad. Omvendt vil DeNOx-anlægget på blok 2 
få forlænget levetid når anlægget overgår til kulfyring. I begge tilfælde vil ammoniakdoseringen 
blive optimeret til det nye brændsel. 
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8.4.2 Elfiltre 
 
Den primære rensning for partikler foregår i et elektrofilter placeret efter DeNOX-anlægget på 
begge blokke, mens der også fjernes enkelte partikler i afsvovlingsanlægget, som sidder efter 
elektrofilteret. Udskillelsesgraden for partikler er meget tæt ved 100 %. De tungmetaller, der sid-
der bundet til partiklerne, fjernes sammen med støvet. 
 
Askeindholdet i kul er omkring 8 - 16 %, mens det for biopiller er på under 1 %. Dette medfører, 
at der er væsentlig større mængder flyveaske, som skal udskilles af røggassen ved kulfyring, 
hvorfor askesendesystemet på blok 2 skal opgraderes. Der vil ikke skulle foretages nogen æn-
dringer af elfilteret eller askesendesystemet på blok 1 som følge af brændselsomlægningen. 
 

8.4.3 Afsvovlingsanlæg 
 
Rensning for SO2 sker i et afsvovlingsanlæg ved, at SO2 reagerer med den tilsatte kalk og dan-
ner gips. Indholdet af svovl i luftudledningerne vil afhænge af brændslets svovlindhold samt af 
effektiviteten af afsvovlingsanlægget. Både blok 1 og 2 er forsynet med afsvovlingsanlæg. Af-
svovlingsgraden er ca. 90 - 98 %. 
 
Svovlindholdet i kul ligger typisk på lige under 1 %, mens svovlindholdet i biopiller ligger på ca. 
0,02 %. Den lavere svovlbelastning ved anvendelse af biomasse vil medføre, at afsvovlingsan-
lægget producerer gips af ringere kvalitet end ved kulfyring. Desuden vil afsvovlingsgraden re-
duceres fra omkring 95 % til 90 %. 
 
 
9. FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALT-
NINGER 
 
 
9.1 Luftforurening 
 

Der er krav til de maksimale bidrag til koncentrationer (immissionsgrænseværdier) af SO2, NOx 
og støv i omgivelserne, fra virksomheder. Immissionsgrænseværdierne er anført i Miljøstyrel-
sens Luftvejledning nr. 2/2001 samt B-værdivejledningerne.  
 
Fyringsanlæg med en indfyret effekt større end 50 MW er reguleret af Miljøministeriets Bekendt-
gørelse nr. 808/2003 om begrænsning af emissioner af svovldioxid, kvælstofoxider og støv fra 
store fyringsanlæg. Fyringsanlæg mindre end 50 MW er reguleret af Miljøstyrelsens luftvejled-
ning.  
 
Der er desuden angivet kravværdier for emissioner af visse tungmetaller samt HCl og HF i Luft-
vejledningen.  
 
Ved godkendelser af såvel nye som bestående fyringsanlæg på 50 MW eller derover skal der 
foretages en uafhængig/supplerende vurdering af anvendelsen af bedst tilgængelig teknik med 
udgangspunkt i BREF-dokumentet for store fyringsanlæg. Denne vurdering kan føre til, at der 
fastsættes strengere emissionsgrænseværdier til luft end emissionsgrænseværdierne i bekendt-
gørelsen om store fyringsanlæg.  
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9.1.1 Emissioner 
 
9.1.1.1 NOx, SO2 og støv  
Store fyringsanlæg, dvs. fyringsanlæg med en indfyret effekt på over 50 MW, skal som minimum 
overholde de emissionsgrænseværdier for NOx, SO2 og støv, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 
808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fy-
ringsanlæg. 
 
Ifølge bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed, der indeholder bestemmelser, som 
gennemfører IPPC-direktivet3, må godkendelsesmyndigheden ikke meddele miljøgodkendelse, 
medmindre virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begræn-
se forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (bekendtgørelsens § 13, nr. 1).  
 
Ved fastsættelse af emissionsgrænseværdier for store fyringsanlæg skal der således foretages 
en supplerende vurdering i forhold til bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. Denne vurdering 
kan føre til, at der i godkendelsen fastsættes strengere krav end dem, der fremgår af bekendtgø-
relsen.   
 
EU-Kommissionen har i juli 2006 udsendt et dokument4, 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. Nor-
malt anvendes BREF-dokumenterne udsendt af Kommissionen som grundlag for fastsættelse af 
emissionsgrænseværdier, baseret på anvendelse af bedst tilgængelig teknik, idet disse doku-
menter repræsenterer den nyeste viden på området og er udarbejdet med inddragelse af en 
bred ekspertise på europæisk plan.  
 
I såvel bekendtgørelsen om store fyringsanlæg som i BREF-dokumentet for samme skelnes der 
mellem bestående anlæg og nye anlæg, idet der gælder/anbefales mere restriktive grænsevær-
dier for nye fyringsanlæg.  
 
Miljøcenter Roskilde har den 21. december 2007 meddelt påbud om overholdelse af nye emis-
sionsgrænseværdier til luft m.m. for Avedøreværkets blok 1. I denne afgørelse blev der fastsat 
emissionsgrænseværdier svarende til grænseværdierne for nye anlæg i bekendtgørelsen om 
store fyringsanlæg, dog accepteredes de kontrolregler, der gælder for bestående fyringsanlæg. 
Grænseværdierne skal således overholdes som månedsmiddelværdier og ikke som døgn-
middelværdier. Tilsvarende blev der fastsat kontrolregler for 48-timers middelværdierne og ikke 
for timemiddelværdierne over et år. 
 
I henhold til § 3, stk. 4, 1. punktum, i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg gælder kravene for 
nye anlæg, hvis den indfyrede effekt i et bestående fyringsanlæg øges med mindst 50 MW. Kra-
vene gælder i princippet kun for den nye del af anlægget. Undertiden kan man imidlertid ikke ad- 
___________________ 
3 Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. 
4 Benævnt BREF-dokument (Reference Document on Best Available Techniques). 
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skille den udvidede del af anlægget fra det bestående anlæg, hvorfor kravene i så fald gælder 
for hele anlægget. Miljøcenteret har den 21. oktober 2008 godkendt overlastdrift på Avedøre- 
værkets blok 1.  Ved overlast kan den indfyrede effekt øges til 670 MW, dvs. mere end 50 MW. 
Som en overgangsordning frem til primo 2010 blev de hidtidige regler for kontrol med overhol-
delse af emissionsgrænseværdierne opretholdt (reglerne for bestående anlæg).  
 
Da DONG Energy fortsat ønsker at have mulighed for overlastdrift på blok 1 efter brændsels-
omlægningen, skal blok 1 som minimum overholde kravene for nye anlæg i bekendtgørelsen om 
store fyringsanlæg ved overlast.  
 
Ved godkendelsen af Avedøreværkets blok 2 i 1998 blev der fastsat emissionsgrænseværdier 
svarende til grænseværdierne for nye anlæg i den dengang gældende bekendtgørelse om store 
fyringsanlæg (bekendtgørelse nr. 689 af 15. oktober 1990 som ændret ved bekendtgørelse nr. 
518 af 20. juni 1995). Grænseværdierne blev videreført og suppleret med grænseværdier for 
biomasse i godkendelsen af 29. januar 2002 af træpillefyring i hovedkedlen på blok 2. Med 
ikrafttrædelse af nugældende bekendtgørelse om store fyringsanlæg betragtes Avedøreværkets 
blok 2 – med den nuværende driftsform (brændsel: Træpiller, naturgas, fuelolie) – i princippet 
som et bestående fyringsanlæg, idet nye fyringsanlæg er anlæg, som etableres efter 8. oktober 
2003. 
 
I henhold til § 3, stk. 4, 2. punktum, i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, gælder kravene 
for nye anlæg ved en ”væsentlig ændring” af et bestående fyringsanlæg. Ved ”væsentlig æn-
dring” henvises her til definitionen i § 11, stk. 3, i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirk-
somhed. Ved væsentlige ændringer eller udvidelser forstås efter denne bestemmelse dels 
driftsændringer, der efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan have negativ og betydelig 
indvirkning på mennesker eller miljø, dels ændringer eller udvidelser, der i sig selv opfylder de 
eventuelle minimumsgrænser for godkendelsespligt i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.  
 
Brændselsindfyringen på Avedøreværkets blok 2, hvorved der kan anvendes kul som brændsel i 
hovedkedlen, må betragtes som at være en ”væsentlig ændring.” Kravene for nye anlæg i be-
kendtgørelsen om store fyringsanlæg gælder herved for denne blok. 
 
Sammenfattende skal blok 1 (ved overlast) og hovedkedlen på blok 2 derfor som minimum 
overholde de emissionsgrænseværdier, der gælder for nye fyringsanlæg i bekendtgørelsen om 
store fyringsanlæg. Der skal imidlertid stadig foretages en supplerende vurdering af emissions-
grænseværdierne på grundlag af princippet om anvendelse af bedst tilgængelig teknik. 
 
Nedenstående skema viser grænseværdier for SO2, NOx, og støv givet ved påbud 21.12.07 for 
blok 1 og i miljøgodkendelse af træpillefyring 29.01.02 for blok 2’s hovedkedel og biokedel.  

Blok 1 Blok 2’s hovedkedel og biokedel   
Parameter Kul2) og Olie1) Biomasse1) Olie2) Gas2) 
NOx

3) 200 400 225 225 
SO2  2003 400 400 35 
Støv  30 50 50 5 
1)  Referencetilstand: 3 % O2, 273 K, 1013 mBar, tør røggas. 
2)  Referencetilstand: 6 % O2, 273 K, 1013 mBar, tør røggas. 
3)  Indtil 1. januar 2011 er emissionsgrænseværdien for NOx 500 mg/normal m3 ved 25 % < kedellast < 40 % 
Tabel 11. Emissionsgrænseværdier fra eksisterende godkendelser.  
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Ved påbuddet i 2007 for blok 1 blev der foretaget en uafhængig, supplerende vurdering af an-
vendelsen af bedst tilgængelig teknik med udgangspunkt i BREF-dokumentet for store fyrings-
anlæg. Eksisterende emissionsgrænseværdier for blok 1, ved kulfyring og fueloliefyring, afspej-
ler således anvendelsen af bedst tilgængelig teknik.  
 
I bekendtgørelsen om store fyringsanlæg er der fastsat følgende emissionsgrænseværdier for 
SO2, NOx og støv for nye fyringsanlæg med en indfyret effekt på over 500 MW: 
 

Emissionsgrænseværdi 
mg/Nm3 (tør røggas) 

Brændselstype 

SO2 NOx (målt som NO2) Støv 

Iltindhold 

Biomasse 200 200 30 6 % 
Kul 200 200 30 6 % 
Fuelolie 200 200 30 3 % 
Naturgas 35 100 5 3 % 
Tabel 12. Emissionsgrænseværdier for SO2, NOx og støv i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. 
 
For SO2, NOx og støv skal der foretages kontinuert måling af emissionerne (AMS-kontrol). 
  
Emissionsgrænseværdierne skal overholdes for hver valideret døgnmiddelværdi af emissions-
koncentrationen. Endvidere må 95 % af alle validerede timegennemsnitsværdier af emissions-
koncentrationen i løbet af et kalenderår ikke overskride emissionsgrænseværdierne med mere 
end 200 %. Der ses i den forbindelse bort fra opstarts- og nedlukningsperioder og tidsrum, hvor 
et røggasrensningsanlæg er ude af drift.  
 
De validerede gennemsnitsværdier pr. time og pr. døgn bestemmes ved at fratrække konfidens-
intervallet fra de målte halv- eller heltimesgennemsnitsværdier. 
 
Værdierne af 95 %-konfidensintervallerne i forbindelse med et enkelt måleresultat må ikke over-
skride henholdsvis 20 % af emissionsgrænseværdien for SO2 og NOx og 30 % af emissions-
grænseværdien for støv. 

Der skal derudover tages hensyn til, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af bedst tilgængelig 
teknik (BAT). Begge blokke er forsynet med elfilter samt afsvovlings- og deNOx-anlæg. I tabel 13 
og 14 er emissionsniveauer relateret til hvad der er opnåeligt med BAT teknologi vist.  
 

Støv NOx SO2 Brændsel 
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

vol % O2 i 
tør røggas 

Naturgas  50- 1001  3 
Kul 5- 201 90- 200 20- 2001 6 
Biomasse 5- 20 50- 200 6 
Olie 5- 201 50- 1501 

50- 2001 

3 
1 Der var divergerende holdninger til disse værdier. 

Tabel 13. BAT relaterede emissionsniveauer for NOx, SO2 og støv på eksisterende anlæg iflg. LCP BREF 
noten [mg/Nm3, tørt, 6 % O2 (fast brændsel) 3 % O2 (flydende og gasformigt brændsel)]. 
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Støv NOx SO2 Brændsel 

mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 
vol % O2 i 
tør røggas 

Naturgas  50- 1001  3 
Kul 5- 101 90- 150 20- 1501 6 
Biomasse 5- 20 50- 150 6 
Olie 5- 1001 50- 1001 

50- 1501 

3 
1 Der var divergerende holdninger til disse værdier. 

Tabel 14. BAT relaterede emissionsniveauer for NOx, SO2 og støv på nye anlæg iflg. LCP BREF noten 
[mg/Nm3, tørt, 6 % O2 (fast brændsel) 3 % O2 (flydende og gasformigt brændsel)]. 

 
I tabel 15 fremgår de målte emissioner for det eksisterende anlæg. 
 

Blok 1 Blok 2    
Kul/Olie Biomasse/Olie/Naturgas 

Støv      
2006 8 - 13 1 - 8 
2007 5 - 22 2 - 12 
2008 5 - 10 1 - 2 
NOx   
2006 103 - 252 42 - 240 
2007 125 - 342 111 - 177 
2008 89 - 237 143 - 203 
SO2    
2006 14 - 97 5 - 71 
2007 19 - 136 6 - 73 
2008 11 - 101 0 - 51 
Tabel 15. Målte emissioner, Laveste og højeste månedsmiddelværdier. (mg/Nm3, tør tilstand og 6 % ilt) 
 

Støv 
Der er ved vurderingen af kulfyring og oliefyring allerede foretaget en supplerende vurdering af 
anvendelsen af bedst tilgængelig teknik, som har givet en emissionsgrænseværdi på 30 
mg/Nm3. Det forventes, at emissionsgrænseværdi for biomasse også skærpes til 30 mg/Nm3. 
Mens emissionsgrænseværdien for naturgasfyring på 5 mg/Nm3 allerede er et udtryk for, hvad 
der er opnåeligt ved gasfyring.  

 
NOx 
Kvælstofoxider dannes ved høje temperaturer af brændslets og forbrændingsluftens kvælstof-
indhold. Hovedparten af NOx tilbageholdes ved deNOx-anlæggene. DeNOx-anlæggenes kataly-
satorer belastes mere ved fyring med biomasse frem for kul, hvorfor udskiftningen af katalysato-
rerne skal ske hyppigere ved biomassefyring. 
 
Der er ved vurderingen af kulfyring og oliefyring allerede foretaget en supplerende vurdering af 
anvendelsen af bedst tilgængelig teknik, som har givet en emissionsgrænseværdi på 200 
mg/Nm3. Det forventes, at emissionsgrænseværdien for biomasse og naturgas også skærpes til 
200 mg/Nm3.  
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Som det fremgår af ovenstående tabel 15 så er den nuværende månedlige emission på ca. 89 - 
342 mg/Nm3, som er over forventet kravværdi for blokkene. Så for at sikre at de skærpede krav 
til luftemissioner overholdes, vil det være nødvendigt at øge DeNOx graden for deNOx–
anlægget. 
 
Det forventes, at DeNOx graden vil kunne øges så en grænseværdi for NOx på 200 mg/Nm3 vil 
kunne overholdes for både kul, olie og biomasse. Dog vil det fortsat være nødvendigt, at den 
nuværende overgangsordning med en emissionsgrænseværdien for NOx på 500 mg/Nm3 ved 
kedellast på mellem 25 % og 40 % indtil 1. januar 2011 fastholdes for begge DeNOx-anlæg. 
 
 
SO2 
Indholdet af svovl i luftudledningerne vil afhænge af brændslets indhold samt af effektiviteten af 
afsvovlingsanlægget. Både blok 1 og 2 er forsynet med afsvovlingsanlæg. Afsvovlingsgraden 
udgør ca. 90 – 98 %. 
 
Der er ved vurderingen af kulfyring og oliefyring allerede foretaget en supplerende vurdering af 
anvendelsen af bedst tilgængelig teknik, som har givet en emissionsgrænseværdi på 200 
mg/Nm3. Det forventes, at emissionsgrænseværdien for biomasse også skærpes til 200 
mg/Nm3. Emissionsgrænseværdien for naturgasfyring på 35 mg/Nm3 er allerede et udtryk for, 
hvad der er opnåeligt ved gasfyring.  
 
Som det fremgår af ovenstående tabel 15 så er den nuværende månedlige emission på mellem 
0 og 136 mg/Nm3, som altså er under forventet kravværdi for blokkene. Da det forventes, at 
grænseværdierne skal overholdes for døgngennemsnit vil spredningen på målingerne være væ-
sentlig større end på de månedlige værdier.  

 
9.1.1.2 Genindfyring af bundaske og flyveaske 
Der ønskes permanent tilladelse til indfyring af op til 10 % (massebasis) kulflyveaske og kulbun-
daske ved kul, biomasse og olieindfyring på blokkene samt 10 % (massebasis) bioflyveaske og 
biobundaske ved kulfyring. 
 
Dette svarer til 9 tons tør kulflyveaske pr. time ved anvendelse af biomasse på såvel blok 1 som 
blok 2. Ved kulfyring svarer dette til maks. 8 tons tør aske pr. time på blok 1 og maks. 10 tons 
tør aske pr. time på blok 2. 
 
Formålet med at indfyre kulaske og bioaske sammen med kullet er at øge produktionen af flyve-
aske, som kan anvendes i betonindustrien. Den indfyrede aske stammer fra andre kulfyrede 
værker og omfatter både oplagret samt nyproduceret flyveaske. Flere jyske kraftværker genind-
fyrer rutinemæssigt aske, mens det hidtil ikke har været almindelig praksis på de sjællandske 
værker. Der er givet en tidsbegrænset tilladelse til 31. december 2009 (af 24. juni 2008) til at 
udføre forsøg med indfyring af befugtet kulflyveaske sammen med kullet på blok 1. 
 
Formålet med at indfyre kulflyveaske ved træpiller og fuelolie er bl.a. at undgå korrosion i kedlen 
som følge af indholdet af kalium i træpiller samt at formindske nedsættelse af effektiviteten af 
katalysatoren i røggasrensningsanlægget for kvælstofoxider. Endvidere vil støvudsendelsen 
(aerosoler) ved oliefyring kunne reduceres og korrosion i varmeveksleren før afsvovlingsanlæg-
get undgås (i kombination med indblæsning af kalk før varmeveksleren). Der er givet tilladelse 
(af 2. juni 2008) til tidsbegrænset indfyring af kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2 sammen med 
brændslet, der benyttes i kedlen. 
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Indfyringen med aske vil primært have betydning ift. udledningen af støv. Den forventede emis-
sionsgrænse på 30 mg/Nm3 vil også kunne overholdes ved genindfyring af aske.    
 
9.1.1.3 HCl, HF og tungmetaller 
Nedenstående skema viser grænseværdier for HCl og HF givet ved påbud 21. december 2007 
for blok 1. 
 

Sure gasser Grænseværdi 
mg/Nm3, tør røggas, 10 % ilt 

HCl 10 
HF 5 

Tabel 16. Emissionsgrænseværdier for blok1. 
 
I Miljøstyrelsens Luftvejledning er angivet følgende vejledende grænseværdier for emission af 
tungmetaller: 
 

Tungmetaller Grænseværdi 
mg/Nm3, tør røggas, 10 % ilt 

Hg 0,1 
Cd 0,1 
Sum af (Ni, V, Cr, Cu og Pb) 5 

Tabel 17. Vejledende emissionsgrænseværdier i Miljøstyrelsens Luftvejledning. 
 
Der skal derudover tages hensyn til hvad der er opnåeligt ved anvendelse af bedst tilgængelig 
teknik (BAT). I LCP BREF noten er angivet følgende emissionsniveauer relateret til hvad der er 
opnåeligt med BAT teknologi for eksisterende anlæg: 
 
Tungmetaller Iltindhold 

% 
Koncentration i mg/Nm3 

Hg 10 0,005 
Cd 10 0,005 
Sum af {Ni, V, Cr, Cu, Pb} 10 0,025 
 
 Iltindhold 

% 
HCl HF 

Ingen afsvovling (FGD) 6 100 – 450 4 – 28 
FGD + kontakt overførsel via regenerativ 
Ljüngströmsluftforvarmer 

6 3 – 14 2 – 8 

Tabel 18. Emissionsniveauer for tungmetaller samt for HCl og HF for kulfyrede anlæg (mg/Nm³) (Tabel 
4.41 og 4.45 i LCP BREF noten). 
 
Der er i påbud af 21. december 2007 fastsat vejledende emissionsgrænseværdier for tungmetal-
ler ved fyring med såvel kul som olie. Samtidig er der stillet vilkår om måling af tungmetaller i 
form af et måleprogram løbende frem til og med 2009. 
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Tungmetaller Iltindhold 
% 

Koncentration i 
mg/Nm3 

Hg 10 0,005 
Cd 10 0,005 
Sum af {Ni, V, Cr, Cu, Pb} 10 0,025 
Tabel 19. Vejledende emissionsgrænseværdier for sporstoffer fra påbud gældende for blok 1 af 21. de-
cember 2007. 
 
Softwareprogrammet EMOK, anvendes til at beregne totalmængden af tungmetaller, som udle-
des over året ud fra oplysninger om det indfyrede brændsels sammensætning, askeindfyring 
samt oplysninger om eventuelle miljøanlæg. 
 
I nedenstående tabel 20 er beregningsforudsætninger for OML-beregningerne angivet. For 
”Middelforbrug” er der anvendt olie som brændsel i hovedkedlen på blok 2, da denne driftsform, 
medfører den største emission af tungmetaller for denne blok. Olie anvendes ikke ved de fremti-
dige driftsscenarier, da dette kun påregnes anvendt ved opstart. 
 
For blok 1 er forudsat overlastdrift, da dette giver den maksimale emission. Biokedel og gastur-
biner kører uændret ved alle scenarier, og er kun medtaget for at få et samlet billede af emissi-
ons- og immissionsforholdende. 
 
