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1. INDLEDNING OG IKKE TEKNISK RESUMÉ 
 
Miljøgodkendelsen omfatter tilladelse til at anvende kulflyveaske som opfyldningsmateriale i 
forbindelse med anlæggelse af en ny udskibningsmole for kul ved kulterminalen på Stigsnæs og 
tilladelse til udledning af overskudsvandet til Agersø Sund. 
 
Stigsnæsværket ligger ved Skælskør i et større regionalt industriområde. Foruden selve kraft-
værket omfatter anlægget også en kulterminal. Begge anlæg er ejet og drives af DONG Energy. 
Vestsjællands Amt har den 30. januar 2003 meddelt samlet miljøgodkendelse af Stigsnæsværket 
omfattende kraftværksblokkene og den eksisterende kulterminal med lossekaj, kulkraner og ud-
skibningsfaciliteter.  
 
Kraftværket består af to kulfyrede produktionsanlæg (blokke) med en samlet kapacitet (elektrisk 
produktion) på 409 MWEL. Stigsnæsværkets blok 1 er fra 1966 og har en kapacitet på 143 MWEL. 
Denne blok er i øjeblikket taget ud af drift. Stigsnæsværkets blok 2 er fra 1970 og har en kapaci-
tet på 266 MWEL. Begge blokke var oprindeligt oliefyrede, men blev under 1970'ernes oliekrise 
omstillet til kulfyring. Driften af blok 2 er i øjeblikket reduceret og begrænset til oliefyring. 
 
Den eksisterende kulterminal på Stigsnæs kan i dag modtage ca. 3,3 mio. tons kul om året, 
hvoraf ca. 1,5 mio. tons indtil for nylig (2006) blev indfyret i de kulfyrede blokke, mens ca. 1,8 
mio. tons overføres med pramme til andre af DONG Energy’s kulfyrede kraftværker, som har 
begrænset vanddybde i havnene. 
 
Stigsnæsværket blev etableret ved Stigsnæs hovedsagelig på grund af den store vanddybde i 
Agersø Sund, hvilket er ideelt i forbindelse med afledning af kølevand og medfører gode anløbs-
forhold for fx kulskibe med stor dybdegang. 
 
Stigsnæsværkets nuværende kulterminal undergår i øjeblikket en renovering og opgradering, 
som afsluttes i 2010 og bl.a. omfatter udskiftning af lossekranerne og kajbåndet samt etablering 
af en omkasterstation, hvor kul fra kajbåndet kan overføres enten til det eksisterende kullager via 
et nyt højbånd med tilhørende udlæggerarm eller tilføres blokkene via et nyt båndsystem.  
 
Som følge af at udviklingen på kulmarkedet har bevæget sig hen mod oversøiske indkøb af kul 
(fx i Australien og Columbia), som transporteres til Danmark i store Panmax skibe (last: ca. 
70.000 tons) og Capesize skibe (last: ca. 160.000 tons), ønsker DONG Energy at udvide den 
nuværende kapacitet på Stigsnæsværket til oplagring og udskibning af kul. Bygge- og anlægs-
arbejdet forventes påbegyndt i 2011 og afsluttet i 2013. Den udvidede kulterminal forventes så-
ledes taget i brug ved årsskiftet 2013/2014. 
 
Den udvidede kulterminal vil få en kapacitet til at modtage ca. 7,5 mio. tons kul årligt. Lager-
kapaciteten vil udgøre ca. 2,5 mio. tons kul, heraf ca. 2 mio. tons kul på den nye kulplads belig-
gende ca. 500 m sydøst for det nuværende blokanlæg i et område, hvor det tidligere Q8-
raffinaderi lå. Antallet af skibsanløb forventes øget fra 27 skibe pr. år til 62 skibe pr. år, mens 
antallet af pramme, der transporterer kul videre til andre kulfyrede værker, forventes øget fra ca. 
180 til ca. 480 pramme.  
 
Udvidelsen af kulterminalen m.m. er opdelt i 2 faser, hvor projektets fase 1 omfatter etablering af 
et nyt kullager, mens fase 2 omfatter udvidelse af udskibningsfaciliteterne med en ny mole, hvor 
der samtidig kan lægge en pram til på hver sin side af molen. Der kan kun lægge én pram ad 
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gangen til den nuværende udskibningsmole. 
 