Driftsscenarier  Blok 1 Blok 2 Biokedel og  

gasturbiner 

Middelforbrug 100 % kul (overlast) 
 

100 % olie 
Genindfyring: 
5,5 tons kulflyveaske 
pr. time 

Biokedel (halm) i fuld 
drift  
Gasturbiner i fuld drift 

Biomasse  100 % biomasse (overlast) 
Genindfyring: 
9 tons kulflyveaske pr. time 

100 % biomasse 
Genindfyring: 
9 tons kulflyveaske 
pr. time 

Biokedel (halm) i fuld 
drift  
Gasturbiner i fuld drift 

Kul  100 % kul (overlast) 
Genindfyring: 
7,3 tons aske pr. time1) 

100 % kul 
Genindfyring: 
9,7 tons aske pr. 
time1) 

Biokedel (halm) i fuld 
drift  
Gasturbiner i fuld drift 

Tabel 20. Driftsscenearier, der anvendes ved OML-beregninger. Askemængder er angivet som tør aske.  
1) Ved kulfyring er genindfyring af 10 % fugtigt aske omregnet til tons tør aske pr. time 
 
Beregninger af koncentrationerne er vist i tabel 21, idet der er taget udgangspunkt i de anvendte 
kultyper på Avedøreværket i 2008.  
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Cd Cr Cu Ni Pb V Hg   
  µg/Nm3 µg/Nm3 µg/Nm3 µg/Nm3 µg/Nm3 µg/Nm3 µg/Nm3 
Iltindhold % 10 10 10 10 10 10 10 
Middelforbrug               

Blok 1 0,08 1,64 1,09 2,13 1,39 2,44 1,62 
Blok 2 0,08 1,78 1,28 8,62 1,72 11,91 0,89 

Biomasse               
Blok 1 0,04 0,38 0,27 0,43 0,35 0,45 0,68 
Blok 2 0,04 0,31 0,22 0,34 0,28 0,35 0,72 

Kul               
Blok 1 0,08 1,53 1,05 1,97 1,37 2,25 2,03 
Blok 2 0,08 1,53 1,05 1,99 1,37 2,36 2,03 

Koncentration i emission 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 
Vejledende grænseværdier 100 Sum = 5000 100 
1 For anlæg uden FGD vil koncentrationen være mellem 100 - 450 mg/Nm3 
Tabel 21. Beregnet koncentration af sporstoffer i emitteret luft. Brændselsscenarierne er beskrevet i afsnit 
3.2.1.3. 

 
Biomasse 
Når de beregnede mængder af sporstoffer for den nuværende drift (Middelforbrug) holdes sam-
men med et scenario, hvor der kun fyres med biomasse på begge blokke, så vil udledningen af 
sporstoffer generelt være mindre i forhold til eksisterende drift. 
 
Kul 
Når de beregnede mængder af sporstoffer for den nuværende drift (Middelforbrug) holdes sam-
men med et scenarie hvor der kun fyres med kul på begge blokke, så vil udledningen af spor-
stoffer ikke ændres væsentligt i forhold til udledningen med den eksisterende drift. Det forventes 
ikke, at kulfyring på begge blokke vil være normal driftssituation. Hvis det forekommer, vil kuldrif-
ten erstatte kuldrift på ældre blokke med dårligere virkningsgrad og dermed højere udledning af 
partikler og tungmetaller pr. produceret MW.  
 
Når andelen af genindfyret kulflyveaske stiger så stiger emissionen af kviksølv – ifølge EMOK, 
fordi den som det eneste sporstof er flygtigt. Forsøg har dog vist at EMOK formodentlig over-
estimerer kviksølvemissionen. Samtidigt er der et markant fald i udledningen af nikkel og vana-
dium. Dette skyldes, at der forventes mindre fyring med olie.  
 
9.1.1.4 Flyveaske og bundaske 
Kulflyveaske indeholder spormængder af tungmetaller, der stammer fra kullet. Hovedparten af 
asken vil udskilles i elektrofilter. De efterfølgende afsvovlingsanlæg, vil opfange partikler, der 
slipper gennem elektrofilter, og dermed reducere støvudsendelsen til luften. 
 
Den maksimale forventelige støvemission kan ske ved fyring med kul på begge blokke. Sam-
menlignes udledningen af sporstoffer ved fuld last på kul og fuldlast med 10 % kulflyveaske så 
er forskellen også mellem +8 %, dog undtaget herfra er kviksølv hvor forskellen er 26 %. Når 
andelen af genindfyret kulflyveaske stiger så stiger emissionen af kviksølv – ifølge EMOK, fordi 
den som det eneste sporstof er flygtigt. Forsøg har dog vist, at EMOK formodentlig overestime-
rer kviksølvemissionen.   
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DONG Energy har i sommeren 2007 gennemført et forsøg over 30 dage for at undersøge for-
skellige tekniske og miljømæssige forhold ved indfyring af kulflyveaske ved kulindfyring i blok 1. 
Det gennemførte forsøg viste, at udsendelsen af støv og tungmetaller til luften ikke bliver øget 
ved tilsætning af kulflyveaske til kullene.  
 
Koncentrationen af støv i skorstenen lå på det normale niveau for Avedøreværkets blok 1 (5 – 
10 mg/normal m3). Udsendelsen af kviksølv til luften var over 100 gange lavere end Miljøstyrel-
sens vejledende grænseværdi. For øvrige relevante tungmetaller var koncentrationerne generelt 
mindst 200 gange lavere end de tilhørende vejledende grænseværdier. 
 
Der er ligeledes udført målinger af emissionen af tungmetaller ved indfyring af kulflyveaske ved 
træpille- og oliefyring på Avedøreværkets blok 2. De nyeste målinger af emissionen af tungme-
taller i 2007 har vist, at udskillelsen af kviksølv er mindre end forventet, idet kun ca. 25 – 50 % af 
kviksølv blev udskilt i røggasrensningsanlægget, hvor en måling i januar 2006 havde vist en 
kviksølvfjernelse på op mod 90 %. Udsendelsen af kviksølv er dog fortsat langt under Miljøsty-
relsens vejledende grænseværdi. 
 
Røggasrensningssystemet på blok 1 og 2 anses for at være bedst tilgængelig teknik til reduktion 
af udsendelsen af tungmetaller til luften, herunder kviksølv.  
 
Ved indfyring af deponeret/mellemlageret kulflyveaske fra andre kulfyrede værker nyttiggøres 
denne aske, hvilket er en miljømæssig gevinst. Endvidere erstatter den producerede kulfly-
veaske indirekte naturligt forekomne råstoffer ved cementfremstilling og reducerer CO2-udslippet 
ved cementfremstilling.  
 
Ifølge påbud af 21. december 2007 skal der fra 2008 til 2009 foretages målinger af udsendelsen 
af klorbrinte og fluorbrinte samt tungmetaller til luften, mhp. fastlæggelse af grænseværdier for 
sporstofferne. 
 
 
9.1.2 Luftkvalitet (Immissioner) 
 
Med hensyn til den lokale luftkvalitet må emissionerne fra Avedøreværket ikke give anledning til 
immissionsbidrag, som overstiger flg. B-værdier (jf. Luftvejledningen): 
 

NOx 125 µg/m³ 
SO2  250 µg/m³ 
CO 1.000 µg/m³ 
Partikler < 10 µm 80 µg/m³ 
HCl 50 µg/m³ 
HF  2 µg/m³ 
Kadmium 0,01 µg/m³ 
Kviksølv 0,10 µg/m³ 
Krom (CrIV) 0,10 µg/m³ 
Kobber 1 µg/m³ 
Nikkel 0,10 µg/m³ 
Bly 0,40 µg/m³ 
Vanadium 0,30 µg/m³ 
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Af miljøgodkendelsen for Avedøreværkets anlæg fremgår det, at der er foretaget OML-
beregninger og konklusionen er, ”at alle emissions- og B-værdier kan overholdes med stor mar-
gin”. 
 
Der er regnet med emissioner af NOx, SO2, CO og partikler fra blokkene, så de lever op til de 
forventede fremtidige emissionsgrænseværdier i den reviderede miljøgodkendelse for Avedøre-
værket. Indbindingen af svovl i aske er sat til 5 % ved fyring med såvel kul som træpiller og til 10 
% for halm fyring. Indholdet af HCl, HF, kadmium, kviksølv, krom, kobber, nikkel, bly og vanadi-
um i brændslerne samt udskillelsesgraderne for stofferne er fundet ud fra brændselsdata til 
EMOK fra år 2008 samt de estimerede forbrug af kulflyveaske. 
 
Der er foretaget OML-beregning i 1,5 m over terræn. Med de angivne forudsætninger bliver 
Avedøreværkets maksimale samlede immissionskoncentrationsbidrag (IMK) for det dimensione-
rende stof HF på 1,51 µg/Nm3 svarende til 76 % af B-værdien for HF på 2 µg/Nm3. Da der ikke 
er regnet med nogen HF emission fra gasturbinerne bliver det maksimale IMK for HF summen af 
de maksimale IMK’er for HF fra blok 1 hhv. blok 2 plus biokedlen på 0,72 hhv. 0,79 µg/Nm3 sva-
rende til 36 hhv. 40 % af B-værdien for HF.  
 
For NOx bliver det maksimale samlede IMK på 41 µg/Nm3 svarende til 33 % af B-værdien (den 
næst højeste i forhold til B-værdien) for NOx på 125 µg/Nm3. De maksimale IMK for NOx fra blok 
1, blok 2 plus biokedlen hhv. gasturbinerne er på 11, 13 hhv. 41 µg/Nm3 svarende til 8, 11 hhv. 
33 % af B-værdien for NOx. De maksimale IMK’er fra blok 1 og blok 2 plus biokedlen falder slet 
ikke det samme sted som det maksimale IMK fra gasturbinerne, så det maksimale samlede IMK 
for NOx De maksimale IMK fra blok 1 og blok 2 plus biokedlen falder ikke det samme sted som 
det maksimale IMK fra gasturbinerne (pga. forskellige skorstenshøjder), så det maksimale sam-
lede IMK for NOx kommer primært fra gasturbinerne. 
 
Det fremgår således at Avedøreværket ikke vil få problemer med at overholde de i Luftvejled-
ningen anførte B-værdier for NOx, SO2, CO og partikler, HCL, HF, Cd, Hg, Cr, Cu, Ni, Pb og V.  
 
For tungmetallerne ligger alle IMK på under 1 % af B-værdierne, som således overholdes med 
meget stor margin ved alle scenarier. 
 
 
9.1.3 Støv- og lugtgener 
 
Brændselsomlægning vurderes ikke at give anledning til væsentlige ændringer af de eksisteren-
de forhold, jf. nedenstående tabel 22. 
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Kilder til diffust 
støv 

Beskrivelse Ændring 

Kulkaj Renholdes. Kajområder og internt vejnet fejes Ingen.  
Der kan i perioder fore-
komme større aktivitet, 
pga. det frie brændsels-
valg 

Kullager Komprimeres og befugtes efter behov med mo-
bile vandkanoner. Kullageret er afskærmet mod 
nord i et bælte langs Kystholmen af jordvold 
beplantet med græs 

Ingen.  
Der kan i perioder fore-
komme større aktivitet, 
pga. det frie brændsels-
valg 

Kulhåndtering Kul er fugtig når det modtages. Faldhøjde hol-
des mindst mulig. Alle dele af kullosning fra grab 
til kajbånd sker ved brug af indkapslet siloarran-
gement (medløbervogn). Bortset fra kajbåndet 
er alle kultransportbånd indkapslet. Kulknusning 
og -harpning foregår i lukkede rum. Kulsiloer og 
kultildelere er anbragt i kedelbygning. 

Ingen 

Slaggelagre Befugtes efter behov med mobile vandkanoner Ingen 
Flyveaske siloer Forsynet med posefilter i afkastet til den lukkede 

tankvogn 
Ingen 

Asketransport-
vogne og trans-
port af gips 

Flyveaske (kul/træ) og gips transporteres væk 
fra værket i lukkede tankvogne.   
Halmasken transporteres i big-bags, dvs. lukke-
de beholdere, på ladvogn med presenning. 
Fugtig bioslagge føres fra bunden af biokedlen 
med transportbånd til åben grav, hvorfra det 
læsses på containere med gummiged. 

Ingen.  
Kun en mindre forøgelse 
af antal køretøjer 

Tabel 22. Diffus støvemission. 
 
9.2  Spildevand 
 
Køge Bugt modtager kølevand, koncentrat fra havvandsafsaltningen, overfladevand fra befæ-
stede arealer, spildevand fra neutralisationsbassiner, sedimentationsbassiner og endelig over-
løbsvand fra opsamlingstanke til prøveudtag m.m.   
 
Det forventes ikke, at brændselsomlægning på Avedøreværket vil medføre væsentlige ændrin-
ger i ovennævnte spildevandsstrømme fra Avedøreværket til Køge Bugt. 
 
Spildevand fra afsvovlingsanlæggene ledes efter rensning i internt spildevandsrensningsanlæg 
til offentlig kloak. Tilladelse til afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem er givet 
af Hvidovre Kommune i afgørelse af 21. maj 2003. Hvidovre kommune skal behandle en ansøg-
ning om ændring af udledning af spildevandet til kloak, hvorfor spildevand fra afsvovlingsanlæg-
get ikke er omfattet af denne ansøgning. 
 
 
9.3   Støj 
 
Støjberegning for tiltag tilknyttet brændselsomlægningen findes i ansøgningens bilag 4. Ændrin-
gerne indebærer udvidelse af fjernvarmebygning, nyt træpillelager, nyt solcelleanlæg, ny flyve-
aske silo og skivemøller med biosiloer.  
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Rapporterne er udført af DONG Energy Måleteknisk laboratorium, som er en støjafdeling i 
DONG Energy. Afdelingen er akkrediteret til opgaven, hvilket sikrer uvildighed i udførelsen af 
beregningerne. Beregningerne er udført efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger for bereg-
ning af ekstern støj. 
 
Kildestyrkerne for udvidelsen er baseret på tilsvarende anlæg. Øvrige kildestyrker er baseret på 
sidst godkendte miljørapport P2.085.02 med tillæg T2.014.03. Da værket havde anskaffet nye 
dozere samt udført støjdæmpning anbefalet i sidst godkendte miljørapport er disse målt på ny.  
Der er ligeledes udført kildestyrkemålinger på gasrør mellem M/R station og blok 2, samt på 
åbent port i silo for askedosering mellem M/R station og blok 2.  
 
Der er enkelte støjkilder det ikke har været muligt at genmåle, idet de driftsmæssige betingelser 
samt målebetingelser ikke har været til stede. Det drejer sig om en ny dozer, kultransportbånd 
ved kulkaj, samt træpilletransportbånd øst og vest ved kulkaj.  
 
Driftsforholdene for dozere og en del af den eksterne transport er ændret i forhold til sidst god-
kendte miljørapport med tillæg. 
 
Følgende kilder/aktiviteter eksisterer ikke længere: 
•  Omlastning af gips fra lastbil til skib 
•  Lastbil kørsel med gips til kaj 

Aktiviteter som er opdateret/tilføjet er listet i tabel 23. 

 

Navn Drift Kildestyrke Bemærkning 
Nye Caterpillar D9 dozere på 
kulplads, 2 stk. 

kl. 07-12 
alle ugens dage 

106,4 dB(A) Når der er kulskib kører alle 3 do-
zere fra kl. 05-15 

Ny Kumatzo dozer  109,8 dB(A)  
Lastbil kørsel med kalk Ca. 6 om dagen 84,9 dB(A) Forekommer alle ugens dage hele 

døgnet 
Lastbil kørsel med halm 325 biler 

mandag-fredag 
85,4 dB(A) Mandag-fredag fra kl. 06-15. Lør-

dag ca. 30 biler fra kl. 06-13 
Containerbil, kørsel med 
kulslagge 

5 om dagen 92,8 dB(A) Forekommer alle ugens dage, 
jævnt fordelt over døgnet 

Containerbil, kørsel med 
halmaske 

2 om ugen 92,9 dB(A) Mandag-fredag kl. 07-15 

Kørsel med halmslagge 3 om ugen 92,8 dB(A) Mandag-fredag kl. 07-15 
Tabel 23. Tilføjede og opdaterede støjkilder. 
 
Driftsforholdene for det nye træpillelager forventes at være de samme som for det eksisterende. 
Der er regnet med, at flyveaskesilo, skivemøller med biosiloer kører hele døgnet.  
 
Der er regnet med ét driftsscenarie hvor både blok 1 og blok 2 fyres med kul. 
 
Samlet set vurderes det, at støjberegningerne er udtryk for en worst case situation, hvor de hø-
jeste garanterede kildestyrker er anvendt, og alle anlæg er i drift samtidigt. I praksis vil største-
delen af driften på værket ikke opfylde de kriterier. 
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Det beregnede A-vægtede lydtryk niveau LAeq i hvert af kontrolpunkterne ses i tabel 24. Kontrol-
punkterne er placeret i en højde på 1,5 m over terræn. Kontrolpunktet Hvidovre Strandvej 149A 
er placeret i en højde på 3,8 m over terræn. 
 
 Beregningspunkt Man-fre 7- 18

Lør 7- 14 
Grv Man-fre 18- 22 

Lørdag 14- 22
Søndag 7- 22 

Grv Alle dage  
22- 7 

Grv

Bådmandsvej 1 28,9 45 28,1 40 28,6 35 
Hvidovre Strandvej 149A, 1 sal 38,4 45 36,7 40 38,1 35 
Nordskel ved P-plads 56,2 70 51,8 70 54,7 70 
Naturområde, Vestamager 35,0 40 31,0 35 31,9 35 
Brøndby Havn 31,6 50 31,0 45 31,6 40 
Tabel 24. Beregnet lydtrykniveau L

Aeq
 i dB re. 20 µPa sammenholdt med gældende grænseværdier (Grv) 

for Avedøreværkets støjbelastning i kontrolpunkterne. 
 
Overskridelser af grænseværdier er markeret med fed skrift. Beregningerne viser en ikke signifi-
kant overskridelse på 3,1 dB i kontrolpunktet Hvidovre Strandvej i natperioden. Årsagen til over-
skridelsen er hovedsagelig støj fra påslag for træpilletransportbånd samt dozerkørsel i natperio-
den. Normalt vil overskridelsen indeholdes i usikkerheden som er beregnet til 3,5 dB, men ved 
ansøgning om miljøgodkendelse må der ikke medregnes usikkerhed på beregninger. 
 
For at overholde støjkravet er man derfor nød til at støjdæmpe kilderne som forårsager overskri-
delsen. Kørsel med dozere vil derfor blive tilpasset således at gældende støjgrænser vil blive 
overholdt. Dog ønskes der dispensation, således at dagsperioden startes kl. 6.00 i stedet for kl. 
7.00 om morgenen, efter MST’s vejledning om ekstern støj fra virksomheder (nr.5/1984) afsnit 
2.2.5, aht. optimering af driften. 
 
Endvidere vil mulighed for støjdæmpning af påslaget til træpilletransportbåndet blive iværksat. 
 
Det skal nævnes, at støj fra kul-, olie- og biopilleskibe, der ligger til kaj ved lossekajen, ikke er 
medtaget i beregningen af anlæggets samlede støjemission. Skibene er komplekse støjkilder, 
der er sammensat af mange enkelte kilder, som hver især ikke nødvendigvis finder anvendelse i 
de faktiske aktiviteter under det pågældende anløb. Det maskineri, som er nødvendig for last-
ning og losning under anløb til Avedøreværkets havn, er landbaseret (lossekranerne) og er der-
for medregnet i støjberegningen. Skibene har i havn behov for at anvende deres hjælpemaski-
neri til produktion af strøm til ventilation, maskineri, m.v. 
 
Der eksisterer i dag ikke regler eller retningslinjer for ekstern støj fra skibe eller for hvorledes 
skibsstøjen kan eller skal indregnes i virksomhedernes støjkortlægning. Der findes heller ikke 
standarder eller krav til skibenes støjbelastning af omgivelserne, hvilket betyder, at der ikke fin-
des data for skibenes støjudbredelse, ligesom skibene ikke er designet med henblik på at redu-
cere den eksterne støj. 
 
På baggrund af en afgørelse fra Miljøklagenævnet om, at skibsstøj skal indregnes i støjemissio-
nen fra Enstedværket, har DONG Energy taget kontakt til Miljøklagenævnet og statens miljø-
centre, inkl. Miljøcenter Roskilde, med henblik på at få gennemført en principiel vurdering og 
prøvelse af spørgsmålet om indregning af støj fra skibe. Indtil der foreligger en afgørelse i denne 
sag, har vi derfor valgt ikke at indregne bidrag fra kul-, olie- og biopilleskibe i den samlede be-
regning af støj fra Avedøreværket. 
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Støj fra slæbebåde og pramme er heller ikke medtaget i beregningen, idet der etableres landfor-
syning af strøm til disse, så generatorer o.a. ikke er i drift, når pramme og slæbebåde ligger til 
kaj ved Avedøreværket. 
 

9.4  Affaldsproduktion 
 
Ved gennemførelse af anlægsarbejder på Avedøreværket produceres en vis mængde affald, 
primært i form af affald fra vedligehold af maskiner samt husholdningsaffald fra arbejdspladser-
ne. Disse mængder vurderes at være relativ små i forhold til værkets normale mængde affald. 
 
Der forventes ved brændselsomlægningen ingen ændring af affaldsmængderne og typerne i 
forhold til forholdene før omlægningen. 
 
I de følgende afsnit beskrives ændringerne af restprodukterne som konsekvens af omlægningen 
af brændselsindfyringen. 
 
 
9.4.1 Restprodukter 
 
Genanvendeligheden af restprodukterne har en stor miljømæssig værdi, da de erstatter ikke-
fornybare råstoffer i gips og beton/cement-industrien, og restprodukterne ellers skulle deponeres 
med efterfølgende risiko for forurening af jord og grundvand. 
 
DONG Energys overordnede målsætning på restproduktområdet er at sikre, at så stor en andel 
som muligt af restprodukterne genanvendes. Den prioriterede rækkefølge er: 
 

• Genanvendelse som råstof eller færdigt materiale i industri eller landbrug 

• Genanvendelse som erstatning af naturlige fyldmaterialer i bygge- og anlægsprojekter 

• Deponering 

Denne prioritering vil også blive anvendt for de restprodukter, der opstår i forbindelse med 
brændselsomlægningen på Avedøreværket. Der er desuden et væsentligt økonomisk incitament 
i at udnytte så mange at de egenskaber restprodukterne naturligt har som muligt.    
 
 
9.4.2 Restprodukter fra biomasseforbrænding på Avedøreværket 
 
Det er planen at indfyre biomasse i kedlen på blok 1 uden at tilsatsfyre med olie eller indblæse 
anden aske i kedlen. Det kan dog af kedeltekniske grunde vise sig nødvendigt at indblæse 
kulflyveaske i kedlen. Der vil derfor blive gennemgået to scenarier. Det ene er baseret på, at der 
ikke indblæses kulflyveaske og det andet på, at der indblæses kulflyveaske. 
 
9.4.2.1 Uden indblæsning af kulflyveaske 
I dette tilfælde vil der være tale om en ren bioaske, både for flyveasken og bundasken. Der er to 
egenskaber ved denne aske, som kan udnyttes i forbindelse med genanvendelse. Det er dels 
askens indhold af næringssalte og spormineraler og dels askens geotekniske egenskaber. Der 
er tradition for at anvende bioaske fra forbrænding af biomasse som gødskningsmiddel i Sveri-
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ge. Med den nye bioaskebekendtgørelse er det også muligt at anvende denne aske som gød-
ningsmiddel i Danmark. Der arbejdes i øjeblikket på at kortlægge denne mulighed i Danmark. 
Som alternativ vurderes også mulighed for at anvende asken i Sverige. Ved at bruge bioasken 
reduceres behovet for anvendelse af kunstgødning. 
 
Når flyveaske fra forbrænding af kul anvendes i cementproduktion, kan asken indeholde en vis 
mængde bioaske, uden at askens egenskaber ændres. Da der er et væsentligt økonomisk og 
miljømæssigt incitament til, at asken genanvendes i produktionen af byggematerialer, arbejder 
DONG Energy kontinuerligt på, at producere så stor en andel genanvendelige restprodukter 
som muligt. Hvor det ikke er muligt at anvende bioasken i cement- eller betonproduktion kan 
asken anvendes i anlægsprojekter efter genanvendelsesbekendtgørelsen eller miljøbeskyttel-
seslovens § 19, pga. dens anlægstekniske egenskaber. I en situation, hvor der ikke kan findes 
genanvendelsesmuligheder for bioasken, vil den blive deponeret. 
 