I forbindelse med etablering af den nye udskibningsmole nordvest for den eksisterende pier vil 
der blive anvendt kulflyveaske som opfyldningsmateriale (ca. 30.000 m3). Dette flyveaske vil for-
trænge havvand, der er opsamlet inden for spunsvæggen. Overskudsvandet vil efter rensning 
blive udledt til Agersø Sund. Da flyveaske anvendes som erstatning for jomfruelige råstoffer 
(grus, sten m.m.), og opfyldningen foretages inden for en kortere tidsramme, er der tale om et 
genanvendelsesprojekt og ikke om deponering af flyveaske. 
 
DONG Energy har indsendt en VVM-redegørelse af 11. september 2008, som er revideret i ja-
nuar 2009. VVM-redegørelsen beskriver indvirkningen på miljøet fra det planlagte anlæg, herun-
der etablering af den nye udskibningsmole baseret på opfyldning med kulflyveaske, og de kumu-
lative miljøeffekter af projektet og andre eksisterende aktiviteter på Stigsnæs samt planlagte pro-
jekter i området, især Baltic Gate Terminal. Endvidere beskrives rimelige alternativer til projektet, 
herunder konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet. 
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter i godkendelsen bl.a. vilkår om de maksimale koncentrationer af 
tungmetaller i spildevand, der udledes til Agersø Sund, og krav om speciel tætning af spuns-
væggen samt krav om anvendelse af skræmmeudstyr til at jage marsvin bort fra det umiddelbare 
nærområde, så havpattedyrene ikke udsættes for skadelige trykpåvirkninger ved eventuel ned-
ramning af spunsvæggen i undergrunden. 
 
Der vil blive foretaget uddybning omkring den nye udskibningsmole for at sikre tilstrækkelig vand-
dybde til kulprammene. Det opgravede sediment (ca. 50.000 m3) vil blive sejlet bort og nedsæn-
ket på havbunden igen et andet sted i Storebælt. Tilladelse til nedsænkning af bundmaterialet er 
ikke omfattet af den aktuelle miljøgodkendelse, men kræver særskilt tilladelse efter havmiljø-
loven. 
 
Miljøcenter Roskilde meddeler en særskilt miljøgodkendelse til udvidelse og drift af selve kulter-
minalen, dvs. kullosning, etablering af ny kulplads, kullagring, kultransport og kullastning på ud-
skibningsmolerne. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i ansøgning om miljøgodkendelse, jf. bilag 1 og 2, samt den miljø-
tekniske vurdering, jf. afsnit 3.2, meddeler Miljøcenter Roskilde hermed godkendelse til opfyld-
ning af 30.000 m3 kulflyveaske i en ny udskibningsmole på kulterminalen ved Stigsnæsværket 
samt tilladelse til udledning af overskudsvandet fra opfyldningen til Agersø Sund.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen til 
udledning af spildevand til Agersø Sund meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 
2. Vilkår for tilladelsen indgår i godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 34, stk. 4.  
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 
 

Generelle forhold 
 
1.  Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 1. januar 2014.  
  
 Opfyldningen skal være tilendebragt senest 6 måneder efter, at opfyldningen er påbegyndt.  
 
2. DONG Energy skal sørge for, at entreprenører og andre, der udfører det praktiske arbejde 

med etablering af spunsvæggen og opfyldningen med kulflyveaske, er bekendt med vilkårene 
for etablering af spunsvæggen (vilkår 3 – 7) og vilkårene for anvendelse af kulflyveaske som 
opfyldningsmateriale (især vilkår 8 og 12). 
 

Etableringsfase  
 
3. Molen skal etableres med en beskyttet spunsvæg, hvor beskyttelsen fx kan være nedsænke-

de træpæle og/eller ophængte gummidæk uden på spunsvæggen. Formålet med beskyttel-
sen er, at kulpramme m.m. ikke direkte kan ramme spunsvæggen. 
 
Spunsvæggen skal så vidt muligt vibreres ned til et sammenhængende lerlag. Hvis det ikke 
er muligt at vibrere spunsvæggen ned i et geoteknisk stabilt lag, må spunsvæggen rammes 
ned. Hvis spunsvæggen nedsænkes ved ramning, skal der anvendes pinger eller andre red-
skaber til at bortskræmme havpattedyr, som fx marsvin, fra molens umiddelbare nærområde. 

 
 DONG Energy skal orientere tilsynsmyndigheden, hvis det ikke er muligt at vibrere spuns-

væggen på plads. 
 
4a. Sammenføjningerne i spunsvæggen skal låses med et interlock system. 
 
4b. Samlingerne skal desuden beklædes med en specialtætner, der svulmer op under vand-

påvirkning og tætner samlingerne, hvorved udsivning/udvaskning af flyveaske (og sporstoffer 
heri) til Agersø Sund begrænses. Samlingerne skal efter tætning have en hydraulisk led-
ningsevne på max 3,0 x 10-10 m/s. 
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5.  Spunsvæggen og låsesystemet skal være bestandigt over for havvand og de stoffer, der fin-

des i flyveaske. 
 