Gipsen fra afsvovlingsanlægget forventes afsat til gipspladeproducenter. Når der fyres med bio-
piller er svovlindholdet i røggassen relativt lavt. Derved bliver der en større andel af urenheder i 
forhold til mængden af gips i afsvovlingsanlægget. Det er derfor ikke sikkert, at gipsen kan an-
vendes direkte hos gipspladeproducenterne. I DONG Energy arbejdes der derfor på, at der 
etableres et anlæg til oprensning af den gips, der ikke overholder kvalitetskravene. Gennem 
denne oparbejdning forventes hovedparten af gipsen at kunne anvendes. Hvis kvaliteten af gip-
sen er sådan, at oprensning ikke er mulig, må gipsen deponeres. 
 
9.4.2.2 Indblæsning af kulflyveaske 
Hvis det af kedeltekniske årsager bliver nødvendigt at indfyre kulaske i kedlen på blok 1 vil rest-
produkterne i store træk blive som dem, der kommer fra blok 2 i dag. Det vil sige, at restproduk-
terne afsættes som det sker for blok 2 i dag. Det forekommer jævnligt, at gips ikke kan afsættes 
pga. afvigende kvalitet. Mulighed for at oprense gipsen, som beskrevet i forrige afsnit, vil blive 
fulgt, og dermed skulle genanvendelsesprocenten af gipsen blive større end den er for blok 2 i 
dag.  
 
 
9.4.3 Restprodukter fra kulforbrænding på Avedøreværket 
 
Det forventes, at flyveaske afsættes til betonproduktionen på samme måde, som det sker i dag 
med flyveasken fra 100 % kul. Det forventes, at bundasken skal oparbejdes, hvorefter den kan 
afsættes som fyldmateriale til anlægsprojekter, i stil med den måde bundaske fra affaldsfor-
brændingsanlæg håndteres i dag. Gipsen forventes at kunne afsættes til gipspladeproduktion på 
samme vilkår, som det sker med gips fra 100 % kulfyring. 
 
Der vil ikke ske nogen ændring af halmkedelen ved brændselsomlægningen. Derfor vil forhold 
omkring restprodukterne være uændret. 
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Middelforbrug Biomasse Kul Restprodukter efter 
brændselsomlægningen 2003-2007 

 
Max. drift 

100 % biomasse 
Max. drift 
100 % kul 

Flyveaske fra kul tons 57.756 - 170.163
Flyveaske fra biomasse1 tons 9.511 35.391 -
Flyveaske fra halm2 tons 1.193 1.193 1.193
Bundaske fra kul tons 15.631 - 30.099
Bundaske fra biomasse1 tons 2.505 6.313 -
Bundaske fra halm2 tons 6.750 6.750 6.750
Gips tons 41.383 23.488 80.323
Tabel 25.  Samlede oversigt over alle restprodukter efter omlægningen. 1) Ved middelforbrug dækker bio-
masse også over hvor der samfyres med olie. 2) Halmen stammer udelukkende fra biokedlen. 
 
 
9.5 Transport 
 
Trafikken på E20 er på mellem 80 og 90.000 biler i døgnet (årsdøgntrafik). Antallet af lastbiler er 
på samme strækning mellem 7.600 og 7.700 i døgnet. 
 
I 2002 har Vejdirektoratet udarbejdet en rapport, der beskriver mulighederne for at forbedre vej-
betjeningen af Avedøre Holme. Baggrunden for rapporten var en kraftig vækst i trafikken i områ-
det, der bl.a. har afstedkommet afviklingsproblemer i flere af de kryds, som giver adgang til er-
hvervsområdet og det overordnede vejnet. 
 
Disse trafikale problemer og løsningen heraf har dog ingen betydning for det aktuelle projekt, da 
den trafik, der genereres til og fra Avedøreværket, er relativ beskeden i forhold til den samlede 
trafik på såvel motorvejen som trafikken til og fra Avedøre Holme. 
 
Der er tale om relativt beskedne anlægsarbejder som følge af projektet. Der vil kun være tale om 
få køretøjer pr. dag under anlægsfasen. 
 
I driftsfasen vil trafikken ved det værste scenarie stige med ca. 37 biler pr. døgn af tunge køretø-
jer. Dette svarer til en stigning på ca. 0,04 % af trafikken på motorvejsnettet og en lidt større 
stigning på det overordnede vejnet på Avedøre Holme. Det forventes, at hovedparten af bilerne 
vil benytte motorvejsnettet til virksomheden. 
 
Til sammenligning kan det nævnes, at stigningen i vejtrafikken i 2000-2010 på de overordnede 
veje i området omkring Avedøre Holme forventedes at være ca. 3,5 % om året for Amagermo-
torvejen og 1,5-2 % om året for Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej. 
 
En så relativ beskeden trafikstigning vil ligeledes betyde, at der ikke sker nogen betydende æn-
dring i støjbidraget fra trafikken. F.eks. skal der en fordobling af trafikken til at give en stigning 
på 3 dB(A), og en stigning på 1 dB(A) svarer til en stigning på 25 %. Der skal typisk en stigning 
på 1 dB(A) til for, at ændringen er hørbar. 
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10. FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL 

10.1 Luftforurening 
 
Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med enten kul, biomasse, gas 
eller fuelolie (i mg/normal m3, tør røggas, ved den angivne iltprocent) på blok 1 og 2’s hovedke-
del:  

 
 
 
 
 
 

 
1)  Referencetilstand: 3 % O2, 273 K, 1013 mBar tør røggas. 
2)  Referencetilstand: 6 % O2, 273 K, 1013 mBar, tør røggas. 
3)  Indtil 1. januar 2011 er emissionsgrænseværdien for NOx 500 mg/normal m3 ved 25 % < kedellast < 40 % 
Tabel 26.  Emissionsgrænseværdier 

AVV må kun være i drift ved lav last (under 40 % kedellast) i max 600 timer/år.  
 
Der ønskes permanent tilladelse til indfyring af op til 10 % (massebasis) kulflyveaske og kulbun-
daske ved kul, biomasse og olieindfyring på blokkene (tør aske) samt 10 % (massebasis) biofly-
veaske og biobundaske ved kulfyring, svarende til 9 tons/timen (tør aske). 
 

10.2 Støj 
 
Kørsel med dozere skal tilpasses således at gældende støjgrænser overholdes. Dog ønskes der 
dispensation, således at dagsperioden startes kl. 6.00 i stedet for kl. 7.00 om morgenen, efter 
MST’s vejledning om ekstern støj fra virksomheder (nr.5/1984) afsnit 2.2.5, aht. optimering af 
driften 
 
10.3 Egenkontrol 
 
Der skal hvert kalenderår foretages enten en beregning eller en præstationskontrol af emissio-
nen af HCl og HF fra blokken. Hvis resultatet af præstationskontrollerne for HCl og HF er under 
60 % af emissionsgrænseværdien, skal der fremover kun foretages præstationskontrol, hvis 
tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Der kan kræves foretaget præstationskontrol 2 gange 
årligt. 
 
Vilkår fra påbud af 21. december 2007 ønskes bibeholdt: Avedøreværket skal har fremsendt 
forslag til et måleprogram for 2008 og 2009, omfattende bestemmelse af emissionen af tungme-
taller til luften, primært cadmium, kviksølv, nikkel, vanadium, chrom, kobber og bly. Formålet 
med måleprogrammet er at medvirke til, at der kan fastsættes emissions-grænseværdier for 
relevante tungmetaller med virkning fra 1. januar 2010 med tilhørende egenkontrol.  
 
Overholdelse af grænseværdien for støv og krav om, at alle røggasrensningsanlæg skal være i 
drift, vil i praksis sikre et lavt forureningsniveau med tungmetaller. 
 
 

 Kul2), Olie1) og Bio-
masse1) 

Gas2) 

NOx 2003) 225 
SO2  200 35 
Støv  30 5 
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11. DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD 
 
Der vil ikke være ændringer i de driftsforstyrrelser og uheld som er beskrevet i miljøteknisk be-
skrivelse indsendt 18. juli 2008, som følge af brændselsomlægningen. 
 
Oplaget af ammoniak resulterer i at Avedøreværket er omfattet af reglerne i risikobekendt-
gørelsen (bekendtgørelse nr.1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen ved større 
uheld med farlige stoffer) som en kolonne 2 risikovirksomhed. Der er således udarbejdet et risi-
kodokument, hvori risiko for uheld med ammoniak er behandlet. Sikkerhedsdokumentet er god-
kendt 28. januar 2009. 
 
Der er foretaget en vurdering af ændringen af risikoforholdende, vedlagt som bilag 9. Her kon-
kluderes det at omlægningen vil medføre øgede mængder ammoniak til DeNOx anlæggets drift, 
men ingen ændringer i det eksisterende anlæg eller i risikoen ved driften af det. 
 
12. VIRKSOMHEDENS OPHØR 
 
Der er tale om en permanent virksomhed. Hvis driften skulle ophøre indsendes en plan, som 
beskriver hvilke foranstaltninger, der træffes i forbindelse med driftens ophør. Det nærmere ind-
hold af planen og omfanget af foranstaltninger, der skal iværksættes, aftales på det pågældende 
tidspunkt med tilsynsmyndigheden og vil f.eks. omfatte fjernelse af affald, tømning af olietanke, 
og dokumentation for grundens forureningstilstand. 
 
13. IKKE TEKNISK RESUMÉ 
 
DONG Energy ønsker at omlægge brændselsindfyringen på Avedøreværkets blok 1 og blok 2. 
For blok 1 ønskes en ændring, så blokken udover kul og olie også kan fyres med biomasse. For 
blok 2 ønskes en ændring så blokken udover biomasse, naturgas og olie, også kan fyres med 
kul. I fremtiden vil begge altså være multibrændselsanlæg. Hvad angår gasturbinerne og halm-
kedlen tilknyttet blok 2, sker der ingen ændringer. 
 
Omlægningen til også at fyre med biomasse på blok 1, udover de nuværende brændsler, resul-
terer i opførelsen af få nye bygninger. Der etableres nye møller særlig velegnet til biomasse. 
Dette kræver udover en silo til bioflyveaske også en ny møllebygning samt fire bloksiloer.  
 
Omlægningen til også at fyre med kul på blok 2, udover de nuværende brændsler, resulterer 
ikke i ændringer af værket udenfor blokbygningen. Inde i blokken vil der ske mindre modifikatio-
ner af de eksisterende møller, så de kan benyttes til kul. Derudover installeres den manglende 
fjerde mølle, som var projekteret, men ikke blev opstillet, da blokken i sin tid blev bygget. 
 
Det er DONG Energys forventning, at omlægningen resulterer i et biomasseforbrug på ca. 
780.000 tons og et kulforbrug på ca. 590.000 tons. Dette er en stigning på ca. 300 % for bio-
masse og en stigning på under 7 % for kul, begge i forhold til middelforbruget. Stigningerne sker 
hovedsageligt på bekostning af olie, men også naturgas. 
 
Omlægningen af brændselsindfyringen på Avedøreværket er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, 
og der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse for brændselsomlægningen. Redegørelsen 
vurderer på eventuelle virkninger på miljøet fra omlæggelsen sammenlignet med eventuelle 
virkninger fra den eksisterende situation på Avedøreværket.  
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BILAG 2: VILKÅR FASTSAT I KØBENHAVNS AMTS GODKENDELSE AF 18. 
MARTS 1998 AF AVEDØREVÆRKETS BLOK 2 
 
Vilkår, der efterfølgende er udgået og erstattet af nye vilkår i Københavns Amts godkendelse af 
29. januar 2002 af træpillefyring i hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2, er markeret med:  
[vilkårsnr.]. 
 
Vilkår, der er ændret af Miljøstyrelsen i klageafgørelse af 15. april 1999, er markeret med ¤ og 
nærmere angivet i bilag 2A. 
 
Vilkår 44 er ophævet i forbindelse med Miljøcenter Roskildes afgørelse af 28. januar 2009 om 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger på Avedøreværket. 
 

Generelle vilkår 
 
1. Godkendelsen omfatter etablering og drift af AVV 2 med tilhørende hjælpeanlæg og instal-

lationer, som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse. Godkendelsen omfatter desuden 
godkendelse til øget anvendelse af AVV 1´s faciliteter under overholdelse af vilkårene i 
AVV 1´s godkendelse (Miljøankenævnets afgørelse af 24. maj 1985) med efterfølgende 
opfølgningsgodkendelser, medmindre vilkårene er ændret ved nærværende godkendelse, 
samt til anvendelse af ammoniaklager og ammoniakinstallation. 

 
2. Der kan inden for godkendelsen etableres følgende kedelanlæg: 
 

• En multibrændselskedel, KAD-kedel, med en indfyret effekt på maksimalt 805 MJ/s 
• Gasturbiner med afgaskedel med indfyret effekt på maksimalt 321 MJ/s 
• En biomassekedel med indfyret effekt på maksimalt 100 MJ/s. 

 
En del af den afgivne effekt kan udnyttes i en flis- eller naturgasfyret kedel til overhedning 
af damp fra biomassekedlen. 

 
3. AVV 2 skal opføres og drives på en måde, der miljømæssigt er i overensstemmelse med 

den miljøtekniske beskrivelse og nedenstående vilkår. 
 
4. Godkendelsen falder bort, såfremt byggearbejderne til opførelse af AVV 2 ikke er påbe-

gyndt den 1. juli 2000, eller såfremt AVV 2 ikke er taget i brug den 1. juli 2004. 
 
5. Senest 6 måneder før idriftsættelse af AVV 2 skal planer over endelige anlægsplaceringer 

fremsendes til tilsynsmyndigheden. 
 
6. Driftsforstyrrelser, herunder udfald af rensningsanlæggene, eller uheld, der kan medføre 

eller har medført væsentlig forurening eller fare herfor, skal omgående meddeles til til-
synsmyndigheden. 

 
Senest en uge derefter skal der fremsendes en skriftlig redegørelse til tilsynsmyndighe-
den. Af redegørelsen skal fremgå hvilke tiltag, der påtænkes iværksat for at forhindre lig-
nende fremtidige driftsforstyrrelser eller uheld.  
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Brændsler 
 
[7].  Som brændsler må anvendes: 

 
- Olie og naturgas i KAD-kedlen 
- Naturgas i gasturbinen 
- Halm og flis i biomassekedlen 
- Flis eller naturgas i overhedningskedlen. 

 
Svovlindholdet i olie til KAD-kedlen må ikke overstige grænsen anført i den til enhver tid 
gældende bekendtgørelse om begrænsning af svovlindholdet i brændsel til fyringsfor-
mål. Svovlindholdet må aldrig overstige 4%. 

 

Oplag af brændsler og øvrige råvarer 
 
8. Oplag af olie og øvrige råvarer, herunder kemikalier, er fælles for AVV 1 og AVV 2. Disse 

oplag er omfattet af eksisterende godkendelser og skal drives i henhold til disse. Der må 
ikke etableres oplag af kemikalier ved AVV 2, medmindre der forinden efter ansøgning er 
meddelt miljøgodkendelse til etableringen. 

 
9 ¤  Oplag og transport af halm og flis må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for 

virksomhedens skel. 
 

Luftforurening 
 
[10a]. [Røggassen fra KAD-kedlen skal ved fyring med olie renses for støv, NOx og SO2 i effek-

tive rensningsanlæg som oplyst i miljøansøgningen. 
 
 Under oliefyring må rensningsanlæggene kun tages ud af drift ved tekniske problemer. 
 
 Løbende vedligeholdelse af rensningsanlæggene skal ske i perioder med naturgasfyring, 

medmindre naturgastilførslen til Avedøreværket er afbrudt i så lang en periode, at vedlige-
holdelse under oliefyring er nødvendig. Tilsynsmyndigheden skal i sådanne tilfælde under-
rettes, før rensningsanlæggene tages ud af drift. 

 
 Røggassen fra biomassekedlen skal renses for støv i et effektivt filter som oplyst i den 

miljøtekniske beskrivelse. Ved utilsigtet udfald af filteret skal biomassekedlen lukkes ned 
inden for en periode på 6 timer. Under normal vedligeholdelse af filteret skal biomasseked-
len være lukket ned. 

 
[10b]. Hvis afsvovlingsanlæggene på AVV 1 og/eller AVV 2 er ude af drift, når der fyres med olie 

i AVV 2, og biomasseanlægget samtidig er i drift, må svovlprocenten i de brændsler, som 
indfyres i kedlerne, ikke overstige de i skemaet anførte grænser. 

 
 Andre kombinationer af svovlindhold i brændslerne kan anvendes. Såfremt det ene eller 

begge anlæg ønskes fyret med brændsel, der har en højere svovlprocent end anført i 
skemaet ved den for afsvovlingsanlæggene anførte driftstilstand, skal det forud for anven-
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delsen over for tilsynsmyndigheden ved OML-beregninger dokumenteres, at immissions-
grænsen kan overholdes. 

 
Afsvovlingsanlæg ude af 

drift 
Svovl% i kul (AVV 1) Svovl% i olie (AVV 2) 

AVV 2 3 2 
AVV 1 1,38 4 
AVV 1 + AVV 2 0,8 1,28 
AVV 1 + AVV2 1 1 
AVV 1 + AVV 2 1,15 0,8 

 
Der gøres opmærksom på, at det maksimalt tilladelige svovlindhold i brændsler kan blive 
reguleret ved ny lovgivning i godkendelsens retsbeskyttelsesperiode eller i AVV 1´s revide-
rede godkendelse, således at de i skemaet anførte koncentrationer ikke kan udnyttes. 

  
Såfremt der fyres med olie i perioder, hvor biomasseanlægget er ude af drift, skal der for-
inden være udført OML-beregninger, der dokumenterer, at B-værdien kan overholdes ved 
de svovlindhold, der er i brændslerne, jf. vilkår 38b. 

 
10c.  Er AVV 1´s afsvovlingsanlæg ude af drift, må kul, som allerede er tilført siloerne, og som 

har et højere svovl% end den, der er nødvendig for at overholde B-værdierne, afbrændes, 
inden tilførsel af kul med den ovenfor anførte lavere svovl% skal påbegyndes.  

 
[11].  Emissionerne fra KAD-kedlen og biomassekedlen af støv, NOx, SO2, CO og NH3 må, når 

rensningsanlæggene er i normal drift, ved fyring med de nævnte brændsler ikke overstige 
følgende koncentrationer for tør røggas: 

 
Parameter                  Enhed Halm, flis Olie Naturgas 
Støv                                mg/normal m3 50 50 5 
SO2                                 mg/normal m3 400 400 35 
NOx (regnet som NO2)   mg/normal m3 400 225 225 
CO                                  mg/normal m3 625 500 500 
NH3                                 ppm - 1 - 
Reference: 
Vol% O2 i tør røggas 

 
6 

 
3 

 
3 

 
Grænseværdierne for støv og SO2 betragtes som overholdt, hvis gennemsnittet for alle i 
en kalendermåned registrerede koncentrationer ikke overskrider grænseværdierne, samt 
hvis 97% af gennemsnitskoncentrationerne over 48 timer ikke overskrider 110% af græn-
seværdierne. 

 
Grænseværdierne for NO2 og CO betragtes som overholdt, hvis gennemsnittet for alle i en 
kalendermåned registrerede koncentrationer ikke overskrider grænseværdierne, samt hvis 
95% af gennemsnitskoncentrationerne over 48 timer ikke overskrider 110% af grænse-
værdierne. 

 
Vilkåret er f.s.v. angår støv, NO2 og SO2 fastsat i overensstemmelse med bekendtgørelse 
nr. 689 af 15. oktober 1990. 
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Grænseværdierne for NH3 er overholdt, når gennemsnittet af 3 delmålinger (ved den ne-
denfor anførte midlingstid) er mindre eller lig med grænseværdien. 

 
Midlingstiden for registreringer er 1 time, jf. vilkår 43c. 

  
12a.  Røggas fra KAD-kedlen og biomassekedlerne skal afkastets via en 150 m høj skorsten, 

Røggassen fra de to kedler skal gå til hver sit røgrør. Disse skal dimensioneres således, at 
røghastigheden ved laveste normale belastning er mindst 8 m/s og mindst 15 m/s ved hø-
jeste belastning. 

 
 Temperaturen af røggassen fra KAD-kedlen skal være mindst 80 ºC, når afsvovlings-

anlægget er i drift, og mindst 110 ºC, når afsvovlingsanlægget er ude af drift. Ved natur-
gasfyring skal røggastemperaturen være mindst 105 ºC. 

 
 Temperaturen af røggassen fra biomassekedlen skal være mindst 110 ºC. 
 
12b.  Røggas fra gasturbiner/afgaskedel skal afkastes mindst 95 m over terræn. Afkast kan fø-

res gennem kedelbygningens tag. Afkastene skal dimensioneres således, at røggas-
hastigheden ved laveste normale belastning er mindst 8 m/s og mindst 20 m/s ved højeste 
belastning. 

 
 Temperaturen i afkastene skal være mindst 90 ºC. 
 
[13]¤  Emissionerne fra det samlede Avedøreværk (AVV 1 og AVV 2) må ikke give anledning til 

immissionsbidrag, der som 99%-fraktiler pr. måned overstiger følgende B-værdier: 
 

Parameter                                      Enhed B-værdi 
Støv                                                  mg/m3 80 
SO2                                                   mg/m3 250 
NO2                                                   mg/m3 125 

 
14.  Udendørs oplag og håndtering af halm og flis, øvrige faste råvarer, restprodukter og affald 

må ikke medføre diffuse støvemissioner, der giver anledning til væsentlige støvgener uden 
for virksomhedens skel. 

 
Udendørs arealer skal i nødvendigt omfang holdes rene ved fejning eller støvsugning. 

 
Der skal i nødvendigt omfang sprinkles med vand for at undgå støvgener. 

 
Ved klager over støvgener kan tilsynsmyndigheden, såfremt klagerne anses for berettige-
de, pålægge Avedøreværket at udarbejde et projekt til reduktion af generne, og at gen-
nemføre projektet. 

 
Dette krav gælder også, hvis generne må antages at hidrøre fra øget anvendelse af fæl-
lesanlæg efter ibrugtagning af AVV 2. 
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15. Driften af AVV 2, inkl. den forøgede anvendelse af fællesanlæg, må ikke give anledning til 
væsentlige lugtgener i omgivelserne. 

 
Ved klager over lugtgener kan tilsynsmyndigheden, såfremt klagerne anses for berettige-
de, pålægge Avedøreværket at udarbejde et projekt til reduktion af generne, og at gen-
nemføre projektet. 
 

Køle- og spildevand 
 

16a.  Kølevandsudledningerne fra Avedøreværket, med det heri opblandede spildevand, må 
ikke give anledning til uæstetiske eller uhygiejniske forhold i recipienten. Udledningerne 
må ikke give anledning til påviselige biologiske effekter uden for nærområdet, der fastsæt-
tes som det område, hvor den dybdemidlede overtemperatur overstiger 1 ºC i mindst 20% 
af tiden. 

 
16b. De fra grovristene og finristene frasiede mængder af søgræs, vandmænd, fisk og andet 

materiale må ikke udledes til recipienten, men skal bortskaffes ved indfyring på Avedøre-
værket eller som affald efter Hvidovre Kommunes anvisninger, jf. vilkår 36. 

 
16c. Tilbageholdt materiale i returskyllefiltrene, der er placeret i hovedkølevandsrørene mellem 

hovedkølevandspumperne og kondensatortilgangen på AVV 2, kan udledes med kølevan-
det. 