6.  Spunsvæggen skal være forsynet med katodisk beskyttelse. 
  
 En eventuel lækage i spunsvæggen skal straks udbedres, så spunsvæggen opnår sin oprin-

delige tæthed igen.  
 
7.  Der skal føres kvalitetskontrol med og dokumentation for 1) at spunsvæggen nedsænkes til 

fast lerlag og 2) tætheden af spunsvæggens samlinger (låsesystem og tætningsmateriale). 
 

Luftforurening  
 
8. Flyveasken skal være befugtet under transport til molen og under udlægning inden for spuns-

væggen.  
 
9.  Aktiviteterne med etablering af en ny udskibningsmole og opfyldning af denne med kulflyve-

aske må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne, der efter tilsynsmyndighedens vur-
dering er væsentlige. 

 

Vedligeholdelse  
 
10. Der skal en gang årligt føres kontrol med, at det katodiske beskyttelsessystem fungerer efter 

hensigten. 
 

Resultatet af den årlige kontrol skal noteres i en journal, som skal være tilgængelig for til-
synsmyndigheden. 

 
11. 10 år efter molens etablering med flyveaske skal der udtages en prøve af flyveaske indbyg-

get under havets overflade. Prøven skal anvendes til at vurdere askens cementerings- og 
udvaskningsegenskaber, således at der kan foretages en vurdering af spunsens vedligehol-
delse og risikoen for udvaskning af flyveaske til Agersø Sund. Udvaskningsgraden af tung-
metaller i de forløbne 10 år skal desuden bestemmes. Risikovurderingen skal anvendes til 
eventuelt at fastsætte fornyede vilkår for spunsens vedligeholdelse.  

 

Spildevand m.m. 
 
12. Hvis opfyldningen sker fra skib, skal grabben være helt lukket, inden den føres fra skibet til 

opfyldningsområdet. Grabben må først åbnes under vandoverfladen i opfyldningsområdet.  
 
13. Overskudsvand, der fremkommer i forbindelse med opfyldning af rummet inden for spuns-

væggen, må kun udledes til det omliggende vandområde efter, at flyveaskepartikler er fjernet 
fra overskudsvandet ved filtrering, sedimentation el. lign. 
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Det udledte overskudsvand til Agersø Sund må max indeholde følgende koncentrationer af 
suspenderet stof og slam (bundfældeligt stof): 

 
 Suspenderet stof:  50 mg/l analysemetode: DS 207 
 Slam:     1 ml/l analysemetode: DS 233 
 
 Overskudsvandet må endvidere ikke indeholde flydestoffer i synligt omfang, 
 
14. Overskudsvandet skal foruden rensning for flyveaskepartikler også renses for opløste tung-

metaller ved hjælp af bedst tilgængelig rensningsteknik. Det er som udgangspunkt tilstrække-
ligt at rense for metalloider på anionform (arsen, chrom, molybdæn, selen og vanadium). 

 
Det udledte overskudvand til Agersø Sund må maksimalt indeholde følgende koncentrationer 
af tungmetaller: 

  
Stof Grænseværdi i µg/l 
Arsen 45 
Bly 125 
Cadmium 75 
Chrom( III) 1.275 
Chrom (VI) 1.275 
Kobber 375 
Kviksølv 20 
Molybdæn 2.500 
Nikkel 85 
Selen 450 
Vanadium 1.750 

 
 Grænseværdierne kontrolleres overholdt ved stikprøvekontrol, jf. vilkår 15. Grænseværdierne 

skal være overholdt i hver stikprøve. 
 
 DONG Energy skal senest 6 måneder før påbegyndelse af opfyldningen med kulflyveaske 

indsende et forslag til spildevandsrensning (tungmetaller, alger), som skal godkendes af til-
synsmyndigheden. Forslaget skal være ledsaget af tilhørende tegninger over rensnings-
anlægget og et flowdiagram for udledning af overskudsvandet. Forslaget skal desuden inde-
holde angivelse af, hvordan prøvetagningen vil blive foretaget, og oplysninger om hvilke ana-
lysemetoder, der vil blive anvendt. 

 
15. Det skal udtages og analyseres repræsentative prøver af overskudsvandet fra opfyldningen 

før udledningen til Agersø Sund. Endvidere skal der udtages og analyseres en prøve af hav-
vandet inden for spunsvæggen, før opfyldningen påbegyndes. 