 
17. Kølevandudledningen fra Avedøreværket (AVV 1 + AVV 2) må maksimalt andrage 25 

m3/s, og overtemperaturen af det udledte kølevand må ikke overstige 10 ºC. Udløbsbyg-
værkerne skal dimensioneres og udformes på en måde, der i det væsentligste er i over-
ensstemmelse med forudsætningerne for de hydrauliske beregninger af overtemperatur-
felter. 

 
18. Spildevand fa vandbehandlingsanlægget, dræn i vandbehandlingsområdet, kemikaliespild 

fra blandeanlæg, aflæsning og aftapning, overløb fra kemikalielagre samt overfladevand 
fra kemikalieaflæsningspladser skal ledes til de eksisterende neutralisationsbassiner på 
AVV 1. 

 
19. Den samlede udledning fra neutralisationsbassinerne til AVV 1´s kølevandsafgangskanal 

må maksimalt udgøre 33 l/s. Der skal samtidig udledes kølevand svarende til en fortynding 
i kølevandet på mindst 75 gange. Udledningen skal automatisk forhindres, hvis pH for 
spildevandet ikke ligger i intervallet 7 – 9. 

 
20. Spildevand hidrørende fra skylning af luftforvarmere og røgkanaler, fra kedeludsyring, ke-

delrensning, kedeltømning, samt fra afløbsrender i kedelhus og afsvovlingsanlæg skal le-
des til et sedimentationsbassin på mindst 720 m3. Spildevandet skal have en opholdstid i 
sedimentationsbassinet på mindst et døgn. 

 
21. Udledninger fra sedimentationsbassinerne til AVV 1´s kølevandsafgangskanal må maksi-

malt udgøre 33 l/s. Der skal samtidig udledes kølevand svarende til en fortynding i køle-
vandet på mindst 75 gange. Udledningen skal automatisk forhindres, hvis pH for spilde-
vandet ikke ligger i intervallet 7 – 9. 
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22.  Spildevand fra neutralisations- og sedimentationsbassiner skal overholde følgende græn-
seværdier: 

 
  

Parameter                                             Enhed Grænseværdi 
Bundslam                                                ml/l 1 
Suspenderet stof                                     mg/l 50 

 
Spildevandet må ikke indeholde flydestoffer i synligt omfang. 

 
Avedøreværket skal udarbejde et projekt, der belyser koncentrationerne af tungmetaller i 
spildevandet fra neutralisations- og sedimentationsbassinerne, jf. vilkår 39b. 
 
Når projektet er gennemført, vil tilsynsmyndigheden vurdere: 
 

- om der skal stilles vilkår om beregning af udledningernes konsekvenser for reci-
pienten 

- om der i recipienten skal fastlægges et nærområde for spildevandsudledningen 
fra Avedøreværket 

- om der skal stilles yderligere vilkår til tungmetalindhold 
- om der skal gennemføres yderligere rensningsforanstaltninger inden udledning af 

spildevand fra neutralisations- og sedimentationsbassiner. 
 

Yderligere vilkår eller krav om rensning vil blive stillet i en selvstændig afgørelse, der kan 
indbringes for klagemyndighederne efter de sædvanlige regler. 

 
23. Spildevand fra kedelstart, afledninger fra vand/damp kredsløbet og tab ved turbinedrift kan 

ledes direkte til kølevandskanal under forudsætning af, at der samtidig udledes kølevand 
svarende til en fortynding af spildevandet i kølevandet på mindst 75 gange. 

 
24. Spildevand (brine) fra afsaltning af havvand skal ledes direkte til kølevandskanal. 
 
25. Tagvand og overfladevand fra uforurenede, befæstede arealer kan ledes direkte til havne-

bassin eller kølevandskanal. 
 
26¤  Overfladevand fra potentielt forurenede, befæstede arealer ved kajplads o.l. skal ledes til 

sandfang og olieudskiller før udledning til havnebassin eller kølevandskanal. 
 

Tømning af olieudskillere skal ske med samme frekvens som på AVV 1, i overensstem-
melse med Hvidovre Kommunes tømningsordning. 

 
27.  Senest 6 måneder efter idriftsættelsen af AVV 2 skal der til tilsynsmyndighedens accept 

fremsendes en afløbsplan med angivelse af ledningssystem til neutralisationsbassiner, 
sedimentationsbassin, kølevandskanal, kommunal kloak og havnebassin. På planen skal 
tillige angives olieudskillere, sandfang og bundfældningsbrønde. Desuden skal det angi-
ves, hvilke befæstede arealer, der anses for potentielt forurenede, samt hvad de anvendes 
til. 
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Vandforbrug 
 
28. Avedøreværket skal senest et år efter, at AVV 2 er sat i drift, til tilsynsmyndigheden frem-

sende en redegørelse, der teknisk og økonomisk belyser mulighederne for at reducere an-
vendelsen af grundvand på AVV 2 ud over det, der er forudsat i godkendelsen. 

 
Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for, hvornår reduktionen kan være gennemført. 
 
Såfremt redegørelsen viser, at det er teknisk muligt inden for økonomisk overkommelige 
rammer at begrænse grundvandsforbruget yderligere, kan tilsynsmyndigheden i dialog 
med Avedøreværket aftale, at grundvandsforbruget skal reduceres. 

 

Energiforbrug 
 

29. Avedøreværket skal kortlægge det interne energiforbrug og undersøge muligheden for og 
konsekvenserne, herunder de økonomiske, af energibesparelser. Resultaterne af kortlæg-
ning og undersøgelse skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 år efter idriftsættel-
se af AVV 2 og om muligt være ledsaget af beskrivelser af konkrete energibesparelses-
projekter, som Avedøreværket har mulighed for at gennemføre. 

 
Tilsynsmyndigheden kan i dialog med Avedøreværket aftale, et energibesparelsesprojek-
ter gennemføres. 
 

Støj 
 
30. Udsendelsen af støj fra det samlede Avedøreværket – bestemt som det ækvivalente, kor-

rigerede støjniveau, Lr – må ikke overstige nedenstående grænseværdier, som dels er 
angivet i miljøgodkendelsen af Avedøreværkets AVV 1, dateret 24. maj 1985, dels er 
grænseværdier for naturområdet Vestamager.’ 

 
Grænseværdierne er (i dB(A): 

 
Dag Periode 

kl. 
R1 

Bådsmandsvej 1 
R2  

Hvidovre 
Strandvej 

151A 

R3 
nordskel 

Naturområde 
på Vestama-

ger 

Mandag-
fredag 

07-18 45 45 70 40 

Mandag-
fredag 

18-22 40 40 70 35 

Alle dage 22-07 35 35 70 35 
Lørdage 07-14 45 45 70 40 
Lørdage 14-22 40 40 70 35 
Søn- og 
Helligdage 

07-22 40 40 70 35 

 
I R1, Bådsmandsvej 1, og R2, Hvidovre Strandvej 151A, må støjens maksimalværdi om 
natten, kl. 22 - 07, målt med tidsvægtningen ”fast” ikke overstige 50 dB. 
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Støjgrænserne anses for overskredet, hvis der for den beregnede eller målte støj Lr gæl-
der, at Lr – δ > støjgrænsen, hvor δ er ubestemtheden på beregningen/målingen. 

 
31. For at sikre overholdelse af støjgrænserne skal virksomheden stille krav om, at leverandø-

rerne i deres tilbud sandsynliggør, at de kildestyrker, der i støjberegningen er forudsat for 
de enkelte støjkilder, opnås. 

 

Affald og restprodukter 
 

32. Håndtering af olieaske fra KAD-kedlen og slagge og aske fra biomassekedlerne må ikke 
give anledning til væsentlige støv-/lugtgener uden for virksomhedens skel, jf. vilkår 14 og 
15. 

 
33. Slagge og aske skal om nødvendigt håndteres i befugtet tilstand. 
 
[34a]. Flyveaske og slagge fra biomassekedlerne skal holdes adskilt. 
 
[34b]. Flyveaske og slagge fra biomassekedlerne skal ved udbringning på landbrugsjord over-

holde kravene i Miljø- og Energiministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om 
anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, for tiden bekendtgørelse nr. 823 af 16. 
september 1996. Miljøstyrelsen kan iflg. den gældende bekendtgørelses § 28 i særlige til-
fælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges. 

 
Tilladelse til udbringning skal forud indhentes hos det amt, hvori udbringningsarealerne er 
beliggende. 

  
Hvis Avedøreværket får Miljøstyrelsens tilladelse til at udbringe flyveaske og slagger, der 
ikke overholder bekendtgørelsens krav, og udbringning sker til marker uden for Køben-
havns Amt, skal tilsynsmyndigheden underrettes.  

  
35. Udendørs transportbånd for afsvovlingsgips skal være overdækkede. 
 
36. Slam fra sedimentationsbassiner, neutralisationsbassiner, spildolie, filtergips, ionbytter-

masse og affald opsamlet på kølevandsindtagets grov- og finriste må indfyres i AVV 1s 
kedel, når afsvovlingsanlægget er i drift. Indfyringen forudsætter dog, at der forinden er 
meddelt miljøgodkendelse til AVV 1, der tillader indfyringen af de nævnte affaldstyper. 

 
Avedøreværket skal udarbejde et projekt, der belyser koncentrationerne af tungmetaller i 
filtergips og i slam fra neutralisations- og sedimentationsbassin, jf. vilkår 39b. 

 
Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af projektet stille yderligere vilkår til indfyring af 
slam/sediment og filtergips og eventuelt beslutte, at indfyringen skal ophøre. 
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Transporter 
 

37. Sjællandske Kraftværker skal senest en måned efter, at Amtet har meddelt godkendelsen 
have taget initiativ til med Hvidovre Kommune at drøfte rutevalg for tung trafik i anlægs-
perioden og for halmtransporter, når AVV 2 er sat i drift. 

 
Resultaterne af drøftelserne skal i form af et kort notat fremsendes til tilsynsmyndigheden. 

 

Kontrol 
 
[38a]. Senest 6 måneder efter idriftsættelsen af AVV 2 skal Avedøreværket på baggrund af 

emissionsmålinger dokumentere, at immissionsgrænsen for NO2 kan overholdes, når der 
fyres med naturgas i KAD-kedlen, jf. vilkår 13. 

 
Første gang der fyres med olie i KAD-kedlen i en periode, der forventes at vare mindst en 
måned, skal det på baggrund af emissionsmålinger dokumenteres, at immissionsgrænsen 
for NO2 kan overholdes, når der fyres med olie i KAD-kedlen, jf. vilkår 13. 

 
Der skal fremsendes måleresultater, som sandsynliggør, at maksimalt 50% af NO2-
emissionen emitteres som NO2, hvis dette forudsættes ved beregningerne. 

 
[38b]. Første gang der fyres med olie i KAD-kedlen i en periode, der forventes at vare mindst en 

måned, skal det på baggrund af emissionsmålinger dokumenteres, at immissionsgrænsen 
for SO2 kan overholdes, når der fyres med olie i KAD-kedlen, jf. vilkår 13. 

 
For SO2 skal der desuden udføres beregninger, der viser, hvor stort svovlindhold, der kan 
accepteres i olie til AVV 2 og kul til AVV 1, hvis immissionsbidraget skal overholdes, 

 
-  Når begge afsvovlingsanlæg og biomassekedlen på samme tid er ude af drift, 
-  Når AVV 2´afsvovlingsanlæg og biomassekedlen på samme tid er ude af drift. 

 
[38c]. Før der første gang, der fyres med olie i KAD-kedlen i en periode, der forventes at vare 

mindst en måned, skal der udføres en præstationsmåling, som dokumenterer, at emissi-
onsgrænsen for ammoniak målt i KAD-kedlens skorsten er overholdt, jf. vilkår 11. 

 
[38d]. Første gang der fyres med olie i KAD-kedlen, skal en olieprøve analyseres for indholdet af 

de i tabel 5.1.3 i den miljøtekniske beskrivelse anførte tungmetaller. Olieprøven kan fx ud-
tages og analyseres, når den olie, der i givet fald skal anvendes, er indpumpet i lagertan-
kene. 

 
Resultaterne skal anvendes til beregning af indholdet i den på et år emitterede røggas ved 
en driftstid på 7.000 timer pr. år. Som forudsætninger om rensningsanlæggenes effektivitet 
over for tungmetaller, anvendes resultaterne fra stofbalanceprojektet. 

 
Såfremt beregningerne viser, at den urensede røggas indeholder væsentligt større mæng-
der tungmetaller end de i tabel 5.1.3 beregnede, kan Amtet forlange, at der gennemføres 
målinger af tungmetaller i den rensede røggas, samt at resultaterne anvendes til bereg-
ning af Avedøreværkets bidrag til immissionskoncentrationen af tungmetaller i omgivelser-
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ne.  
 

Måle- og beregningsprogrammerne skal, før de gennemføres, godkendes af tilsynsmyn-
digheden. Der skal indsendes et program, der bl.a. skal indeholde forslag til metoder for 
prøvetagning og analysemetoder, samt en tidsplan for arbejdet. 

 
Såfremt immissionsberegningerne viser, at de vejledende B-værdier for et eller flere tung-
metaller overskrides, har tilsynsmyndigheden mulighed for i et påbud, jf. miljøbeskyttelses-
lovens § 41, at stille krav om maksimalt tungmetalindhold i fremtidige olieleverancer.  

 
[38e]. Emissionsmålinger og olieanalyser skal udføres af et akkrediteret firma. 
 

Afrapporteringen af ovennævnte målinger og beregninger skal fremsendes senest 2 må-
neder, efter at emissionsmålingerne er udført. For olieanalyser dog senest 1 måned efter, 
at olieprøverne er taget. 

 
Avedøreværket skal på tilsynsmyndighedens forlangende gentage ovennævnte målinger 
og beregninger, dog max én gang om året.  

 
39a.  Spildevand fra neutralisations- og sedimentationsbassin skal analyseres for følgende stof-

fer: 
 

Parameter Enhed Metode 
Slam ml/l DS 233 
Suspenderet stof mg/l DS 207 
pH  DS 287 
COD mg/l DS 217 
NH3 mg/l ISO 7150 

 
Prøver af spildevand skal udtages vandføringsvægtet under udledning af spildevandet. 

 
Spildevand fra neutralisationsbassin skal hver anden måned analyseres efter ovennævnte 
analyseprogram. Kravværdierne skal overholdes i hver analyseserie. 

 
Analyser af spildevand fra sedimentationsbassin skal udføres under hver udledning. Krav-
værdierne skal overholdes i hver analyseserie. 

 
Analyseresultaterne skal hvert kvartal fremsendes til tilsynsmyndigheden. 

 
Tilsynsmyndigheden kan forlange, at prøvetagning og analyse udføres af et akkrediteret 
laboratorium. 

 
39b. Avedøreværket skal inden 1. juli 1998 have udarbejdet et projekt, der omhandler undersø-

gelse af tungmetalindholdet i filtergips, spildevand og sediment/slam fra sedimentations- 
og neutralisationsbassin, jf. vilkår 22 og 36. 
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Projektet skal bl.a. indeholde: 
 

- forslag til analyseprogram og analysemetoder 
- prøvetagning 
- tidsforløb af projekter 

 
Projektet skal ligeledes belyse eventuelle konsekvenser for udledningen af spildevand til 
recipient. 

 
Projektets indhold skal aftales med tilsynsmyndigheden. 

 
40.  Såfremt tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal Avedøreværket efter AVV 2´ idrift-

sættelse lade gennemføre en biologisk kontrolundersøgelse i nærområdet. Undersøgelsen 
skal tage sigte på at vurdere økologiske forhold i relation til hygiejniske aspekter. Under-
søgelsens konkrete indhold fastlægges efter forhandling mellem tilsynsmyndigheden og 
Avedøreværket. 

 
41.  Senest 6 måneder efter, at AVV 2 er sat i kommerciel drift, skal Avedøreværket dokumen-

tere, at vilkår 30 er overholdt. Der skal til tilsynsmyndigheden leveres en opdateret bereg-
ning af det samlede værks ækvivalente, korrigerede støjniveau i omgivelserne, repræsen-
teret ved de tre referencepunkter R1, R2 og R3, samt i et repræsentativt referencepunkt i 
naturområdet på Vestamager. 

 
 Beregningen skal baseres på kildestyrkemålinger efter den nordiske beregningsmodel for 

ekstern støj. Lydtrykniveauet for alle nye kilder og fra eksisterende kilder, der er ændret ef-
ter ibrugtagningen af AVV 2, skal måles. 

 
 Ubestemtheden på målinger og beregninger må, hvis Lr + δ > støjgrænsen, maksimalt 

andrage + 3 dB, medmindre der foreligger en redegørelse, der sandsynliggør, at 
ubestemtheden ikke kan nedbringes ved at vælge en anden metode til bestemmelse af 
støjniveauet fra virksomheden. Ubestemtheden må dog ikke i disse tilfælde overstige + 5 
dB. 

 
 Målinger og beregninger skal udføres af et firma, der er omfattet af Miljøstyrelsens god-

kendelsesordning eller akkrediteret af DANAK. 
 
 Tilsynsmyndigheden kan forlange, at Avedøreværket hvert tredje år leverer en opdateret 

støjredegørelse efter ovennævnte retningslinjer. Et antal mobile og stationære kilder udta-
ges til fornyet måling efter aftale med tilsynsmyndigheden. 

 

Egenkontrol 
 
42.  Avedøreværket skal føre journal over forbrug af: 
 

- Procesvand, opdelt på hovedforbrugssteder og på vandværks-/havvand. 
- Olie, naturgas, halm og flis. 
- Ammoniak. 
- Kemikalier til vandrensning. 
- Kemikalier til spildevandrensning. 
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Der skal føres journal over producerede mængder af: 
 
- Olieaske. 
- Halmaske. 
- Slagge fra biomassekedlen. 
- Filtergips. 
- Olie- og kemikalieaffald. 

 
Der skal foretages registrering og journalisering af udledte mængder af: 

 
- Kølevand (kontinuert registrering af mængde og temperatur, herunder en registrering af 

overtemperaturen). 
- Udledninger fra sedimentationsbassiner. 
- Udledninger fra neutralisationsbassiner. 
- Spildevand fra afsvovlingsanlæggets rensningsanlæg. 

 
I hvert års første kvartal skal der sendes opgørelser over det foregående års mængder til 
tilsynsmyndigheden. Opgørelserne skal fremsendes i papirformat og på diskette i et af til-
synsmyndigheden anerkendt software. Formen for afrapportering, herunder grafisk præsen-
tation, skal aftales med tilsynsmyndigheden.  

 
Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Data skal opbevares brandsik-
kert på diskette eller bånd i mindst 5 år. 

 
[43].  Til kontrol af luftforureningen fra AVV 2 skal Avedøreværket gennemføre et tilrettet kon-

trolprogram, der mindst svarer til kontrolprogrammet anført i Københavns Amts miljøgod-
kendelse af miljøkontrolprogram for Avedøreværket, dateret 17. august 1993, dvs.: 

 
[43a]. Til kontrol af emissioner skal der til tilsynsmyndigheden fremsendes rapporter, der for hver 

uge viser: 
 

For KAD-kedel og biomassekedel: 
 

• Indfyret brændselsmængde, opgjort pr. døgn. 
• Brændværdi af indfyret brændsel, opgjort pr. uge. For halm, flis og naturgas kan opgø-

relsen baseres på standardværdier. 
• Emitteret mængde svovldioxid i mg/MJ 
• Højeste timeværdi for emitteret mængde svovldioxid. 
• Svovl-%, der indfyres i KAD-kedlen. 
 

For gasturbine: 
 

• Indfyret gasmængde, opgjort pr. døgn. 
• Brændværdi af indfyret brændsel, opgjort pr. uge på basis af standardværdi. 
 

Rapporterne sendes til tilsynsmyndigheden hvert kvartal og skal være i samme format 
som for AVV 1. Tilsynsmyndigheden kan tage mængden af modtagne data op til fornyet 
overvejelse. 
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[43b]. Der skal på alle skorstene og afkast, hvor der emitteres røggas fra kedler eller gasturbi-
ner, indrettes målesteder, som opfylder betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 
1990, om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. 
 

[43c]. Røggassens indhold af nedenstående komponenter skal måles med kontinuerligt registre-
rende instrumenter:  
 
• Kuldioxid (ikke for afkast fra biomassekedel), CO2 
• Oxygen, O2 
• Svovldioxid (ikke for gasturbineafkast og KAD-kedel under naturgasfyring), SO2 
• Nitrogenoxider, beregnet som NO2 
• Kulmonooxid, CO 
• Støv (ikke for gasturbiner) 
• Røggastemperatur i skorsten og afkast. 
 

Tilhørende røggasmængder skal beregnes. 
 

Midlingstiden ved målingerne skal være 1 time. 
 
Senest 6 måneder efter, at AVV er sat i kommerciel drift, skal der til tilsynsmyndighe-
den fremsendes en rapport, der for hvert installeret måleinstrument beskriver måleprin-
cip, nøjagtighed, kalibreringsmetode og kalibreringsplan. Kalibreringsrapporterne skal 
være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og på forlangende fremsendes til denne. 

 
Resultaterne af ovennævnte målinger skal for hvert kvartal fremsendes til tilsynsmyn-
digheden i en form, der viser, om kravene i vilkår 11, 12 og 13 overholdes. 
 
Den første rapport skal redegøre for måleresultaternes anvendelse til styring af driften. 

 
[43d]. For hver måned skal der udarbejdes en rapport, som i kurveform, for hvert anlæg (KAD-

kedel, biomassekedel og gasturbine) og totalt for værket viser:  
 
• Røggastemperatur i skorstenstop og gasturbineafkast. 
• Røggashastighed. 
• SO2-emission i tons/h (ikke for gasturbineafkast og KAD-kedel under naturgasfyring) 
• NOx-emission i tons/h  
• Støvemission i tons/h (ikke for gasturbiner) 
 

Emissioner fra KAD-kedlen skal opgøres efter afsvovlingsanlægget og fra biomasse-
kedlen efter støvfilter. 

 
Data skal opbevares i mindst 5 år på diskette eller bånd. Der skal opbevares mindst 2 
sæt i hver sin bygningsmæssige brandzone. 

 
Egenkontrolprogrammet ændres i forbindelse med revisionen af AVV1´s miljøgodken-
delse til et kontrolprogram, der er fælles for AVV 1 og AVV 2. 
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Risiko 
 
44÷.  I medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven og § 9 i godkendelsesbekendtgørelsen meddeles 

godkendelse til udvidelse af ammoniakinstallationen til forsyning af deNOx-anlægget. For 
etablering og drift af installationen gælder følgende vilkår: 

 
1. Installation og drift skal til enhver tid opfylde gældende regler for ammoniakanlæg. 
 
2. Installationer til forsyning af AVV 2 skal indrettes på samme måde som installationerne 

til forsyning af AVV 1, idet følgende præciseres: 
 
• Der skal, som anført i Cowiconsult A/S´s rapport: ”Ammoniak til deNOx på Avedøre-

værkets AVV 2, betydning af opfyldelse af risikobekendtgørelsens § 4, september 
1995”, installeres ammoniakdetektor i jordniveau, som beskrevet i rapportens afsnit 3. 

• De i ovennævnte rapports afsnit 5 nævnte særlige anbefalinger skal alle følges. 
 
3. Avedøreværket skal over for tilsynsmyndigheden til enhver tid kunne godtgøre, at risici 

for større uheld er klarlagt, og at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til fore-
byggelse af uheld. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund heraf forlange, at der udføres 
HAZOP-analyse af hele anlægget eller dele heraf. 