 
Alle udtagne prøver skal filtreres og analyseres for As, Cr, Mo, Se og V ved brug af standard-
metoder. Den udtagne prøve før opfyldningen med flyveaske påbegyndes, samt den første 
prøve efter opfyldningen er påbegyndt samt herefter hver tredje udtagne prøve af overskuds-
vandet skal tillige analyseres for de andre metaller nævnt i vilkår 14.  
 
Efter opfyldningen er påbegyndt, skal der hver uge udtages en prøve af det udledte over-
skudsvand. Hvis grænseværdierne er overholdt i de 4 først udtagne prøver, efter opfyldnin-
gen er påbegyndt, nedsættes frekvensen af prøvetagning til hver 14. dag. Hvis opfyldningen 
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strækker sig over mere end 4 måneder, nedsættes prøvetagningsfrekvensen efter de 4 må-
neder til hver måned, hvis grænseværdierne har været overholdt i alle de hidtidigt udtagne 
prøver. Hvis dette ikke er tilfældet, fortsættes med prøvetagning hver 14. dag, eventuelt kun 
for de tungmetaller hvor der har været overskridelser i de hidtidigt udtagne prøver.  
 
Tilsynsmyndigheden kan acceptere afvigelser fra den ovenfor beskrevne prøvetagning, hvis 
DONG Energy fremsender en begrundet anmodning herom. 
 
Tilsynsmyndigheden skal have kopi af analyseresultaterne, så snart de foreligger. 
 

Rapportering 
 
16. DONG Energy skal senest 3 måneder efter, at den nye udskibningsmole er etableret og funk-

tionsdygtig, indsende et notat til tilsynsmyndigheden indeholdende: 
 

a. Målsat tegning / kort over placering og indretning af den nye udskibningsmole med tilhø-
rende adgangsvej 

b. Kort redegørelse for det udførte anlægsarbejde, herunder væsentlige afvigelser fra det 
projekterede anlæg 

c. Oplysninger om den udførte kvalitetskontrol med tæthed af spunsvæggen og dens sam-
linger udad til og nedad til samt konklusion på kvaliteten af den udførte konstruktion, jf. 
vilkår 4a, 4b og 7 

d. Oplysninger om den udførte korrosionsbeskyttelse, jf. vilkår 6 
e. Eventuelle forslag til løbende kontrol af tæthed og vedligeholdelse af den nye udskib-

ningsmole 
f. Beregning af mængden af tungmetaller, der er udledt til Agersø Sund ved etablering af 

den nye udskibningsmole. 
 

Ophør 
 
17. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidi-

ge forureninger af havvand. Der vil til den tid således fx blive taget stilling til specielt den 
fremtidige vedligeholdelse af molen med henblik på at undgå ukontrolleret udvaskning af fly-
veaske.  

 
En redegørelse for de påtænkte foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden se-
nest 3 måneder før, driften ophører, helt eller delvist. 
 

Driftsforstyrrelser og uheld 
 
Efter miljøbeskyttelseslovens § 71 skal DONG Energy straks underrette tilsynsmyndigheden, 
hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller fare herfor. 
 
Miljøcenter Roskilde, Plan- og Virksomhedsområdet, kan inden for normal arbejdstid underrettes 
på tlf. 72 54 65 00. 
 
Ved miljøuheld: Ring først til alarmcentralen på tlf. 112 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 

3.1 Baggrund for afgørelse 
DONG Energy ejer og driver Stigsnæsværket bestående af to kulfyrede kraftværksblokke (i kon-
densdrift dvs. alene med elproduktion) på henholdsvis 143 MW2 2 (blok 1) og 266 MW  (blok 2). 
Driften af blok 1 er dog indstillet i øjeblikket, ligesom driften af blok 2 er reduceret kraftigt og ale-
ne sker med oliefyring. Stigsnæsværket har i dag en kulterminal, hvor der kan modtages ca. 3,3 
mio. tons kul om året, hvoraf ca. 1,5 mio. tons indtil for et par år siden blev indfyret i kraftværks-
blokkene, mens resten – dvs. ca. 1,8 mio. tons kul – udskibes til andre kulfyrede værker ved 
hjælp af kulpramme, som ligger til molen nord for kølevandsindtaget til blokkene. 
 
DONG Energy har den 11. september 2008 søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af den eksi-
sterende kulterminal på Stignæsværket. Ansøgningen er revideret i januar 2009. Der er i forbin-
delse med ansøgningen udarbejdet en VVM-redegørelse for det samlede projekt, dvs. udvidelse 
af kulterminalen og anlæggelse af en ny udskibningsmole. 
  