 
Såfremt en efterfølgende klarlæggelse af risici viser behov for yderligere foranstaltnin-
ger til forebyggelse af uheld, skal Avedøreværket efter krav fra tilsynsmyndigheden 
gennemføre disse. 

 
Vilkår 44 er ikke omfattet af den 8 års retsbeskyttelse, der fremgår af miljøbeskyttelses-
lovens § 41, stk. 4. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid tage risikoforholdene op til 
yderligere vurdering og stille vilkår om forbedring af sikkerheden.  
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BILAG 2A: MILJØSTYRELSENS AFGØRELSE AF 15. april 1999 AF 
KLAGE OVER KØBENHAVNS AMTS GODKENDELSE AF 18. MARTS 
1998 AF AVEDØREVÆRKETS BLOK 2 
 
Miljøstyrelsen har i afgørelse af 15. april 1999 af klage over Købehavns Amts godkendelse af 
18. marts 1998 af Avedøreværkets blok 2 ændret vilkår 9, 13 og 26. 
 
Vilkår 9 ændredes til: 
 

Oplag og transport af halm og flis må ikke give anledning til støvgener, der af tilsynsmyn-
digheden skønnes væsentlige. 

 
Vilkår 13 ændredes til: 
 
 Emissionerne fra det samlede Avedøreværk (AVV 1 og AVV 2) må ikke give anledning til 

immissionsbidrag, der som 99%-fraktiler pr. måned overstiger følgende B-værdier: 
 
 Støv  0,08 mg/m3 
 SO2  0,25 mg/m3 

 NOx  0,125 mg/m3 

 
Vilkår 26 ændredes til: 
 
26. Overfladevand fra potentielt forurenede, befæstede arealer ved kajplads o.l. skal ledes til 

sandfang og olieudskiller før udledning til havnebassin eller kølevandskanal. 
 

Avedøreværket skal udarbejde et projekt, der belyser koncentrationerne af tungmetaller i 
overfladevandet fra potentielt forurenende, befæstede arealer. 
 
Yderligere vilkår eller krav om eventuel rensning vil på baggrund af projektets resultater 
blive stillet i en selvstændig afgørelse, der kan indbringes for klagemyndighederne efter de 
sædvanlige regler. 

 



 

 

 

172

BILAG 3: BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGER AF VILKÅR FASTSAT I 
KØBENHAVNS AMTS GODKENDELSE AF 18. MARTS 1998 AF AVED-
ØREVÆRKETS BLOK 2 
 
I det følgende gennemgås vilkårene, der er fastsat i godkendelsen af 18. marts 1998 af Avedø-
reværkets blok 2, med tilhørende vilkårsændringer foretaget af Miljøstyrelsen i afgørelsen af 15. 
april 1999. For hvert vilkår anføres om vilkåret ændres, udgår eller opretholdes (evt. med redak-
tionelle ændringer). 
 
Vilkår 1 udgår, da det ikke har et materielt indhold. 
 
Vilkår 2 overføres delvis til godkendelsen af brændselsomlægningen, dog udgår henvisningen 
til en flis- eller naturgasfyret kedel til overhedning af damp fra biokedlen, idet førstnævnte kedel 
ikke blev etableret.  
 
Vilkår 2 kan herefter udgå. 
 
Vilkår 3 udgår, da det er en generel forudsætning for drift af Avedøreværkets anlæg og dermed 
for godkendelsen, bortset fra at det nu direkte anføres i godkendelsen (vilkår 21), at hovedked-
len på blok 2 skal være udrustet med low-NOx brændere. 
 
Vilkår 4 er uaktuel og kan derfor udgå. 
 
Vilkår 5 er uaktuel og kan derfor udgå. 
 
Vilkår 6 udgår, da det af miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 1, fremgår, at den, der er ansvarlig 
for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette til-
synsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller in-
debærer fare herfor.  
 
I henhold til samme lovs § 71, stk. 2, bevirker underretning efter stk. 1 ingen indskrænkning i 
den ansvarliges pligt til at søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheldet effektivt afværget eller 
forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.  
 
Vilkår 7 er allerede udgået. 
 
Vilkår 8 udgår, idet Københavns Amt den 27. august 2003 har meddelt godkendelse af miljø-
plads for affald og kemikalier på Avedøreværket.  
 
Vilkår 9 udgår og erstattes af et mere generelt vilkår (vilkår 44), der gælder for alle aktiviteter på 
Avedøreværket.  
 
Vilkår 10a er ophævet, bortset fra bestemmelsen om nedlukning af biokedlen ved utilsigtet ud-
fald af elfilter. Denne bestemmelse videreføres som vilkår 25b i godkendelsen af brændsels-
omlægningen, hvorefter resten af vilkår 10a kan ophæves.  
 
Vilkår 10b er allerede ophævet. 
 
Vilkår 10c skulle ikke være ophævet med godkendelsen af 29. januar 2002, idet der henvises 
til, at vilkår 10a fastholdes, for så vidt angår kulforsyningen til blok 1, men reguleringen heraf er 
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ikke fastlagt i vilkår 10a, men derimod i vilkår 10c. Vilkår 10c kan udgå, da der i godkendelsen af 
brændselsomlægningen fastlægges nye regler for indfyring af kul med højt svovlindhold ved 
svigt af afsvovlingsanlæg (vilkår 28). 
 
Vilkår 11 er allerede udgået. 
 
Vilkår 12a og 12b udgår, da der er fastsat B-værdier for relevante stoffer, som kontrolleres 
overholdt ved en OML-beregning, hvor røggastemperatur og lufthastighed (volumenhastighed) 
blot er to af en række parametre, der indgår i grundlaget for beregningen, uden at der er særskil-
te krav til størrelsen af disse to parametre. 
 
Vilkår 13, med Miljøstyrelsens ændring af enheden for B-værdierne, er allerede udgået. 
 
Vilkår 14 er delvis en gentagelse af vilkår 9. Vilkåret videreføres (som vilkår 44), jf. bemærkning 
til vilkår 9, dog udgår bestemmelsen om udarbejdelse af et projekt til reduktion af støvgener, idet 
dette kan være et element i håndhævelsen af godkendelsen. En godkendelse behøver således 
ikke at fastlægge detaljer i håndhævelsen.   
 
Vilkårets 2. afsnit (renholdelse af udvendige arealer ved fejning eller støvsugning) og 3. afsnit 
(sprinkling i nødvendigt omfang) opretholdes indtil videre. Disse bestemmelser vil indgå i god-
kendelsen af fællesanlæg. 
 
Vilkår 14 udgår herefter. 
 
Vilkår 15 udgår og erstattes af et generelt vilkår (vilkår 45), der omfatter alle aktiviteter på Aved-
øreværket. Ligesom for vilkår 14 ovenfor udgår sidste del af vilkår 15. 
 
Vilkår 16 - 29 omfattes ikke af brændselsomlægningen og vil blive revideret i godkendelsen af 
fællesanlæg på Avedøreværket.  
 
Vilkår 30 videreføres (vilkår 46a og 46b) med ændring af skæringstidspunktet for støjgrænserne 
om natten og om dagen (fra kl. 7 til kl. 6). 
 
Vilkår 30 udgår herefter. 
 
Vilkår 31 udgår (relateret til opførelsen af AVV 2). 
 
Vilkår 32 udgår og erstattes af mere generelle vilkår, der gælder for alle aktiviteter på Avedøre-
værket, jf. bemærkningerne til vilkår 9 og 15.  
 
Vilkår 33 udgår. Flyveaske fra hovedkedlen på blok 2 skal transporteres i et lukket rørsystem fra 
støvfilter til lukket silo. Slagge udmades med et vådt slaggeudtag og er derfor fugtig og ikke stø-
vende, jf. også godkendelsen af 12. juni 2009 af nyt driftslager for bundaske.   
 
Flyveaske fra biokedlen på blok 2 opsamles i bigbags, mens slagge udtages fra vådt slaggefald 
og transporteres med bånd til oplagring i en kælder inden afsendelse med lastbiler. Ved revision 
af godkendelsen af biokedlen vil Miljøcenteret indsætte relevante vilkår for håndtering af slagge 
og flyveaske fra biokedlen. 
 
Vilkår 34a og b er allerede udgået. 
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Vilkår 35 videreføres som vilkår 11. 
 
Vilkår 36 omfattes ikke af brændselsomlægningen og vil blive revideret i godkendelsen af fæl-
lesanlæg på Avedøreværket. 
 
Vilkår 37 udgår, da det er uaktuelt. 
 
Vilkår 38a, b, c, d og e er allerede udgået. 
 
Vilkår 39a og 39b omfattes ikke af brændselsomlægningen og vil blive revideret i godkendelsen 
af fællesanlæg på Avedøreværket.  
 
Vilkår 40 omfattes ikke af brændselsomlægningen og vil blive revideret i godkendelsen af fæl-
lesanlæg på Avedøreværket.  
 
Vilkår 41 erstattes af nye vilkår (vilkår 47 og 48) om kontrol med overholdelse af støjgrænserne 
efter brændselsomlægningen. 
 
Vilkår 42 vil blive revideret i godkendelsen af fællesanlæg på Avedøreværket og opretholdes 
derfor indtil videre.  
 
Vilkår 43a, b, c og d er allerede udgået. 
 
Vilkår 44 er udgået i forbindelse med, at Miljøcenter Roskilde den 28. januar 2009 traf afgørelse 
efter miljøbeskyttelseslovens § 41 om sikkerhedsmæssige foranstaltninger på ammoniaklageret 
på Avedøreværket.  
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BILAG 4: VILKÅR FASTSAT I KØBENHAVNS AMTS GODKENDELSE 
AF 29. JANUAR 2002 TIL TRÆPILLEFYRING I HOVEDKEDLEN PÅ 
AVEDØREVÆRKETS BLOK 2 
 

Indretning og drift 
 
1. AVV 2 indrettes med brændselslager, transportsystem og fyrings- og askesystem for træ-

piller i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse. En del af transportbåndet 
anvendes både til kul til AVV 1 og til træpiller til AVV 2 på skift. Før anvendelse til træpiller 
køres båndet hver gang helt frit for kul og renses. 

 
2. Som brændsler må anvendes: 
 

Olie, naturgas og træpiller i hovedkedlen 
Naturgas i gasturbinen 
Halm, flis, træpiller og naturgas i biomassekedlen 

 
Olie må højst udgøre 30% af den indfyrede energimængde pr. tidsenhed, når der kombi-
nationsfyres med træpiller og olie uden NOx rensning i henhold til vilkår 7. 

 
Der kan anvendes op til 300.000 tons træpiller om året i hovedkedlen. 

 
Dette vilkår erstatter tidligere meddelt vilkår 7 i godkendelsen af 15. marts 1998, som stad-
fæstet den 15. april 1999. 

 
3. En forudsætning for anvendelse af træpiller som brændsel i hovedkedlen er, at træpillerne 

kan overholde renhedskravene i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 638 af 3. 
juli 1997 om biomasseaffald. 

 
4. Denne godkendelse bortfalder, såfremt byggearbejderne ikke er påbegyndt senest den 28. 

november 2003.  
 

2. Forureningsbegrænsende foranstaltninger 
 
Luftforurening 
 
Oplag og transport af træpiller: 
 
5. Oplag og intern transport af træpiller etableres i lukket system med siloer til opbevaring 

bag det nuværende kullager. Losning, oplag og intern transport af træpiller må ikke give 
anledning til lugt- eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige, uden for 
virksomhedens skel. 

 
Dette vilkår supplerer vilkår 9, 14 og 15 i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet 
den 15. april 1999. 
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6. Transportsystem, brændselslagre og bloksiloer forsynes med støvfilteranlæg til afkast for 
luft i systemet. Emissionerne fra afkastet fra træpillelageret skal, under forudsætning af at 
massestrømsgrænsen før rensning er overskredet, overholde nedenstående emissions-
grænser: 

 
Parameter Massestrømsgrænse  Emissionsgrænse 

 
Træstøv 100 g/time   5 mg/normal m3 

 
Kontrol af om massestrømsgrænsen for afkastet er overskredet, og/eller kontrol af over-
holdelse af emissionsgrænseværdien gennemføres som beskrevet i vilkår 18. 

 
Emissioner fra kedler 
 
7. Ved fyring med træpiller renses røggassen fra hovedkedlen i elfilter til fjernelse af støv i 

overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse. Ved fyring med træpiller er der risi-
ko for, at røggassen kan ødelægge katalysatoren i deNOX anlægget pga. af høj alkalitet. 
Røggassens indhold af SO2 forventes at ligge væsentligt under indholdet af SO2 ved olie-
fyring. Røggassen kan derfor alene renses i elfilter ved fyring med træpiller, under forud-
sætning af at emissionsgrænseværdierne for SO2 og NOx kan overholdes, og at bidrags-
værdierne for SO2 og NOx ikke overskrides uden for virksomhedens område. Ved anven-
delse af træpiller i kombination med olie renses røggassen i elfilter og SO2 skrubber i 
overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse i godkendelsen af 18. marts 1998, 
som stadfæstet den 15. april 1999. 

 
Dette vilkår erstatter sammen med vilkår 19, vilkår 10a, 10b og 10c for forhold vedrørende 
KAD-kedlen i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet den 15. april 1999. For for-
hold vedrørende biomassekedlen og kulforsyningen til blok 1 gælder fortsat vilkår 10a i 
godkendelsen af 18. marts 1998, som stadfæstet den 15. april 1999. 

 
8. Energi E2 gennemfører i det første driftsår af AVV 2 forsøg med anvendelse af deNOx 

anlæg ved fyring med træpiller, herunder evt. forrensning af røggassen før rensning i det 
katalytiske deNOx anlæg. Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om rensning i 
deNOx anlæg på baggrund af forsøgsresultaterne. 

 
9. Emissionerne fra hovedkedlen og biomassekedlen må ikke overstige nedenstående græn-

seværdier ved normal drift: 

Brændselsart NOx SO2 Støv NH3 
  (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) 
Træpiller, flis 400 400 50 500 
og halm 
Olie  225 400 50 500 
Gas  225 35 5 500 

Kontrolprincip AMS AMS AMS Stikprøve 
 

Ved anvendelse af flere brændselstyper samtidigt anvendes emissionsgrænseværdierne 
som summen af de vægtede grænseværdier for hver brændselstype, ved at gange oven-
stående grænseværdier med varmemængden for hver brændselstype, divideret med an-
læggets termiske effekt, for herefter at lægge de vægtede grænseværdier sammen. Ved 
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anvendelse af flere brændselstyper på skift gælder grænseværdierne for hver enkelt 
brændselstype. 
 
Emissionsgrænser baseret på vægtede gennemsnit af emissionsgrænserne for flere 
brændselstyper beregnes/omregnes til en referencetilstand på 6 % ilt. Til omregning af 
grænseværdierne skal Miljøstyrelsens Luftvejledning lægges til grund. 
 
Emissioner af NOx, SO2 og støv kontrolleres ved kontinuerlig måling i overensstemmelse 
med vilkår 20 – 25 i denne godkendelse. 
 
Emissioner af NH3 kontrolleres ved stikprøvekontrol i overensstemmelse med vilkår 26. I 
tilfælde af, at koncentrationen af NH3 i de første fire stikprøverunder ligger under detek-
tionsgrænsen, kan den regelmæssige stikprøvekontrol udelades. Tilsynsmyndigheden kan 
i så fald på forlangende pålægge virksomheden at udføre op til to stikprøverunder årligt i 
overensstemmelse med vilkår 26. 
 
Resultaterne af egenkontrollen rapporteres i overensstemmelse med vilkår 36, 37 og 38. 
 
Ved fyring med fuelolie eller med fuelolie i kombination med andre brændsler må neden-
stående emissionsgrænseværdier ikke overskrides: 
 
Parameter   Grænseværdi (mg/normal m3) 
Hg     0,1 
Cd     0,1 
∑(Ni, V, Cr, Cu og Pb)   5 
 
Emissioner af tungmetaller kontrolleres ved præstationskontrol 2 gange årligt i henhold til 
vilkår 27. 
 
Resultaterne af egenkontrollen rapporteres i overensstemmelse med vilkår 38. 
 
Såfremt Energi E2 ved beregninger, på baggrund af dokumentation fra leverandøren af 
fueloliens indhold af ovenstående stoffer eller på baggrund af akkrediterede målinger, kan 
dokumentere, at emissionerne af de pågældende stoffer ligger under et niveau, der kan 
medføre overskridelse af grænseværdierne, kan præstationskontrollen udelades. Doku-
mentation herfor skal indsendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med vilkår 39. 
 
Dette vilkår erstatter sammen med vilkår 26, 29 og 36 i denne godkendelse vilkår 11 i 
godkendelsen af AVV 2 af 18. marts 1998, som stadfæstet 15. april 1999. 

 
Immissioner 
 
10. Emissionerne fra det samlede Avedøreværk, AVV 1 og AVV 2 (hovedkedel, biomasse-

kedel og gasturbinekedel) må ikke give anledning til immissionsbidrag uden for virksom-
hedens skel, der overstiger følgende grænseværdier: 
 
Parameter   Bidragsværdi (µg/m3) 
Træstøv   25 
Andet støv > 10 µm   80 
HCl    50 
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NH3    300 
SO2    250 
NO2    125 
Hg    0,1 
Cd    0,01 
Pb    0,4 
Cu    10 
Cr    1 
Ni    0,1 
V    0,3 
 
Emissionerne fra det samlede Avedøreværk må herudover ikke give anledning til, at den 
resulterende Br-værdi for de emitterede stoffer overskrides, i de tilfælde, der emitteres 
ensvirkende stoffer. Br-værdien beregnes i disse tilfælde som beskrevet i Miljøstyrelsens 
Luftvejledning. 
 
Dette vilkår er formuleret som alternativ til vilkår om skorstenshøjde, på baggrund af OML-
beregning, som beskrevet i Miljøstyrelsens Luftvejledning. Den eksisterende skorsten be-
nyttes. Ved opførelsen er der taget hensyn til mulighed for at etablere en højere skorsten 
på virksomheden begrænses af hensyn til indflyvningen til Københavns Lufthavn i Kastrup. 
 
Vilkåret er anført for at præcisere, at de samlede emissioner fra AVV 1 og AVV 2 ikke må 
medføre, at B-værdier for de emitterede stoffer overskrides. 
 
Hvis OML-beregninger viser, at bidragsværdigrænserne ikke kan overholdes, skal emissi-
onerne nedbringes ved renere teknologi tiltag i form af ændret brændselsvalg, bedre rens-
ning eller omstilling af produktionen. 
 
Vilkåret kontrolleres overholdt som beskrevet i vilkår 40. 
 
Dette vilkår erstatter vilkår 13 i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet den 15. 
april 1999. 

 
Affald 
 
11. Opbevaring af flyveaske og bundslagge fra forbrænding af biomasse i biomassekedlen og 

hovedkedlen skal opbevares særskilt i lukkede beholdere i overensstemmelse med den 
miljøtekniske beskrivelse. Bioaske og slagge skal om muligt genanvendes i henhold til 
bioaskebekendtgørelsen, Bioaske og slagge, som ikke kan genanvendes, skal bortskaffes 
efter kommunal anvisning. Hvis såvel bioaske som bioslagge kan overholde kravene til 
indholdsstoffer med henblik på genanvendelse efter bestemmelserne i bioaskebekendtgø-
relsen, kan fraktionerne opbevares samlet efter accept fra tilsynsmyndigheden. 

 
Dette vilkår erstatter vilkår 34a i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet den 15. 
april 1999. 

 
12. Støv fra håndtering af aske og slagger skal minimeres mest muligt og må ikke give anled-

ning til gener, der af tilsynsmyndigheden vurderes som væsentlige, uden for virksomhe-
dens skel. 
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Dette vilkår supplerer vilkår 32 i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet den 15. 
april 1999. 

 

3. Kontrol 
 

Egenkontrol for driftsforhold 
 
Brændsler 
 
13.  Der skal føres journal over de anvendte træpiller i hovedkedlen i lighed med bestemmel-

serne for øvrige brændsler i h.h.t. vilkår 42 i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæ-
stet den 15. april 1999. 

 
14. Renheden af træpiller og øvrige biobrændsler, der anvendes, skal på forlangende doku-

menteres over for Københavns Amt, til kontrol af opfyldelse af vilkår 3. 
 
15. Indholdet af svovl i oliebrændstof skal kontrolleres og dokumenteres over for tilsynsmyn-

digheden. Som analysemetode og statistisk verifikationsmetode skal anvendes en certifi-
ceret standard til måling af svovlindholdet i fuelolie, som beskrevet i bekendtgørelse om 
begrænsning af svovlindholdet i flydende og faste brændsler. 

 
Aske 
 
16. Der skal føres journal over producerede mængder bioaske og slagge fra KAD-kedlen i 

h.h.t. vilkår 42 i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet den 15. april 1999. 
 
Egenkontrol af emissioner fra afkast fra træpillelager 
 
17. Avedøreværket skal ved visuel inspektion eller ved andre kontrolforanstaltninger sikre, at 

filtre i støvfilteranlæggene i forbindelse med træpilleanlægget er intakte og fungerer opti-
malt. Kontrolforanstaltninger noteres i logbog, der skal fremsendes i kopi eller fremvises til 
tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
18. Avedøreværket skal inden for de første tre driftsmåneder for træpillelageret fremsende 

dokumentation til belysning af, hvorvidt massestrømsgrænsen i h.h.t. vilkår 6 for afkast fra 
træpillelageret er overskredet. I tilfælde af, at massestrømsgrænsen er overskredet, skal 
Avedøreværket inden for de første 6 driftsmåneder for træpillelageret foretage præstati-
onskontrol til kontrol af, om vilkår 6 er overholdt. Såvel kontrol af massestrømsgrænse 
som udførelse af præstationskontrol skal udføres under forhold, der er repræsentative for 
driften af anlægget over året. Evt. præstationskontrol udføres som tre enkeltmålinger hver 
af en times varighed. Der skal anvendes en standardiseret eller anerkendt målemetode i 
overensstemmelse med anvisningerne i Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums metode-
håndbog. 

 
Egenkontrol af emissioner fra kedler og gasturbineanlæg 
 
19. Driftstop eller andre tilfælde af svigt i rensningsudstyret skal udbedres, så udstyret er 

driftsklart så hurtigt som muligt, og meddeles tilsynsmyndigheden skriftligt. I tilfælde af 
svigt i elfilteret skal fyringen omstilles til gasfyring, eller anlægget skal lukkes ned. I tilfælde 
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af svigt i deNOx anlægget eller SO2-skrubberen skal fyringen omstilles til gasfyring eller 
træpillefyring, eller anlægget lukkes ned. Fravigelser herfra kan kun ske i tilfælde, hvor 
gasforsyningen til AVV 2 er afbrudt, og lageret af træpiller ikke er tilstrækkeligt stort til at 
dække brændselsbehovet, og der efter tilsynsmyndighedens skøn er altovervejende behov 
for at opretholde energiforsyningen. I disse tilfælde vil tilsynsmyndigheden tage udgangs-
punkt i, at bidragsværdierne for immissionerne fra værket skal kunne overholdes. Tilfælde 
af driftstop skal følges op med en skriftlig redegørelse for afhjælpning af problemet. Rede-
gørelsen skal tilsendes tilsynsmyndigheden inden for en uge. 