VVM-redegørelsen beskriver indvirkningen på miljøet fra det planlagte anlæg, herunder etable-
ring af den nye udskibningsmole, hvor der anvendes flyveaske som opfyldningsmateriale, og de 
kumulative miljøeffekter af projektet og andre eksisterende aktiviteter på Stigsnæs samt planlag-
te projekter i området, især Baltic Gate Terminal. Endvidere beskrives rimelige alternativer til 
projektet, herunder konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet. 
 
DONG Energy ønsker at udvide kulterminalen bl.a. som følge af, at kul i dag hovedsageligt ind-
købes oversøisk og transporteres til Europa i store tørlast skibe på op til 160.000 tons, som ikke 
kan anløbe alle havne, hvor DONG Energy har kulfyrede kraftværker. Udvidelsen indebærer 
etablering af et nyt stort kullager (med en kapacitet ca. 2 mio. tons kul) på Gulfhavnens område, 
hvor det tidligere Q8-raffinaderi lå, og en ny udskibningsmole (pier) med to anløbspladser nord-
vest for den nuværende mole. Desuden etableres nødvendige transportfaciliteter til at flytte kul 
frit mellem alle terminalens enheder fx fra lossekajen til det nye kullager og herfra til udskibnings-
faciliteterne.  
 
Den udvidede kulterminal vil være i stand til at modtage ca. 7,5 mio. tons kul om året, hvilket er 
en forøgelse på 130% i forhold til den bestående kulterminal. Udvidelsen af kulterminalen vil 
medføre en forøgelse af antallet af dybdegående kulskibe, der anløber kulhavnen, fra ca. 25 til 
ca. 60 skibe om året, mens fraførelsen af kul med pramme vil øges fra ca. 180 til ca. 400 pram-
me om året. 
 
Den nye mole i pramhavnen etableres med spunsvægge og opfyldes med ca. 30.000 m3 flyve-
aske fra kulfyrede kraftværker. 
 
Forureningsrisikoen i relation til anvendelse af kulflyveaske som opfyldningsmateriale mellem 
spunsvæggen, der afgrænser den nye udskibningsmole, er i første række knyttet til anlægs-
perioden, hvor forurenende stoffer i kulflyveasken kan udledes til Agersø Sund med den vand-
mængde, der fortrænges ved opfyldningen. Endvidere kan forurenende stoffer efterfølgende ud-
vaskes til sundet, hvis spunsvæggen ikke vedligeholdes ordentligt. 
 
                                                 
2 Elektrisk effekt. 
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I denne miljøgodkendelse behandles etablering af molen, dvs. fasen med opfyldning af kulflyve-
aske, samt en potentiel udvaskning af sporstoffer (tungmetaller) fra opfyldningen til Agersø Sund 
i driftsfasen. Øvrige miljømæssige forhold ved driften af den nye udskibningsmole er omfattet af 
den særskilte miljøgodkendelse, som Miljøcenteret har meddelt til udvidelse af kulterminalen. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 

3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Kulterminalen, herunder udvidelsen med bl.a. en ny udskibningsmole, placeres i et større er-
hvervsområde ved Stigsnæs, der i henhold til Regionplanen for Vestsjællands Amt (2005 – 2016) 
er udlagt til bl.a. industri, som er afhængig af adgangen til dybt vand. Området kan i øvrigt an-
vendes til støjende, luftforurenende og spildevandsudledende virksomheder. Ved lokalisering af 
virksomheder skal der tages hensyn til de omkringliggende internationale naturbeskyttelses-
områder og det eksisterende oplag af brandfarlige stoffer (Gulfhavn / Oil Terminals). I Region-
planen er udlagt en 500 m beskyttelseszone omkring erhvervsområdet. Formålet med udlægning 
af denne zone er at undgå, at der placeres nye boligområder, institutionsområder eller andre 
former for forureningsfølsomme aktiviteter i nærheden af erhvervsområdet. Der må i øvrigt efter 
Regionplanen heller ikke placeres boliger eller forureningsfølsomme virksomheder mv. i selve 
erhvervsområdet. 
 
Miljøcenter Roskilde har den 16. november 2009 udstedt et kommuneplantillæg til Slagelse 
Kommunes Kommuneplan 2009 for udbygning af kulterminalen ved Stigsnæsværket ledsaget af 
en VVM-vurdering af projektet og en VVM-tilladelse til gennemførelse af projektet. Miljøcenteret 
har samtidig ophævet Regionplanens bestemmelser om Stigsnæs Industripark. I tillægget er 
fortsat udlagt en zone på 500 m fra kulterminalen, hvor den inden for erhvervsområdet ikke må 
lokaliseres forureningsfølsomme virksomheder m.v. samt boliger, ligesom der ikke må udlægges 
boligområder, institutionsområder eller anden form for forureningsfølsomme aktiviteter uden for 
erhvervsområdet. 
 
Der findes i dag flere lokalplaner, der dækker noget af erhvervsområdet. Stigsnæsværket og den 
eksisterende kulterminal er således omfattet af Slagelse Kommunes lokalplan nr. 1 fra januar 
1978 (tidligere Skælskør Kommune), hvorefter området kun må anvendes til elektricitetsproduk-
tion og dermed forbundet virksomhed. Den nye udskibningsmole ligger uden for området omfat-
tet af lokalplan nr. 1. Området på Gulfhavnen, hvor det nye kullager skal placeres, har ikke været 
omfattet af en lokalplan. Slagelse Kommune har derfor på grundlag af kommuneplantillægget 
udarbejdet nye lokalplaner for både den nye udskibningsmole (lokalplan nr. 1035) og det nye 
kullager (lokalplan nr. 1034). Lokalplanerne er endeligt vedtaget i februar 2010. 
 
Uden for erhvervsområdet ligger der enkelte ejendomme i det åbne land. Inden for erhvervsom-
rådet ligger der fortsat enkelte ejendomme, som i dag fortsat har karakter af at være beliggende i 
det åbne land. Nærmeste bolig er Ørnehovedgård ca. 500 m øst for den nye udskibningsmole. 
Denne ejendom ligger i den del af erhvervsområdet, som endnu ikke er omfattet af en lokalplan. 
Afstanden til andre enkeltliggende ejendomme nordøst, øst og sydøst for molen er over 1 km. På 
Agersø ca. 3,5 km vest for udskibningsmolen ligger Agersø by, som er nærmeste område for 
åben og lav boligbebyggelse.  
 
Virksomhedens beliggenhed i forhold til de nærmeste omgivelser er vist i bilag 3. 
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Miljøcenter Roskilde anser placeringen af den nye udskibningsmole for at være i overensstem-
melse med de planlægningsmæssige bestemmelser for området, som de fremgår af kommune-
plantillæg af 16. november 2009 og lokalplan nr. 1035. 
 
Den nye udskibningsmole er omkranset af følgende internationale naturbeskyttelsesområder: 
 

• Ramsarområde nr. 19 
• EF-fuglebeskyttelsesområde 95 (Skælskør Nor, Fjord og Gammelsø) 
• EF-fuglebeskyttelsesområde 96 (farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø) 
• Habitatområde 143 (Skælskør Fjord samt havet og kysten mellem Agersø og Glænø) 

 
De gennemførte konsekvensvurderinger (VVM) viser, at etablering af den nye udskibningsmole 
(herunder eventuel nedramning af spunsvæggen) samt opfyldningen med kulflyveaske ikke vil 
medføre påvirkninger af de nærliggende fuglebeskyttelsesområder og habitatområder, der er 
uforenelig med grundlaget for udpegningen af disse områder. Endvidere vurderes det, at mar-
svin, som er omfattet af en generel streng beskyttelse, ikke vil blive påvirket nævneværdigt i form 
af undervandsstøj ved eventuel nedramning af spunsvæggen Af forsigtighedsgrunde skal der 
alligevel anvendes skræmmeredskaber i forbindelse med evt. nedramning af spunsvæggen. Der 
henvises her til en mere detaljeret vurdering i godkendelsens afsnit 3.2.13. 
 

3.2.2 Generelle forhold 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 1. januar 2014. Den normale frist på 2 
år, jf. § 16 i godkendelsesbekendtgørelsen, er her forlænget med ca. 1 år pga. af det samlede 
projekts omfang.  
 
Det er normalt, at der i forbindelse med genanvendelsesprojekter fastsættes en tidsfrist for, 
hvornår projektet skal være afsluttet, for at det ikke skal få karakter af deponering. Aktuelt fast-
sætter Miljøcenteret en frist på 6 måneder for udførelse af opfyldningsarbejdet, idet det er oplyst, 
at opfyldningen med flyveaske tager ca. 100 dage.  
 
Endvidere fastsættes et vilkår om, at DONG Energy skal sørge for, at entreprenører og andre, 
der i praksis udfører opfyldningen med flyveaske, skal være bekendt med de krav, der stilles i 
godkendelsen til etablering af spunsvæggen og udførelse af opfyldningsarbejdet.  
 