 
Løbende vedligeholdelse af rensningsanlæggene skal ske i perioder med naturgasfyring. 
Fravigelser herfra kan kun ske i de tilfælde, hvor gasforsyningen til AVV 2 er afbrudt, og 
lageret af træpiller ikke er tilstrækkeligt stort til at dække brændselsbehovet i en længere 
periode, således at der er behov for vedligeholdelse af anlæggene under oliefyring, og der 
efter tilsynsmyndighedens skøn er altovervejende behov for at opretholde energiforsynin-
gen. I disse tilfælde vil tilsynsmyndigheden tage udgangspunkt i, at bidragsværdierne for 
immissionerne fra værket skal kunne overholdes, og efter behov kræve supplerende do-
kumentation i form af OML-beregninger (allerede gennemførte beregninger fra godkendel-
sen af 18. marts 1998 af AVV 2, som stadfæstet den 15. april 1999, vil kunne lægges til 
grund, såfremt beregningerne beskriver den aktuelle situation). 

 
Dette vilkår erstatter sammen med vilkår 7, vilkår 10a, 10b og 10c for forhold vedrørende 
KAD-kedlen i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet 15. april 1999. For forhold 
vedrørende biomassekedlen og kulforsyningen til blok 1 gælder fortsat vilkår 10a i god-
kendelsen af 18. marts 1998, som stadfæstet 15. april 1999. 

 
20. Til kontrol af drifts- og referenceparametre skal der foretages kontinuerlig måling af røg-

gassens: hastighed, temperatur, iltindhold, indhold af kuldiooxid, kulmonooxid, tryk og luft-
fugtighed. Målingerne udføres som egenkontrol efter standardiseret metode og med appa-
rater, der svarer til bedste industrielle måleteknik. Måletiden for disse parametre fastsæt-
tes til ½ time eller 1 time. 

 
21. Der skal udføres kontinuerlig måling/beregning af mængden af indfyrede brændsler op-

gjort som brændværdien i de indfyrede brændsler fordelt på brændselstyper. Som omreg-
ningsfaktor kan anvendes standardværdier for brændslernes brændværdi. Målingerne ud-
føres som egenkontrol enten efter standardiseret målemetode og med apparater, der sva-
rer til bedste industrielle måleteknik, eller beregninger. Måletiden/registreringstiden for dis-
se parametre fastsættes til ½ time eller 1 time. 

 
22. Hvis der anvendes standardværdier, skal disse kunne dokumenteres at være i overens-

stemmelse med brændværdierne af de indfyrede brændsler. 
 
23. Der skal foretages kontinuerlig måling af emissionerne af SO2, støv og NOx. Målingerne 

udføres som egenkontrol efter standardiseret metode og med apparater, der svarer til 
bedste industrielle måleteknik. Måletiden for disse parametre fastsættes til ½ time eller 1 
time. 

 
24. Der skal ikke foretages måling for støv og SO2 i afkastet fra gasturbinerne. 
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25. Måleudstyret til kontinuerlig måling skal kalibreres mindst 1 gang årligt ved parallelmålin-
ger. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at kalibreringen mindst i gang årligt foretages af 
akkrediteret, uafhængigt målelaboratorium. 

 
Vilkår 20 – 25 erstatter vilkår 43 i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet den 15. 
april 1999. 

 
26. Avedøreværket skal inden for det første driftsår for AVV 2 fremsende dokumentation til 

belysning af, hvorvidt massestrømsgrænsen for NH3 for AVV 1 og AVV 2 er overskredet, 
når deNOx-anlæggene er i funktion. Hvis massestrømsgrænsen for NH3 er overskredet, 
skal der gennemføres kontrol af overholdelse af emissionsgrænseværdien for NH3 for AVV 
2. Kontrollen udføres som egenkontrol ved præstationsmålinger. Præstationskontrollen 
skal udføres, når der alene fyres med olie i kedlen, og deNOx-anlægget er i funktion, og 
under forhold, der i øvrigt er repræsentative for driften af anlægget over året. Evt. præsta-
tionskontrol udføres som tre enkeltmålinger hver af en times varighed. Der skal anvendes 
en standardiseret eller anerkendt målemetode i overensstemmelse med anvisningerne i 
Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums metodehåndbog. Analyserne skal udføres af et 
akkrediteret laboratorium. 

 
Dette vilkår erstatter sammen med vilkår 9, 29 og 36 i denne godkendelse vilkår 11 og vil-
kår 38c i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet 15. april 1999. 

 
27. Avedøreværket skal som egenkontrol foretage præstationsmålinger eller forelægge doku-

mentation for, at emissionsvilkår for Hg, Cd og ∑(Ni, V, Cr, Cu og Pb) er overholdt. Evt. 
præstationskontrol skal udføres, når der alene fyres med olie i kedlen, og under forhold, 
der i øvrigt er repræsentative for driften af anlægget over året.  Evt. præstationskontrol ud-
føres to gange i løbet af det første driftsår og gennemføres som tre enkeltmålinger hver af 
en times varighed. Der skal anvendes en standardiseret eller anerkendt målemetode i 
overensstemmelse med anvisningerne i Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums metode-
håndbog. Analyserne skal udføres af et akkrediteret, uafhængigt laboratorium. I tilfælde af, 
at Avedøreværket kan dokumentere, at fueloliens sammensætning garanterer overholdel-
se af emissionsgrænseværdierne for tungmetaller, kan præstationskontrollen udelades. 
Som dokumentation skal anvendes dokumentation fra leverandøren eller repræsentative 
akkrediterede målinger af oliens indhold af tungmetaller. 

 
Dette vilkår erstatter vilkår 38d og 38e i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet 
15. april 1999. 

 
28. Målepladser, -steder og placering af målestudse samt valg af målepunkter skal indrettes i 

overensstemmelse med Miljøstyrelsens Luftvejledning. 
 
29. Vilkår for overholdelse af emissionsgrænseværdier kontrolleres overholdt ved egenkontrol 

efter følgende principper: 
 

Vilkår for emissioner af SO2 og støv kontrolleres overholdt ved kontinuerlig måling med be-
regning af ½ eller 1 times middelværdier. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, 
når: 

 
1. Ingen af gennemsnitsværdierne pr. kalendermåned overskrider emissionsgrænsevær-

dierne. 
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2. 97% af alle gennemsnitsværdier, målt over 48 timer, ikke overskrider 110% af emissi-
onsgrænseværdierne. 

 
Vilkår for emissioner af NOx kontrolleres overholdt ved kontinuerlig måling med beregning 
af ½ eller 1 times middelværdier. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når: 

 
1. Ingen af gennemsnitsværdierne pr. kalendermåned overskrider emissionsgrænsevær-

dierne. 
2. 95% af alle gennemsnitsværdier, målt over 48 timer, ikke overskrider 110% af emissi-

onsgrænseværdierne. 
 
Der tages ikke hensyn til de tidsrum, hvor rensningsudstyret ikke fungerer korrekt eller 
svigter. Der tages ikke hensyn til opstarts- og nedlukningsperioder. 

 
Vilkår for emissioner af træstøv, NH3, Hg, Cd og ∑ (Ni, V, Cr, Cu og Pb) er overholdt, når 
det ved præstationskontrol foretaget i overensstemmelse med vilkår herfor er dokumente-
ret, at emissionsgrænseværdierne er overholdt efter kontrolreglerne for stikprøvekontrol 
som anført i Miljøstyrelsens Luftvejledning (afsnit 5.4.1 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 
2001). Til dokumentation for overholdelse af emissioner af tungmetaller kan anvendes be-
regning på baggrund af analyser af brændslets indhold af tungmetaller, jf. vilkår 9 og 27 i 
denne godkendelse. 

 
Dette vilkår erstatter sammen med vilkår 9, vilkår 20 – 26 og vilkår 36 i denne godkendelse 
vilkår 11 og 43 i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet 15. april 1999. 

 
30. Vilkår for overholdelse af bidragsværdier kontrolleres ved gennemførelse af OML-

beregning i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning. Såfremt OML-beregninger 
viser, at bidragsværdierne ikke kan overholdes med de anførte emissionsgrænseværdier, 
kan beregningerne gennemføres med de faktiske emissioner efter dokumentation i form af 
emissionskontrol i overensstemmelse med vilkår 23, 26, 27 og 28. Allerede gennemførte 
OML-beregninger kan anvendes som dokumentationsgrundlag i det omfang beregninger-
ne omfatter de emitterede stoffer omfattet af vilkår 23, 26, 27 og 28 og er dækkende for 
den faktiske driftssituation efter omstilling af kedlen til også at omfatte træpillefyring. OML-
beregningerne gennemføres inden for det første driftsår for AVV 2 og evt. igen inden for 
det første driftsår med fyring med træpiller i KAD-kedlen efter aftale med tilsynsmyndighe-
den. 

 
Dette vilkår erstatter sammen med vilkår 26 og vilkår 36 i denne godkendelse vilkår 38a, 
38b og 38c i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet 15. april 1999. 
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Rapportering til tilsynsmyndigheden 
 
Forsøgsresultater NOx rensning 
 
31. Resultater af forsøg med rensning af røggas fra træpillefyring i deNOx-anlægget skal af-

rapporteres til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter, resultaterne foreligger. 
 
Brændsler 
 
32. Journal over anvendte brændselstyper og dokumentation for biobrændslernes renhed skal 

fremsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 
 
33. Oplysninger om anvendelsen af oliebrændstoffer skal årligt inden den 30. marts tilsendes 

tilsynsmyndigheden med oplysninger om forbruget af oliebrændstof i det foregående ka-
lenderår. Oplysningerne skal omfatte: Oliens svovlindhold, herunder analysemetode, do-
kumentation, statistisk vurdering af dokumentationsmaterialet i forhold til de modtagne 
olieleverancers størrelse og antallet af stikprøver og skal være relaterede til forbrugte 
mængder af de forskellige indfyrede olietyper/leverancer. Af indberetningen til tilsynsmyn-
digheden skal fremgå, hvorvidt de indfyrede olieprodukter er omfattet af dispensation fra 
Energistyrelsen i h.h. t. bekendtgørelse om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende 
og faste brændstoffer. 

 
Affald 
 
34. Journal over bioaske og slagge fra KAD-kedlen skal afrapporteres til tilsynsmyndigheden, 

som beskrevet i vilkår 42 i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet 15. april 1999. 
 
35. Hvis aske fra biobrændsler afsættes til jordbrugsformål, skal Avedøreværket udarbejde en 

deklaration herfor i overensstemmelse med bestemmelserne i bioaskebekendtgørelsen. 
Herudover skal Avedøreværket hvert år inden 1. marts foretage en skriftlig indberetning til 
amtet med oplysninger om mængder af aske, der er afhændet til jordbrugsformål i det fo-
regående kalenderår. Indberetning m.v. skal ske i overensstemmelse med bioaskebe-
kendtgørelsens kapitel 3 og 4. 

 
Dette vilkår erstatter vilkår 34b i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet 15. april 
1999. 
 

Emissioner 
 
Kontinuerlige målinger 
 
36. Egenkontrol i form af kontinuerlige målinger af emissioner indberettes hvert kvartal til til-

synsmyndigheden. Indberetningen skal have en form, så det er muligt umiddelbart at af-
læse, om emissionsgrænserne er overholdt. Indberetning for hver kalendermåned i kvarta-
let i form af diagrammer med kurver for timemiddelværdier som løbende 97% percentiler 
af 48 timers gennemsnit med indtegning af 110% brændselsværdi vægtede emissions-
grænser for SO2 og støv og tilsvarende diagrammer med kurver for timemiddelværdier 
som løbende 95% percentiler af 48 timers gennemsnit med indtegning af 110% brænd-
selsværdi vægtede emissionsgrænser for NOx, kombineret med oplysninger om de gen-
nemsnitlige timemiddelværdier for kalendermåneden i forhold til den vægtede emissions-



 

 

 

184

grænseværdi for kalendermåneden for SO2, støv og NOx vil opfylde dette krav. Andre ind-
beretningsformer skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 

 
Ved indberetning af data for overholdelse af emissionsgrænser baseret på vægtede gen-
nemsnit af emissionsgrænserne for flere brændselstyper beregnes/omregnes grænsevær-
dien svarende til 6% ilt. Tilsvarende beregnes/omregnes den målte emission til ½ eller 1 
times middelværdier ved 6% ilt. Til omregning af grænseværdier og emissioner ved for-
skellige iltprocenter skal Miljøstyrelsens Luftvejledning lægges til grund. 

 
Under alle andre forhold anvendes de iltprocenter, der er angivet under skemaet i vilkår 9. 

 
Dette vilkår erstatter sammen med vilkår 9, vilkår 20 - 26 og vilkår 29 i denne godkendelse 
vilkår 11 og vilkår 43 i godkendelse af 18. marts 1998, som stadfæstet den 15. april 1999. 

 
Kontrol af massestrømsgrænser, stikprøvekontrol og kontrol af tungmetaller i brændsler 
 
37. Bestemmelse af massestrømsgrænser for træstøv og NH3 skal foretages inden for de an-

givne tidsfrister i vilkår 18, 26, 27 og 28 og fremsendes med dokumentation til tilsynsmyn-
digheden senest 14 dage efter, at kontrollen/beregningen er udført. 

 
38. Resultater af evt. gennemførte præstationskontroller for NH3 og tungmetaller skal foreta-

ges inden for de angivne tidsfrister i vilkår 18, 26, 27 og 28 og fremsendes til tilsynsmyn-
digheden senest 14 dage efter, at resultaterne foreligger. 

 
39. Dokumentation og beregninger, der kan dokumentere, at oliebrændstoffets indhold af 

tungmetaller ligger under emissionsgrænserne, skal indsendes til tilsynsmyndigheden 
hvert kvartal, sammen med oplysninger om kontrol af emissioner kontrolleret ved kontinu-
erlige målinger. Der skal dog kun indsendes dokumentation for nye leverancer af olie-
brændstof. 

 
Bidragsværdier 
 
40. Gennemførte OML-beregninger for AVV 2 indsendes til tilsynsmyndigheden sammen med 

2. hele kvartalsrapport efter AVV 2´s idriftsættelse. Ved forventet idriftsættelse 1. novem-
ber 2001 svarer dette til 2. kvartalsrapport for 2002. Evt. OML-beregninger foretaget efter 
idriftsættelse af træpillefyring indsendes sammen med 2. hele kvartalsrapport herefter. 
Ved forventer idriftsættelse 1. november 2002 svarer dette til 2. kvartalsrapport for 2003. 

 

4. Andre forhold 
 
41. Data for driftsjournaler og egenkontrol skal opbevares på egnet elektronisk lagermedie i 

mindst 5 år i mindst 2 eksemplarer i hver sin bygningsmæssige brandzone. 
 
42. Egenkontrolprogrammet ændres til et fælles kontrolprogram for AVV 1 og AVV 2, når der 

meddeles revideret miljøgodkendelse af AVV 1. 
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BILAG 5: BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGER AF VILKÅR FASTSAT I 
KØBENHAVNS AMTS GODKENDELSE AF 29. JANUAR 2002 TIL TRÆ-
PILLEFYRING I HOVEDKEDLEN PÅ AVEDØREVÆRKETS BLOK 2 
 
I det følgende gennemgås de vilkår, der blev fastsat i Københavns Amts godkendelse af 29. 
januar 2002, med bemærkninger om, hvorvidt vilkår ændres, udgår eller opretholdes (evt. med 
redaktionelle ændringer). 
 
Vilkår 1: 
 
Vilkåret er opfyldt og kan derfor udgå. 
 
Vilkår 2: 
 
Vilkår om anvendelse af brændsel i biokedel og gasturbiner overføres til den nye godkendelse 
(vilkår 1c og 1d), men tilpasses de faktiske forhold, hvor ikke er mulighed for gasfyring i bioked-
len, hvilket i øvrigt heller ikke er miljøvurderet i godkendelsen fra 2002.. 
 
Bestemmelsen om, at fuelolie ved samfyring med træpiller højst må bidrage med 30% af den 
indfyrede energi, hvis deNOx-anlægget er ude af drift, udgår. DeNOx-anlægget skal normalt 
være i funktion. Hvis anlægget svigter under drift, gælder der særlige regler for den maksimalt 
tilladelige udetid af anlægget. Endvidere er 70/30-reglen baseret på emissionsgrænseværdier, 
der er højere end fastsat i godkendelsen af brændselsomlægningen (jf. bilag 4 til godkendelsen 
af 29. januar 2002). 
 
Loftet for den maksimale mængde træpiller, der årligt må indfyres i hovedkedlen, udgår. Græn-
seværdien er ikke miljømæssigt funderet, fx er der ikke fastsat lempede emissionsgrænsevær-
dier til luft for visse stoffer med henvisning til en begrænsning på mængden af træpiller, der år-
ligt må indfyres i kedlen. 
 
Vilkår 2 udgår herefter. 
 
Vilkår 3: 
 
Vilkåret videreføres i vilkår 1b i godkendelsen af brændselsomlægningen og suppleres med et 
tilsvarende vilkår for biomasse, der indfyres i blok 1 (vilkår 1a). 
 
Vilkår 4: 
 
Vilkåret bortfalder, da det er forældet. 
 
Vilkår 5:  
 
Den første del af vilkåret om oplag og intern transport af træpiller i lukkede systemer videreføres 
i vilkår 5 – 7 i godkendelsen af brændselsomlægningen. Den del af vilkåret, der regulerer lugt- 
og støvgener uden for virksomhedens område, generaliseres til at gælde alle aktiviteter på  
Avedøreværket, herunder losning, oplag og intern transport af alle brændsler (træpiller, fuelolie, 
kul og halm). Normalt medfører losning og intern transport af træpiller ikke lugt- og støvgener af 
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betydning, og slet ikke uden for Avedøreværkets område. Transport af træpiller fra langtidslagre 
til påslag i eksisterende driftsilo kan dog medføre spild af støv langs kørselsvejene på værket. 
 
Vilkår 5 udgår herefter. 
 
Vilkår 6: 
 
dK-Teknik har i 2003 udført emissionsmålinger fra træpillelagrene. Målingerne viste, at emissio-
nen af støv fra driftsilo og langtidslager nord var under 1 mg/normal m3. 
 
Emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m3 for træstøv videreføres i vilkår 7 i godkendelsen af 
brændselsomlægningen (bestående langtidslagre og nuværende driftsilo).  
 
Der skal i henhold til vilkår 6 i godkendelsen af brændselsomlægningen foretages præstations-
målinger i afkast fra den nye driftsilo senest 3 måneder efter brændselsomlægningen. 
 
Bestemmelsen om rensning af fortrængningsluft fra transportsystemer og bloksiloer for støv vi-
dereføres i vilkår 5 (biomasse). 
 
Vilkår 6 udgår herefter. 
 
Vilkår 7: 
 
For at begrænse emissionerne af SO2, NOx og støv skal alle røggasrensningsanlæg normalt 
være i drift, jf. vilkår 25a og 26 i godkendelsen af brændselsomlægningen.  Et røggasrensnings-
anlæg må således ikke kobles ud, selv om emissionsgrænseværdien i princippet kan overholdes 
i den konkrete driftsituation. Med de skærpede emissionsgrænseværdier og krav om overholdel-
se af grænseværdierne som døgnmiddelværdier er det formentlig heller ikke muligt at overholde 
emissionsgrænseværdierne uden rensning ved fyring med træpiller (dog kan grænseværdien for 
SO2 måske overholdes) og ved samfyring af fuelolie og træpiller. 
 
Vilkåret udgår herefter (er i øvrigt relateret til hovedkedlen på AVV 2, men kunne i princippet 
overføres til kedlen på blok 1 efter brændselsomlægningen). 
 
Vilkår 8: 
 
Vilkåret er uaktuelt og kan udgå. 
 
Ved fyring med træpiller kan røggassen renses for NOx i det katalytiske deNOx-anlæg, eventu-
elt i kombination med indblæsning af tør kulflyveaske i kedlen. Sliddet på katalysatorelementer-
ne er generelt forhøjet, hvilket kan føre til, at disse må skiftes hyppigere end ved fyring med kul. 
 
Vilkår 9: 
 
Der fastsættes i godkendelsen af brændselsomlægningen nye emissionsgrænseværdier for 
SO2, NOx og støv i afkast fra hovedkedlen. 
 
Emissionsgrænseværdierne for biokedlen opretholdes/videreføres, idet disse er omfattet af den 
8-årige retsbeskyttelse af godkendelsen af 29. januar 2002. En videreførelse af emissionsgræn-
seværdierne er ikke til hinder for, at de kan revideres i 2010, dvs. i princippet før godkendelsen 
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af brændselsomlægningen træder i kraft. Emissionsgrænseværdierne for biokedlen overføres af 
hensyn til overskueligheden til godkendelsen af brændselsomlægningen, idet godkendelsen af 
29. januar 2002 ønskes ophævet. 
 
Emissionsgrænseværdierne for tungmetaller (hovedkedlen) erstattes af nye emissionsgrænse-
værdier, jf. vilkår 35 i godkendelsen af brændselsomlægningen.  Der fastsættes endvidere nye 
bestemmelser om egenkontrol for emission af tungmetaller, jf. vilkår 39b, 40a, 40b og 41. 
 
Emissionsgrænseværdien for ammoniak og krav om omfanget af præstationskontrol ændres, jf. 
vilkår 35, 39a, 39b, 40a, 40b og 41 i godkendelsen af brændselsomlægningen og godkendel-
sens afsnit 3.2.3.6. 
 
Vilkår 9 udgår herefter. 
 
Vilkår 10: 
 
Krav om overholdelse af B-værdier videreføres (vilkår 42 i godkendelsen af brændselsomlæg-
ningen) – suppleret med en B-værdi for HF (som i øvrigt er det mest ”kritiske” stof) . Bestemmel-
serne om overholdelse af resulterende Br-værdier udgår, idet det for de relevante stoffer er til-
strækkeligt at overholde selve B-værdierne. Det er ikke nødvendigt formelt at fastsætte en B-
værdi for NH3, idet B-værdien altid vil være overholdt med den fastsatte emissionsgrænseværdi.  
 
For træstøv gælder B-værdien for støv, der udsendes fra kontrollerede afkast fra lagrene og 
driftsiloerne, men ikke træstøv, der udsendes fra transportsystemer og bloksiloer, hvorfra emis-
sionen ikke kan kvantificeres, jf. vilkår 4 og 5.  
 
Generelt er det ikke nødvendigt at udføre OML-beregninger til dokumentation for, at B-
værdierne overholdes. Med de fastsatte emissionsgrænseværdier vil relevante B-værdier kunne 
overholdes – i de fleste tilfælde med god margen. En undtagelse er dog emission af sure gas-
ser, hvor der i godkendelsen af 29. januar 2002 ikke er fastsat emissionsgrænseværdier for bio-
kedlen, som har/kan have en betydende emission af disse stoffer især HCl. Der er heller ikke i 
samme godkendelse fastsat en emissionsgrænseværdi for NOx fra gasturbinerne, som derfor 
indirekte reguleres af krav om overholdelse af B-værdien for NO2. 
 
Vilkår 10 udgår herefter. 
 
Vilkår 11: 
 
Bestemmelsen om opbevaring af flyveaske og slagge fra halmkedlen videreføres uændret (vil-
kår 54 i godkendelsen af brændselsomlægningen). Det bemærkes, at flyveasken herfra i dag 
anvendes til fremstilling af gødningsstoffer, mens slaggen (bundasken) udbringes på landbrugs-
jord. Reglerne om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (gødskningsmiddel eller jordforbed-
ringsmiddel) fremgår af bioaskebekendtgørelsen (pt. bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om 
anvendelse af bioaske til jordbrugsformål). 
 