3.2.3 Etableringsfase 
Der fastsættes vilkår om, at spunsvæggen skal vibreres på plads for at undgå unødige støj-
gener. Hvis det ikke er muligt at vibrere spunsvæggen ned i et geoteknisk stabilt lag, må spuns-
væggen rammes ned. Hvis spunsvæggen nedsænkes ved ramning, skal der anvendes pinger 
eller andre redskaber til at bortskræmme havpattedyr, som fx marsvin, fra molens umiddelbare 
nærområde.  
 
Spunsvæggens samlinger skal forsynes med et tæt mekanisk låsesystem, og samlingerne skal 
desuden beklædes med specialtætner, der svulmer op under vandpåvirkning og herved kan be-
grænse udsivning/udvaskning af flyveaske (og sporstoffer heri) til Agersø Sund. 
 
Den nye udskibningsmole skal korrosionsbeskyttes (offeranode). En eventuel lækage i spuns-
væggen skal straks udbedres, så væggen opnår sin oprindelige tæthed igen, og udvaskning af 
flyveaske undgås. 
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DONG Energy skal udføre kvalitetskontrol i forbindelse med etablering af spunsvæggen og do-
kumentere, hvordan arbejdet med at sikre tætheden af spunsvæggen er gennemført, jf. vilkår 7, 
10 og 16. 
 

3.2.4 Vedligeholdelse 
DONG Energy har fået udført nogle beregninger, der illustrerer effekten af manglende vedlige-
holdelse dels af topbelægningen på molen, dels af spunsvæggen, jf. bilag 1, afsnit 10.3. 
 
Beregningerne viser, at en ødelagt topbelægning med øget gennemstrømning af regnvand ikke 
medfører kritiske koncentrationer af tungmetaller i det omgivende vandområde, idet vandkvali-
tetskriterierne fortsat kan påregnes overholdt efter den umiddelbare opblanding af udsivende 
perkolat. 
 
Hvis molens jernspuns derimod på et tidspunkt ikke længere vedligeholdes, vil spunsen med 
tiden ruste og nedbrydes. Indledningsvis vil dette ikke medføre en større vandstrømning på 
grund af flyveaskens kapillaritet, som betyder, at asken vil være 98 % eller mere vandmættet. 
Efterhånden som hullerne i spunsen vokser, vil der dog begynde en erosion af asken. Med anta-
gelse om, at spunsvæggen bryder helt sammen over en 20 års periode med spredning af flyve-
asken ud i miljøet, vil den beregnede stofflux ud af den utætte mole medføre en væsentlig over-
skridelse af vandkvalitetskriterierne.  
 
Det er således væsentligt at sikre, at spunsen vedligeholdes, således at en total nedbrydning af 
denne undgås. 
 
Miljøcenter Roskilde kan tilslutte sig DONG Energys forslag om, at der 10 år efter molens etable-
ring med flyveaske, skal udtages en prøve af flyveaske indbygget under havets overflade. Prø-
ven skal anvendes til at vurdere askens cementerings- og udvaskningsegenskaber, således at 
der kan foretages en vurdering af spunsens vedligeholdelse og risikoen for udvaskning af flyve-
aske til Agersø Sund. Udvaskningsgraden af tungmetaller i de forløbne 10 år skal desuden be-
stemmes. Risikovurderingen skal anvendes til eventuelt at fastsætte fornyede vilkår for spunsens 
vedligeholdelse.  
 

3.2.5 Luftforurening 
Der er ingen punktkilder, hvorfra der udsendes forurenende stoffer til luften. 
 
Miljøcenteret vurderer, at der i princippet kan opstå støvgener i forbindelse med etablering af 
udskibningsmolen. For at begrænse støvflugt ved opfyldningen skal flyveaske være befugtet 
under transporten til molen og under udlægning af aske inden for spunsvæggen.  
 

3.2.6 Lugt 
Der fastsættes et generelt vilkår om, at der ikke må forekomme væsentlige lugtgener i forbindel-
se med opfyldningen med kulflyveaske. Miljøcenteret vurderer dog, at der ikke kan opstå væ-
sentlige lugtgener i forbindelse med etablering af udskibningsmolen, da der ikke er nogen egent-
lige lugtkilder.  
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3.2.7 Spildevand m.v. 
Den anvendte kulflyveaske til opfyldningen vil sandsynligvis være aske, der har været oplagret 
eller deponeret. Flyveasken vil blive transporteret til Stigsnæs enten med lastbil eller med skib. 
Det er ikke planen at etablere lagerplads for flyveaske på Stigsnæsværket. 
 
Miljøcenteret fastsætter vilkår om, at såfremt der foretages opfyldning fra skib, skal grabben væ-
re helt lukket, inden den føres fra skibet til opfyldningsområdet, og at grabben først må åbnes 
under vandoverfladen i opfyldningsområdet. Herved skylles grabben også, inden den føres tilba-
ge til skibet med flyveaske. 
 