Ved fyring med biomasse fastsættes krav om, at flyveasken skal transporteres i et lukket system 
og opbevares i en lukket silo, inden asken transporteres væk fra Avedøreværket til nyttiggørelse 
eller deponering (vilkår 8 i godkendelsen af brændselsomlægningen).  
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Bundasken fra fyring med biomasse kan opbevares i det nye driftslager for bundaske, som Mil-
jøcenter Roskilde har godkendt den 12. juni 2009.  
 
Vilkår 11 kan herefter udgå. 
 
Vilkår 12: 
 
Vilkåret udgår, jf. bemærkningen til vilkår 5, idet reguleringen af evt. diffuse støvgener generali-
seres til at omfatte alle aktiviteter på værket. I godkendelsen af det nye driftslager for bundaske 
er fastsat et særskilt vilkår, som regulerer evt. diffuse støvgener herfra og fra transport af bund-
aske til og fra lageret. 
 
Vilkår 13: 
 
Vilkår 42 i godkendelsen af 18. marts 1998 af blok 2 opretholdes indtil videre. Vilkår 13 udgår 
med en bemærkning om, at forbruget af træpiller (og evt. anden biomasse) også skal registreres 
efter bestemmelserne i vilkår 42 i godkendelsen af blok 2. 
 
Vilkår 14: 
 
Vilkåret videreføres og udvides til også at omfatte biomasse (træpiller), der indfyres i blok 1 (vil-
kår 2 i godkendelsen af brændselsomlægningen). 
 
Vilkår 15: 
 
Vilkåret videreføres i en modificeret form, jf. vilkår 3 i godkendelsen af brændselsomlægningen.  
 
DONG Energy har oplyst, at et par af store internationale oliefirmaer kan oplyse indholdet af 
tungmetaller i fuelolie, hvis indholdet af svovl er under 1%. En del fuelolie opkøbes imidlertid på 
spotmarkedet, hvor oliens sammensætning ikke er kendt. 
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter krav, om at der skal udtages to prøver årligt fra hver af de to 
40.000 m3 tank, når oliens sammensætning ikke er kendt. Prøverne skal analyseres for tungme-
tallerne bly, cadmium, chrom, kobber kviksølv, nikkel og vanadium samt for svovl. For svovl skal 
anvendes analysemetoden i bekendtgørelsen om svovlindholdet i faste og flydende brændsler. 
 
Prøverne kan analyseres af Avedøreværket selv – eller af et andet af DONG Energy´s værker – 
hvis værket har tilstrækkelig pålideligt analyseudstyr, som er egnet til den pågældende analyse.  
 
Tilsynsmyndigheden kan herudover fastsætte krav om udtagning af supplerende prøver, og/eller 
at analyserne skal foretages af et uafhængigt, akkrediteret firma. 
 
DONG Energy skal årligt indsende resultaterne af olieanalyserne, jf. vilkår 58, og oplyse om 
sammensætningen varierer væsentligt fra de data, som er lagt til grund for OML-beregningerne 
(jf. afsnit 3.2.3.10, nuværende forhold, hovedkedlen på blok 2). 
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Vilkår 16: 
 
Vilkåret videreføres, idet det fremover gælder generelt for restprodukter (mineralprodukter) fra 
de forskellige fyringsanlæg på Avedøreværket (vilkår 58 i godkendelsen af brændselsomlæg-
ningen). 
 
Vilkår 17: 
 
Miljøcenteret fastsætter i godkendelsen af brændselsomlægningen vilkår om, at Avedøreværket 
skal udarbejde en inspektions- og vedligeholdelsesplan for støvfiltre i transportsystemer for 
brændsel og flyveaske (vilkår 15 i godkendelsen af brændselsomlægningen), som skal sendes 
til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før brændselsomlægningen. 
 
Vilkår 17 kan herefter udgå. 
 
Vilkår 18: 
 
Se bemærkning til vilkår 6.  
 
Vilkår 18 udgår. 
 
Vilkår 19: 
 
Vilkåret udgår og erstattes af nyt vilkår om svigt af røggasrensningsanlæg og maksimal udetid af 
disse anlæg (vilkår 25a og 26 i godkendelsen af brændselsomlægningen). Vilkårets bestemmel-
ser om hvilke brændsler, der må anvendes ved svigt af de forskellige røggasrensningsanlæg, 
afspejler desuden ikke fuldstændigt de emissionsgrænseværdier, der gælder fremover. 
 
Vilkår 20: 
 
For hovedkedlen på blok 2 videreføres vilkåret som en del af vilkår 22a , der også gælder AVV 
1. For biokedlen og gasturbinerne videreføres vilkåret som en del af henholdsvis vilkår 22b og 
22c i godkendelsen af brændselsomlægningen. 
 
Vilkår 21: 
 
Den indfyrede effekt bestemmes for hvert enkelt brændsel separat ved opgørelse af brændsels-
mængden og bestemmelse af tilhørende brændværdien (inklusive prøvetagning). Dette gælder 
såvel ved fyring med én brændselstype og ved samfyring af flere brændselstyper.   
 
Metoder til bestemmelse af den indfyrede effekt er beskrevet i detaljer i CO2-overvågnings-
planen og behøver derfor ikke blive også at blive reguleret i et vilkår i miljøgodkendelsen. 
 
Vilkår 21 udgår herefter. 
 
Vilkår 22: 
 
Vilkår 22 udgår, jf. bemærkningen til vilkår 21. 
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Vilkår 23: 
 
Vilkår 23 videreføres som en del af vilkår 22a og 22b i godkendelsen af brændselsomlægnin-
gen. Vilkår 22a gælder også for blok 1.  
 
Vilkår 23 udgår herefter. 
 
Vilkår 24: 
 
Undtagelsen vedrørende SO2 og støv for gasturbinerne videreføres i vilkår 22c i godkendelsen 
af brændselsomlægningen. 
 
Vilkår 24 udgår herefter. 
 
Vilkår 25: 
 
Udgår og erstattes af et mere opdaterede vilkår (vilkår 23a, 23b og 23c i godkendelsen af 
brændselsomlægningen). 
 
Vilkår 26: 
 
Vilkåret er forældet og udgår. Der er fastsat en ny emissionsgrænseværdi for NH3 med tilhøren-
de egenkontrol. Den i godkendelsen af 29. januar 2002 fastsatte massestrømsgrænse og emis-
sionsgrænseværdi er taget fra Miljøstyrelsens Luftvejledning, men er heri forudsat anvendt i an-
dre situationer, især afkast fra en industriel proces, og ikke til begrænsning af ”slip” af ammoni-
ak, der injiceres i et røggasrensningsanlæg for et begrænse emissionen af NOx. En emissions-
grænseværdi på 500 mg/normal m3 vil i øvrigt altid være overholdt. 

 
Vilkår 27: 
 
Vilkåret er delvis en gentagelse af vilkår 9 og udgår, da der i godkendelsen af brændsels-
omlægningen fastsættes nye emissionsgrænseværdier for tungmetaller med tilhørende egen-
kontrol.  
 
Vilkår 28: 
 
Videreføres som vilkår 24 i godkendelsen af brændselsomlægningen . 
 
Vilkår 28 udgår herefter. 
 
Vilkår 29: 
 
For hovedkedlen på blok 2 (og ved overlastdrift af kedlen på blok 1) fastsættes nye kontrolregler 
for stoffer, der er omfattet af AMS-kontrol (SO2, NOx og støv), svarende til reglerne for nye fy-
ringsanlæg i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. Endvidere fastsættes for visse stoffer 
supplerende regler om overholdelse af emissionsgrænseværdier som månedsmiddelværdier 
ved fyring med visse brændsler i hovedkedlen på blok 2, jf. vilkår 31 i godkendelsen af brænd-
selsomlægningen. 
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For biokedlen (halmkedlen) videreføres det hidtidige kontrolprincip, hvorefter gennemsnitsvær-
dien af emissionskoncentrationen af et stof over en kalendermåned skal overholde emissions-
grænseværdien, samtidig med at 95% (NOx) / 97% (SO2 og støv) af 48 timers middelværdierne 
over et kalenderår skal overholde 110 % af emissionsgrænseværdierne, jf. vilkår 34 i godken-
delsen af brændselsomlægningen.  
 
Kontrolregler for stoffer, der er omfattet af præstationskontrol, videreføres, idet der dog ikke 
gælder de særlige bestemmelser for stikprøvekontrol, jf. vilkår 6, 7, 14 og 36 i godkendelsen af 
brændselsomlægningen. 
 
Vilkår 29 udgår derfor. 
 
Vilkår 30: 
 
Videreføres som vilkår 43 i godkendelsen af brændselsomlægningen.  
 
Vilkår 30 udgår herefter. 
 
Vilkår 31: 
 
Vilkåret er forældet og udgår derfor. 
 
Vilkår 32: 
 
Videreføres delvis i vilkår 2 i godkendelsen af brændselsomlægningen. I henhold til vilkår 42 i 
godkendelsen af blok 2 skal journalen være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Dette gælder 
også registrering af forbruget af træpiller (og anden biomasse), jf. bemærkningen til vilkår 13. 
 
Vilkår 32 kan herefter udgå. 
 
Vilkår 33: 
 
Vilkåret er delvis en gentagelse af vilkår 15. I henhold til vilkår 42 i godkendelsen af blok 2 skal 
der årlige forbrug af bl.a. fuelolie indberettes i årsrapporten (grønt regnskab). Anvendelsen af 
fuelolie på Avedøreværket er i dag ikke omfattet af bekendtgørelsen om svovlindholdet i faste og 
flydende brændstoffer. 
 
Se i øvrigt bemærkningerne til vilkår 15. 
 
Vilkår 33 kan derfor udgå. 
 
Forbruget af fuelolie forventes i øvrigt reduceret drastisk efter brændselsomlægningen. 
 
Vilkår 34: 
 
Vilkåret udgår, jf. bemærkningen til vilkår 16. 
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Vilkår 35: 
 
Der fastsættes i godkendelsen krav om, at Avedøreværket i den årlige indberetning til tilsyns-
myndigheden skal oplyse mængden af de forskellige restprodukter, der er genanvendt (og ka-
rakteren af genanvendelsen), samt mængden, der er deponeret (eventuelt midlertidigt oplagret). 
 
Vilkår 35 kan herefter udgå, idet det tilføjes, at der i henhold til bioaskebekendtgørelsen skal 
udarbejdes en deklaration (evt. standarddeklaration for halmbundaske) ved anvendelse af 
bioasken til jordbrugsformål, og at formatet af deklarationen(-erne) fremgår af bekendtgørelsens 
bilag 4 og 5. 
 
Vilkår 36: 
 
Erstattes af nyt vilkår med udgangspunkt i vilkår 17 i påbud af 21. december 2007 om overhol-
delse af nye emissionsgrænseværdier til luft m.m. fra Avedøreværkets blok 1 og drøftelser i 
2009 mellem Miljøcenter Roskilde og DONG Energy om indholdet af kvartalsrapporter. 
 
Vilkår 37: 
 
Vilkåret er forældet og udgår derfor. 
 
Vilkår 38: 
 
Vilkåret udgår, da det erstattes med nyt vilkår om egenkontrol for NH3 og tungmetaller, jf. be-
mærkningerne til vilkår 9 og vilkår 26. 
 
Vilkår 39: 
 
Udgår, jf. bemærkningerne til bl.a. vilkår 27. 
 
Vilkår 40: 
 
Udgår, da vilkåret er forældet. 
 
Vilkår 41: 
 
Vilkåret anses for at være for restriktivt og udgår. 
 
Vilkår 42: 
 
Udgår, idet der i godkendelsen af brændselsomlægningen fastlægges et egenkontrolprogram for 
både AVV 1 og AVV 2. 
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BILAG 6: OVERSIGTSPLAN 
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BILAG 7: OVERSIGTSPLAN OVER AVEDØREVÆRKET 

 
1a: Skivemøller, 1b: Bloksiloer til skivemøller, 2: Bioflyveaskesilo, 6: Affaldslager. 

Sideløbende projekter er markeret med gult: 3: Driftslager til bundaske, 4: Biopillelager, 5: Udvidelse af 
fjernvarmebygning. 
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BILAG 8: NATURA-2000 OMRÅDET ”VESTAMAGER OG HAVET SYD 
HERFOR” 
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BILAG 9: INDSIGELSER TIL VVM-REDEGØRELSEN OG MILJØCENTER 
ROSKILDES BEMÆRKNINGER HERTIL 
 
 

Indsiger Kort resume af indsigelse Miljøcenter Roskildes  
bemærkninger 

Danmarks Natur-
fredningsforening 
hovedkontoret 
(DN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) DN mener, det er problematisk, at der gives 
tilladelse til at fyre med mere kul, da der ikke er 
nogen reel garanti for, at DONG reducerer af-
brændingen af kul på nogle af deres andre vær-
ker og dermed opnår den CO2 gevinst, som 
VVM redegørelsen forudsætter.  
 
 
 
 
 
 
B) Med hensyn til afbrænding af biomasse, un-
drer det DN, at det slet ikke er belyst, hvad det 
er for en form for biomasse, der refereres til. 
Der er enighed om, at biomasse er en meget 
eftertragtet ressource, hvor det er helt centralt, 
at den udnyttes optimalt. DN finder det derfor 
aldeles relevant for helhedsvurderingen af den-
ne omlægning at få en afklaring af hvilken form 
for biomasse, der er tale om, hvor den kommer 
fra m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Der henvises i VVM redegørelsen til, at virk-
ningsgraden stiger fra 42 % til 48 %. DN stiller 
spørgsmålstegn ved rigtigheden af denne såvel 
denne oplysning som en reduktion af CO2 ud-
ledningen på 32% ved brændselsomlægningen. 
 
 
 
 
 
 
D) DN mener, at VVM-redegørelsen burde have 
set på alternativer i en lidt mere bred forstand. 
F. eks i forhold til at bionedbrydeligt affald kan 
afgasses og ikke brændes af.  
 
 

A) I tilladelsen fra Energistyrelsen 
til brændselsomlægning på Ave-
døreværket dateret den 20. fe-
bruar 2009, fremgår det, at tilla-
delsen til at fyre med kul på Ave-
døreværkets blok 2 er betinget af, 
at biomasseandelen på koncer-
nens værker øges med 7,1 PJ pr. 
år. På den baggrund er det sikret, 
at der sker en reduktion i CO2.  
 
 
B). Det kan oplyses, at i tilladel-
sen fra Energistyrelsen fremgår 
det, hvilke typer biomasse, som 
DONG Energy kan anvende til 
opfyldelse af mængdekravet. 
Dette er uddybet i udkast til mil-
jøgodkendelse, hvor det er præ-
ciseret, at biomassen skal være 
opfattet af bilag 1 i bekendtgørel-
se om biomasseaffald. 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at 
det ikke vil påvirke resultatet af 
VVM redegørelsen, hvis redegø-
relsen havde forholdt sig til, hvor 
brændslerne kommer fra.  
 
 
C) Blok 2, som er den nyeste 
blok, er udlagt med højere damp-
data (temperaturer og tryk). Der-
for er virkningsgraden øget. 
DONG Energy oplyser, at de tal, 
der anvendes i VVM redegørel-
sen, enten er dokumenteret med 
referencer i rapporten eller frem-
går af bilagsrapporterne.  
 
 
D) I blokkene vil der ikke blive af-
brændt bionedbrydeligt affald. I 
praksis vil der blive anvendt træ-
piller på blok 1, som der i dag 
anvendes på blok 2 på Avedøre-
værket.  
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E1) DN mener, det er en vigtig forudsætning at 
Avedøreværket overholder deres tilslutnings-
tilladelse, før brændselsomlægningen kan på-
begyndes. 
 
DN vurderer, at der mangler en belysning af 
hvilken betydning det har, at perioden for udled-
ning af kølevand forlænges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E) En ny tilladelse, som her til brændselsom-
lægning, skal efter DNs mening og gældende 
retspraksis resultere i en reduktion af belastnin-
gen med kvælstof og tungmetaller på den omgi-
vende natur. I den konkrete sag øger en brænd-
selsomlægning som beskrevet i hovedalternati-
vet bl.a. udledningen af tungmetaller væsentligt 
i forhold til 0-scenariet. (VVM – redegørelsen 
side 118) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derudover henvises til svar B, 
hvor det fremgår hvilken biomas-
se DONG Energy må anvende.  
Derudover er det ikke relevant, at 
se på dette alternativ, da brænd-
selsomlægningen sker på et ek-
sisterende kraftværk og inden for 
rammerne af energiforliget.    
 
 
E1) Miljøcenter Roskilde er enig 
med DN i, at det er en vigtig for-
udsætning, at Avedøreværket 
overholder deres afledningstilla-
delse, inden brændselsomlæg-
ningen påbegyndes. 
 
I hovedforslaget vil kølevands-
mængden ikke ændres. Ved et 
øget antal driftstimer pr. år i de 3 
driftsscenarier vil kølevandsud-
ledningen på årsbasis kunne 
blive forøget med 3,5 %.  
Det fremgår af side 130 i VVM 
redegørelsen, at det vurderes, at 
miljøtilstanden ikke vil ændre sig 
på baggrund af den øgede køle-
vandsmængde.  
 
 
E) Det primære formål med 
brændselsomlægningen er, at 
DONG Energy på den ene side 
får mulighed for et så fleksibelt 
brændselsvalg som muligt, sam-
tidig med at der på den anden 
side samtidig opnås en reduktion 
af udledningen af CO2. Det frie 
brændselsvalg inkluderer endvi-
dere muligheden for at medfor-
brænde visse typer affald ved 
kulfyring i blok 2. Medforbræn-
ding af affald øger udledningen af 
tungmetaller til luften, som dog 
fortsat vil være på et meget lavt 
niveau sammenlignet med Miljø-
styrelsens vejledende grænse-
værdier. Ved medforbrænding af 
affald opnås ligeledes en CO2 
gevinst. 
 
I hovedscenariet øges forbruget 
af biomasse med en faktor 4. Af 
kedeltekniske årsager kan det 
betyde, at der skal tilsættes stør-
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F) Det er problematisk at konsekvenserne for 
marsvin (bilag 4-art) af en øget udledning af 
tungmetaller ikke er belyst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G) DN er ikke enig i VVM-redegørelsens kon-
klusion om, at ændringen i trafikken ikke har 
den store betydning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

re mængder af kulflyveaske til 
biomassen, hvilket øger udled-
ningen af tungmetaller, som dog 
også i denne driftssituation vil 
være væsentlig lavere end Miljø-
styrelsens vejledende grænse-
værdier.  
 
I Køge Bugt som sådan er tilled-
ningen af tungmetaller reduceret 
betydeligt inden for de seneste 
årtier.  
 
I forbindelse med en tilledning af 
tungmetaller til et vandområde er 
det vigtigt at undersøge om til-
ledningen overholde kravværdi-
erne i henhold til gældende lov 
og bekendtgørelser. Udledningen 
af tungmetaller vil ikke medføre 
overskridelse af relevante vand-
kvalitetskrav i Køge Bugt.   
 
Kvælstofdepositionen er stort set 
uændret fra 0 scenariet til hoved-
forslaget 
 
 
F) De miljøkvalitetskrav der er 
opstillet for marine recipienter er 
bl.a. fastlagt ud fra, hvad pattedyr 
som marsvin kan tåle. Tillednin-
gen af tungmetaller til Køge Bugt 
er som tidligere nævnt været 
faldende inden for de seneste 
årtier. Marsvin indgår ikke i ud-
pegningsgrundlaget for det nær-
liggende habitatområde på og 
omkring Vestamager, se endvide-
re VVM redegørelsen side 129.  
 
 
G) Miljøcenteret fastholder, at en 
stigning i lastbiltrafikken fra 91 til 
111 lastbiler i døgnet er uvæsent-
lig sammenlignet med, at trafik-
ken på motorvejen udgør 7600 
og 7700 lastbiler i døgnet. Ave-
døreværket ligger i Danmarks 
største samlede erhvervsområde, 
som derfor er udlagt til megen og 
tung transport.  
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Greenpeace og 
Hvidovre Kommu-
ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greenpeace 

H) Begge parter ser det som et problem, at der 
ingen steder i materialet fremgår, at det er et 
mål at reducere brugen af kul.  Dette også set i 
lyset af de mange ikke klimamæssige proble-
mer, som er forbundet med et øget forbrug af 
kul i Københavnsområdet og tæt på et Natura 
2000-område.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I) Greenpeace har illustreret CO2 udslippet ved 
flere forskellige driftsscenarier end medtaget i 
VVM-redegørelsen.  Med disse driftsscenarier 
viser søges påvist, at en fastholdelse af forbud-
det mod at anvende kul på Avedøre 2 og en 
ombygning af Avedøre 1 til biomasse ikke alene 
kan forhindre, at kulforbruget på Avedøreværket 
forøges i forhold til i dag, men også muliggør 
alternative brændselsscenarier på værket med 
langt mindre kulforbrug og CO2 udslip. Green-
peace har den opfattelse, at der skal siges stop 
over for projekter, der fører til øget kulforbrug og 
mindre CO2 reduktion, når der er fremlagt alter-
nativer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J) Greenpeace påpeger, at koncentrationen af 
kviksølv i Køge Bugt indenfor 1 km fra Avedøre-
værket overskrider miljøkvalitetskravet med 
næsten 20 % ved kulafbrænding i begge blokke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H) Rammerne for brændsels-
omlægningen er energiforliget, 
hvorefter kul stadig indgår som 
brændsel i energiforsyningen.  
Det kan endvidere oplyses at 
fyring med ren biomasse på Ave-
døreværket kan bidrage med en 
større kvælstofdeposition i omgi-
velserne, end hvis indfyres kul på 
begge blokke. Omkostningerne til 
rensning for røggassernes ind-
hold af NOx vil desuden være 
større ved fyring med biomasse 
sammenlignet med kulfyring.  
 
 
I) VVM redegørelsen forholder 
sig til en fleksibel brændselsom-
lægning, som er indeholdt i ener-
giforliget. Denne brændselsom-
lægning er ikke til hinder for, at 
de scenarier Greenpeace har 
opstillet kan indgå som et brænd-
selsalternativ på Avedøreværket, 
hvilket i øvrigt også fremgår af 
VVM redegørelsen.  
 
VVM redegørelsen har forsøgt at 
belyse de mulige scenarier, som 
har størst miljømæssige konse-
kvenser.  Det er en politisk og 
ikke administrativ beslutning, om 
kul skal indgå i energiplanlæg-
ningen i Danmark. Miljøcenteret 
kan derfor ikke afvise projektet 
med den begrundelse, som 
Greenpeace anfører.  
 
 
J) Beregningerne er meget kon-
servative og inkluderer ikke 
vandudskiftning i Køge Bugt. I 
praksis vurderes vandkvalitets-
kravene for tungmetaller, herun-
der kviksølv derfor ikke at blive 
overskredet. DONG Energy er 
dog efter høringsperioden udløb 
blevet bedt om en mere detalje-
rede beregning/vurdering af 
overholdelse af vandkvalitetskra-
vene i Køge Bugt. Disse bereg-
ninger viser, jf. miljøgodkendel-
sens afsnit 3.2.14.1. at relevante 
miljøkvalitetskrav/-kriterier kan 
overholdes med stor margen 
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K) Greenpeace finder det helt uacceptabelt, at 
man konsekvent skriver energiforliget, som de 
fleste må forstå som det brede energiforlig fra 
februar 2008. ”Dermed opnår man – tilsigtet 
eller utilsigtet at give det udseende af, at her er 
en VVM redegørelse, som behandler en DONG-
ansøgning, som udspringer af det brede energi-
politiske forlig februar 2008 – og ikke det mini-
forlig, som oppositionen var kraftigt imod.” 
 
 
 
 
 
L) Greenpeace påpeger, at forudsætningerne i 
gasforbruget ikke er korrekte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
M) Greenpeace synes, det er kritisabelt at be-
regningerne ikke har medtaget driften i 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(mere end en faktor 300). 
 
Det kan tilføjes, at vurdering af 
depositionen af tungmetaller som 
skyldes udledning af metallerne 
fra en industrivirksomhed er en 
relativt ny disciplin, hvor der ikke 
er udarbejdet standardmetoder til 
beregning af konsekvenserne 
heraf. 
 
 
K) En VVM redegørelse forholder 
sig ikke til, om der er et smalt 
eller bredt politisk forlig bag en 
konkret ansøgning. Men derimod 
til hvilke virkninger et evt. kom-
mende nyt anlæg kan få på mil-
jøet og til de retlige rammer for 
ansøgningen. Med hensyn til det 
sidstnævnte foreligger der som 
nævnt i bemærkninger til punkt A 
en tilladelse til brændselsomlæg-
ningen fra Energistyrelsen. 
 
 
L) DONG har oplyst, at de rigtige 
oplysninger findes i VVM redegø-
relsen. DONG Energy har god-
kendelse til at køre med fuld drift 
af gasturbinerne, men der er i 
senarierne forudsat det samme 
antal driftstimer som ved 
0´scenariet.  
 
 
M) Selve ansøgningen til brænd-
selsomlægningen blev indgivet til 
Miljøcenter Roskilde den 26. juni 
2008. På baggrund af forskellige 
forhold er redegørelsen først 
kommet i høring i januar 2010.  
Miljøcenter Roskilde har accepte-
ret, at der kun medtages data fra 
før 2008. Da oplysningerne og 
vurderingerne for de nuværende 
forhold desuden er baseret på et 
gennemsnit for flere år (2003-
2007), har et enkelt år ikke den 
store betydning, med mindre der 
sker en radikal og varig ændring 
af driftsforholdene. Dette har ikke 
været tilfældet for Avedøreværket 
i 2008. 
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N) Greenpeace undrer sig over, at det i bag-
grundsrapport 1 står, at Blok 1 vil fortsætte med 
at være den primære varmeproducerende blok, 
når det i grønt regnskab 2008 fremgår, at den 
årlige fjernvarmeproduktion i perioden 2004-08 i 
snit har været 2,7 gange større på Avedøre 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O) Der er forskel på maksimal drift i VVM rede-
gørelsen og i tidligere beregninger.  
 
 
 
 
 
 
 
P) Der er forskel på de brændværdier, som er 
angivet i baggrundsrapporterne og i VVM rede-
gørelsen. 
 
 
 
Q) Greenpeace savner en redegørelse for, 
”hvilken overskridelse af den maksimale bebyg-
gelsesgrad på 10 % (Hvidovre Kommunes lo-
kalplan) omlægningen vil føre til – og baggrun-
den for, hvorfor DONG Energy har presset 
Hvidovre Kommune til dispensation for denne 
overskridelse af lokalplanens krav”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N) DONG har oplyst, at det ikke 
er korrekt at benytte ordet ” fort-
sætte”, da det kræver en dybere 
forklaring, som ikke er givet. Selv 
i det tilfælde, at brændselsom-
lægningen ikke gennemføres, vil 
AVV 1 sandsynligvis blive den 
primære varmeproducerende 
blok, da AVV 2 fra 2012 skal dele 
kraftvarmefordelen, hvilket vil 
påvirke afgiftsfastsættelsen så 
AVV 2 alt andet lige, vil få en 
højere afgiftsbetaling. Ved om-
lægning af blok 1 til også at kun-
ne indfyre biomasse, som grun-
det afgiftsregler er et godt fjern-
varme brændsel, vil AVV1 derfor 
fremover være den primære var-
meproducerende blok. 
 
 
O) DONG har oplyst, at forskellen 
i fordelingen af brændselsforbru-
get på de to blokke skyldes, at 
der er foretaget mindre justerin-
ger i driftsscenarierne. Der er tale 
om en løbende proces, hvor der 
sker justeringer i talmaterialet. 
 
 
P) DONG oplyser, at der i bereg-
ningerne er benyttet de tal, som 
er oplyst i VVM-redegørelsen og i 
baggrundsrapporten. 
 
 
Q) Hvidovre Kommune har hertil 
svaret:  
 
”Hvidovre kommune er ikke ble-
vet presset til at give dispensati-
on fra den maksimale bebyggel-
sesprocent på 10 % i lokalplan 
506. Der blev ved udarbejdelsen 
og vedtagelsen af lokalplanen i 
1998, som i øvrigt blev foretaget 
af Staten, begået den fejl, at be-
byggelsesgraden ikke blev øget i 
forhold til den tidligere Lokalplan 
502. Det betød at bebyggelses-
graden blev overskredet allerede 
ved opførelsen af blok 2, som 
lokalplanen skulle give mulighed 
for. 
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R) Det fremgår af VVM-redegørelsen, at Avedø-
reværket ikke altid overholder de vilkår, der er 
fastsat i virksomhedens nugældende afled-
ningstilladelse, og at Avedøreværket, inden 
brændselsomlægningen kan påbegyndes, skal 
overholde deres afledningstilladelse. Greenpea-
ce spørger, hvordan miljømyndigheden vil sikre, 

Hvidovre Kommune har i den 
mellemliggende periode admini-
streret ud fra, at mindre betyden-
de overskridelse ikke ville være i 
strid med de oprindelige intentio-
ner i Lokalplan 506 og vurderet, 
at Avedøreværket ikke skulle 
have problemer i deres arbejde 
på grund af fejl begået af Staten 
og Hvidovre Kommune. 
 
Men da DONG Energy A/S i for-
bindelse med omlægning af 
brændselsindfyringen på Avedø-
reværket ansøgte om dispensati-
on fra Lokalplan 506 til etablering 
af bl.a. et træpillelager, gav Hvid-
ovre Kommune den ønskede 
dispensation under forudsætning 
af, at DONG Energy A/S efterføl-
gende var medfinansierende til at 
en byplankonsulent skulle udar-
bejde et forslag til en ny lokalplan 
for Avedøreværket, således at 
planforholdene blev bragt i orden 
og blev gjort tidssvarende.  
 
Udarbejdelsen af en ny lokalplan 
er nu så langt, at et forslag for-
ventes fremlagt i offentlig høring i 
midten af maj 2010.”   
 
De anlæg, bl.a. træpillelageret, 
som kommunen gav dispensation 
til opførelse af før revurderingen 
af lokalplanen, er ikke en del af 
denne VVM-redegørelse. 
 
Det skal præciseres, at det ikke 
er brændselsomlægningen, der 
har medført, at der er udarbejdet 
et forslag til ny lokalplan for Ave-
døreværket.  
 
 
 
 
 
R) Hvidovre Kommune er miljø-
myndighed iht. afledningen af 
spildevand fra Avedøreværket. 
Hvidovre Kommune skal som 
tilsynsmyndighed sikre, at DONG 
Energy overholder deres tilslut-
ningstilladelse. 
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at DONG efter en brændselsomlægning vil 
overholde vilkårene, når den øjensynligt ikke 
har sikret, at DONG gør det i dag. 
 
 
 
 

Hvidovre Kommune har svaret 
følgende: 
 
” Avedøreværket er i gang med et 
større måleprogram for at finde 
ud af, under hvilke driftsbetingel-
ser spildevandet ikke vil kunne 
overholde vilkårene i spilde-
vandstilladelsen. Dette arbejde 
skal munde ud i, at virksomheden 
vil overholde alle vilkår senest 1. 
januar 2011”. 
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BILAG 10: BEREGNING AF TILFØRSEL AF KVIKSØLV OG VANADIUM 
TIL SEDIMENT / BIOTA SOM FØLGE AF ATMOSFÆRISK DEPOSITION 
AF TUNGMETALLER I UDSENDT FRA AVEDØREVÆRKET 
 
I det følgende foretages en simplificeret beregning af tilførslen af kviksølv og vanadium fra luften 
til sediment i Kalveboderne i forbindelse med brændselsomlægningen på Avedøreværket. Der 
tages udgangspunkt i ”affaldsscenariet”33, som medfører de største koncentrationer af kviksølv 
og vanadium i havvand. 
 
Kviksølv (Hg) 
 
Koncentrationen af Hg i vand er som årsmiddelværdi en faktor 157 gange lavere end miljø-
kvalitetskravet på 0,05 µg/l, som er trådt i kraft den 1. september 2010. Koncentrationen af Hg, 
som skyldes nedfald fra luften, er således ca. 0,0003 µg/l.  
 
Der regnes med en gennemsnitlig vanddybde i Kalveboderne på 2 m, idet vandområdet er lav-
vandet bortset fra Sorte Rende og Kalvebodløbet. 
 
Hvis det antages, at alt Hg i en vandsøjle med en bredde på 1 m2 deponeres i sedimentet, vil 
der årligt deponeres 0,6 µg Hg pr. m2 havbund.  
 
Ved et tørstofindhold i sediment på 50% og en massefylde af sediment på 1,4 g/cm3 samt en 
antagelse om, at kviksølv opblandes i de øverste 2 cm af havbunden, vil koncentrationen af 
kviksølv (i forhold til tørstof) være 0,6 µg Hg : 14 kg ~ 0,05 µg Hg/kg tørstof. 
 
OSLO og Paris Kommissionen er i 1997 enedes om vejledende økotoksikologiske bedømmel-
seskriterier for en række stoffer i sediment, vand og muslinger (”ecological assessment criteria”, 
EAC). Disse vedtagelser er stadig i kraft efter ikrafttrædelse af OSPAR-Konventionen om be-
skyttelse af Nordøst-Atlanten. Er koncentrationen af et stof under eller lig med laveste tærskel-
værdi, EACLAV, forventes der ingen toksiske effekter hos eksponerede arter. Er koncentrationen 
af et stof højere end EACHØJ, er skadelige biologiske effekter sandsynlige. Ved koncentrationer 
mellem EACLAV og EACHØJ, kan skadelige biologiske effekter ikke udelukkes. OSPAR-værdierne 
har hidtil sædvanligvis været anvendt til udpegning og prioritering af mulige problemstoffer. 
 
For kviksølv er de vejledende økotoksikologiske OSPAR kriterier: 
 
EACLOW =    50 µg Hg/kg tørstof, og 
EACHIGH = 500 µg Hg/kg tørstof. 
 
I udkast til Vandplan 2010 – 2015 for Hovedvandopland Køge Bugt fra januar 2010 er som mid-
lertidigt vurderingsgrundlag anvendt EACLAV samt (hvis sådanne værdier forefindes) 75%- og 
90%-fraktilen for landsdækkende analyser for sediment. For kviksølv er fraktil-værdierne opgjort 
til henholdsvis 80 µg Hg/kg tørstof for 75%-fraktilen og til 130 Hg/kg tørstof for 90%-fraktilen 
(begge normaliseret til et indhold på 1% TOC). 
 



 

 

 

205

OSPAR har i en Agreement fra 2005 vedtaget baggrundskoncentrationer for bl.a. tungmetaller i 
sediment. Der opereres med to begreber, henholdsvis en baggrundskoncentration (BC) og en 
baggrundsvurderingskoncentration (BAC).  
 
Baggrundskoncentrationen (BC) er et vurderingsredskab, som har til hensigt at repræsentere de 
koncentrationer af visse farlige stoffer, der måtte forventes, hvis visse industrielle aktiviteter ikke 
havde fundet sted (”koncentrationer på uberørte steder”). Baggrundskoncentrationen repræsen-
terer ikke et egentligt target-niveau, der skal opnås. For kviksølv er den fastsatte baggrundskon-
centration 50 µg Hg/kg tørstof (normaliseret til 5% aluminium). 
 
Baggrundsvurderingskoncentrationen (BAC) er et statisk redskab, som gør det muligt at teste, 
hvorvidt en observeret middelkoncentration kan betragtes som værende nærved det naturlige 
baggrundsniveau. For kviksølv er baggrundsvurderingskoncentration fastsat til 70 µg Hg/kg tør-
stof (normaliseret til 5% aluminium). 
 
Overvågningsdata for sediment og biota, som rapporteres til OSPAR, bør i henhold til en Aftale 
fra 2009 (nr. 2009-2) vurderes i henhold til (midlertidige) kriterier (Environmental Assessment 
Criteria, EAC2009), som er bundet op på et vurderingssystem bestående af 3 klasser (”trafiklys 
system”). For sediment (med klasserne: rød/grøn/blå) svarer grøn til en acceptabel tilstand, hvor 
de miljømæssige målsætninger er opnået, og hvor der ikke forventes effekter på selv de mest 
følsomme arter. Blå repræsenterer en koncentration nærved baggrundsniveauet, men rød be-
tegner en uacceptabel tilstand i økosystemet. 
 
Kriteriet for overgang fra rød til grøn (T1-niveau) er for tungmetaller i sediment fastsat til den af 
USA EPA bestemt ERLLOW, se nedenfor, men kriteriet for overgang fra grøn til blå (T0-niveau) er 
fastsat til baggrundsvurderingskoncentrationen (BAC), jf. ovenfor. For kviksølv er vurderingskri-
terierne således T1 = 150 µg Hg/kg tørstof (normaliseret til 1% TOC) og T0= 70 µg Hg/kg tørstof 
(begge normaliseret til 5% aluminium).  I baggrundsdokumentet hørende til Aftale nr. 2-2009 er i 
øvrigt angivet et økologisk vurderingskriterium på 220 µg Hg/kg tørstof (normaliseret til 1% 
TOC). 
 
I Miljøprojekt nr. 631 / 2001: ”Vurderingsstrategier i forbindelse med håndtering af forurenende 
sedimenter” er oplyst, at der bl.a. i U.S.A. og Canada anvendes (vejledende) toksikologisk base-
rede kriterier i forbindelse med stillingtagen til klapning af sediment. Som grundlag herfor har 
den amerikanske miljøstyrelse, US EPA, udviklet effekt niveauer (ER) til brug for vurdering af 
den økologiske betydning af koncentrationer af farlige stoffer fundet i sediment. Der er defineret 
to sedimenttærskelværdier betegnet ERL (Effect Range Low) og ERM (Effect Range Medium) 
svarende til henholdsvis 10% og 50% fraktilen af de mange forskellige typer af undersøgelser, 
hvor der er observeret effekter. For kviksølv er værdien af ERL = 150 µg Hg/kg tørstof, mens 
ERM-værdier er 700 µg Hg/tørstof. I Canada er på føderalt niveau fastsat vejledende kriterier på 
grundlag af målte eller forventede biologiske effekter. Den nedre grænse for effekter af kviksølv 
er opgivet til 130 µg Hg/kg tørstof, mens niveauet, hvor effekter sandsynligvis optræder, er opgi-
vet til 700 µg Hg/kg tørstof.  
 
I By- og Landskabsstyrelsens vejledning nr. 9702 / 2008 om dumpning af optaget havbunds-
materiale (klapning) er angivet, at et kviksølvniveau i sediment på 250 µg Hg/kg tørstof i princip-
pet svarer til et gennemsnitligt baggrundsniveau eller til en ubetydelig koncentration, hvor der 
ikke forventes effekter.  
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I Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 34 / 2005: ”Omfang og konsekvenser af forskellige strategier 
for håndtering af forurenende sedimenter” er angivet en baggrundsværdi for kviksølv på 110 
µg/kg tørstof (median-værdi). Værdien er fastsat på grundlag af data fra ATLAS-databasen, som 
indeholder mellem 700 og 900 måleresultater. Middelværdien for kviksølv er opgivet til 480 
µg/kg tørstof. 
 
Deposition af kviksølv, som skyldes udsendelse af dette metal til luften fra Avedøreværket, giver 
således anledning til et årligt bidrag til sedimentet, der konservativt vurderet er en størrelsesor-
den på 1.000 til 2.000 gange lavere end koncentrationer, som svarer til nærved den naturlige 
baggrundskoncentration, og/eller niveauer hvor der ikke forventes effekter på økosystemet. Det 
skal endvidere tilføjes, at den atmosfæriske tilførsel af kviksølv til havmiljøet er konservativt be-
regnet. 
 
I henhold til basisanalysen for NATURA 2000-området: ”Vestamager og havet syd for” er der i 
Københavns Sydhavn målt et indhold af kviksølv i sediment på op til 30.000 µg Hg/kg tørstof, 
hvilket sandsynligvis skyldes udledninger fra nu nedlagte industrier. I Fiskerhavn og Hvidovre 
Havn er målt et indhold af kviksølv på lidt under 3.000 µg Hg/kg tørstof. I de centrale dele af 
Kalveboderne, hvor indholdet af kviksølv efter det norske forureningsindeks udarbejdet af Sta-
tens Forurensningstilsyn kan klassificeres som ”ubetydeligt forurenet”, er niveauet omkring  
200 µg Hg/kg tørstof. 
 
Kviksølv i sediment er sandsynligvis kilden til de høje koncentrationer, der findes i senere led af 
fødekæderne. På grundlag af ovenstående konservative (forsigtige) beregning – sammenholdt 
med baggrundsværdier for kviksølv i sediment og udenlandske kriterier – vurderer Miljøcenter 
Roskilde, at udsendelsen af kviksølv til luften fra Avedøreværket selv i den mest ugunstige situa-
tion34 ikke vil give anledning til målbart forøgede koncentrationer af kviksølv i biota.  
 
Brændselsomlægningen på Avedøreværket vil derfor ikke være til hinder for at opnå en god 
økologisk tilstand i Køge Bugt og Kalveboderne samt på sigt at opnå niveauer for kviksølv i biota 
og sediment, der ikke adskiller sig væsentligt fra de naturlige baggrundsniveauer. 
 
Vanadium (V) 
 
Vanadium er ikke et metal, der rutinemæssigt har været analyseret for i overvågningsprogram-
mer.  I By- og Landskabsstyrelsens vejledning nr. 9702 / 2008 om dumpning af optaget hav-
bundsmateriale (klapning) er der heller ikke fastsat grænseværdier (aktionsniveauer) for vanadi-
um. 
 
Der er i bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010, som trådte i kraft den 1. september 2010, 
fastsat miljøkvalitetskrav for vanadium i sediment, men ikke i biota. Der er p.t. ikke konkrete pla-
ner om at fastsætte miljøkvalitetskrav for biota. 
 
Miljøkvalitetskravet for vanadium i sediment er 23,6 mg V/kg tørvægt tilføjet den naturlige bag-
grundskoncentration.  
 
Koncentrationen af Hg i vand er som årsmiddelværdi ca. en faktor 11.000 gange lavere end mil-
jøkvalitetskravet på 4,1 µg/l, som er trådt i kraft den 1. september 2010. Koncentrationen af Hg, 
som skyldes nedfald fra luften, er således ca. 3,73 × 10 – 4 µg/l.  
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Med samme beregningsforudsætninger som anvendt ved vurdering af den maksimalt tænkelige 
koncentration af kviksølv i sediment som følge af brændselsomlægningen fås en koncentration 
af vanadium i det øverste sedimentlag være ca. 0,06 µg V/kg tørvægt.  
 
Selv i den mest ugunstige situation vil den årlige tilførsel af vanadium til sediment som følge af 
udsendelse af dette metal til luften fra Avedøreværket være næsten 400.000 gange lavere end 
miljøkvalitetskravet for vanadium i sediment. 
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Fodnoter: 
                                                 
1 P.t. bekendtgørelse nr. 1637 af 13. december 2006. 
2 Gælder ikke halm til biokedlen på blok 2. 
3 Siloen med en lagerkapacitet på ca. 70.000 tons træpiller. 
4 Se afsnit 3.2.3.8 for nærmere omtale af regelmæssig overlastdrift.  
5 Blok 1: a) biomasse og fuelolie, b) kul og fuelolie eller c) biomasse og kul. 
  Hovedkedel på blok 2: a) kul og fuelolie, b) biomasse og fuelolie, c) naturgas og fuelolie, d) kul og   
  biomasse, e) kul og naturgas eller f) biomasse og naturgas. 
6 a) biomasse, naturgas og fuelolie, b) kul, naturgas og fuelolie eller c) kul, biomasse og fuelolie. 
7 Ved udskillelsesgraden forstås den mængde kviksølv, der fjernes i røggasrensningssystemet i forhold til 
den mængde kviksølv, der tilføres kedlen med flyveaske og brændsel. 
8 Dvs. hvis grænseværdierne i bilag 2 til bioaskebekendtgørelsen (p.t. bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 
2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål) er overholdt, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 2. 
9 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
10 P.t. bekendtgørelse nr. 1637 af 13. december 2006. 
11 Naturgas er i Nm3. 
12 I VVM-redegørelsen er dette scenarium ændret til også at omfatte indfyring af affald (7% af energi-
mængden) i hovedkedlen på blok 2 .  
13 Ved blok 2 forstås her hovedkedlen. 
14 Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forure-
ning. 
15 Benævnt BREF-dokument (Reference Document on Best Available Techniques). 
16 Industrien har tilkendegivet, at det øvre grænse bør være 120 mg/normal m3. Miljøcenteret bemærker 
hertil, at dette – i hvert fald for fyringsanlæg over 300 MW – synes at være inkonsistent med, at emissi-
onsgrænseværdien for nye fyringsanlæg i direktivet om store fyringsanlæg er 100 mg/normal m3. 
17 Hvis der flere gange i løbet af en måned har været indblæst kulflyveaske med afbrydelser ind imellem, 
beregnes støvkoncentrationen over den samlede periode med askemedfyring. 
18 Hvis der har været genindfyret kulflyveaske flere gange i løbet af en måned med afbrydelser imellem, 
beregnes støvkoncentrationen over den samlede periode med askemedfyring. 
19 Relativ effekt = effekt af brændselstype divideret med samlet indfyret effekt. 
20 Relativ effekt = effekt af brændselstype divideret med samlet indfyret effekt. 
21 Mere præcist den højeste af de 12 månedlige 99%-fraktiler af timemiddelværdierne over et kalenderår. 
22 Mandag – fredag kl. 7 – 18 og lørdag kl. 7 – 14. 
23 Mandag – lørdag kl. 18 – 22 og lørdag kl. 14 – 18 samt søn- og helligdag kl. 7 – 22. 
24 Alle dage kl. 22 – 7. 
25 Ved restprodukter forstås i denne sammenhæng affaldstyper, der er potentielt genanvendelige, og som 
kan erstatte naturlige råstoffer/produkter fx i landbrug eller industri eller i bygge- og anlægsprojekter. 
26 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer. 
27 Inklusive skarv. 
28 § 7, stk. 3, er ikke relevant i den konkrete sag. 
29 Ved 6% ilt, bortset fra gasturbinerne hvor det er ved 3% ilt. 
30 Her er forudsat, at der medforbrændes affald i hovedkedlen med et effektbidrag på 7%. 
31 Greenpeace har herved konstateret en fejl i notatet fra NIRAS med hensyn til koncentrationer af tung-
metaller i Kalveboderne. NIRAS har bl.a. af denne grund udarbejdet et revideret notat af 15. juli 2010. 
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32 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer. 
33 Affaldsscenariet er formelt ikke omfattet af miljøgodkendelsen, men er medtaget i VVM-redegørelsen. 
34 Konstant maksimal drift af blok 1 og blok 2 med fyring med henholdsvis kul (blok 1) og 90% kul samt 
10% forbrændingsegnet erhvervsaffald og storskrald (hovedkedlen på blok 2). 
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