Godkendelsen omfatter endvidere tilladelse til udledning af spildevand (overskudsvand) til Ager-
sø Sund. Vilkår for tilladelsen indgår i godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 34, stk. 4.  
 
Overskudsvand, der fremkommer i forbindelse med etablering af molen (opfyldning med flyve-
aske bag spunsvæggen), kan indeholde suspenderet stof og opløste metalkoncentrationer. Der 
er en vis usikkerhed om koncentrationerne af tungmetaller i overskudsvandet, jf. bilag 2, idet 
koncentrationerne bl.a. afhænger af flyveaskens pH.  
 
Ved vurdering af udledningen af tungmetaller med spildevand til Agersø Sund sammenholdes de 
udledte koncentrationer af tungmetaller med såkaldte vandkvalitetskriterier, idet der p.t. ikke er 
fastsat miljøkvalitetskrav for Agersø Sund for de fleste tungmetaller. For cadmium og kviksølv 
eksisterer der dog miljøkvalitetskrav. 
 
By- og Landskabsstyrelsen har på grundlag af proceduren beskrevet i § 10, stk. 3, i bekendtgø-
relse nr. 1669 af 14. december 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning 
af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet fastsat vandkvalitetskriterier for metallerne 
zink, chrom (såvel chrom-6 som chrom-3), nikkel og bly til brug for fastsættelse af miljøkvalitets-
krav for Frederiksværk Bredning.  
 
For cadmium, kobber og kviksølv er der allerede fastsat miljøkvalitetskrav i bekendtgørelse nr. 
1669. For cadmium og kviksølv er miljøkvalitetskravet skærpet i direktiv 2008/105/EF af 16. de-
cember 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken. Dette direktiv skal være gennemført 
senest den 13. juli 2010, dvs. før den udvidede kulterminal idriftsættes. Det er oplyst, at udkast til 
bekendtgørelse, som gennemfører direktiv nr. 2008/105/EF, er forelagt miljøministeren til under-
skrift. Miljøcenteret vil derfor ved vurderingen af udledning af spildevand til Agersø Sund tage 
udgangspunkt i de skærpede miljøkvalitetskrav for cadmium og kviksølv.  
 
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 kan være relevante i forbindelse med udledning af spildevand fra kul-
terminalen. BLST har med brev af 7. oktober 2009 sendt forslaget til kvalitetskriterier i indledende 
høring hos Statens Miljøcentre. 
 
De fastsatte miljøkvalitetskrav samt de af BLST fastsatte kvalitetskriterier og foreslåede kvalitets-
kriterier (FKK) er angivet i tabel 1 på næste side. 
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Stof Miljøkvalitetskrav i µg/l Vandkvalitetskriterier i µg/l 

(opløst stof) (opløst stof) 
Antimon   11,3 [FKK] 
Arsen  0,11 [FKK] 

(tilføjet den naturlige baggrunds-
koncentration) 

Bly  0,34 
Cadmium 0,2  
Chrom :   
- chrom(3)   3,4  
- chrom(6) 3,4 
Kobber  1  

(tilføjet den naturlige baggrunds-
koncentration, dog max 2,9) 

Kviksølv  0,05  
Mangan   150 [FKK] 

(tilføjet den naturlige baggrunds-
koncentration) 

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

koncentration) 
Nikkel   0,23 

(tilføjet den naturlige baggrunds-
koncentration, dog max 3) 

Zink  7,8 
(tilføjet den naturlige baggrunds-

koncentration) 
Tabel 1. Miljøkvalitetskrav, vandkvalitetskriterier og forslag til vandkvalitetskriterier for visse tung-
metaller. 
 
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 korttidsudledninger er det foreslåede vandkvalitetskriterium 60 µg/l. 
 
Baggrundskoncentrationerne af arsen, nikkel, kobber og zink i Agersø Sund er ikke kendt. På 
grundlag af målinger foretaget i Køge Bugt i 2001 og 2002 og baggrundsværdier for den nordlige 
Nordsø/Atlanterhavet kan baggrundskoncentrationerne i Agersø Sund skønnes til: 
  

Arsen: 0,1 µg/l 
 Kobber: 0,3 µg/l 
 Nikkel: 0,3 µg/l 
 Zink: 0,5 µg/l 
 
En oversigt over fastsatte kvalitetskriterier og miljøkvalitetskrav samt foreslåede vandkvalitets-
kriterier med tillæg af de ovenfor anførte baggrundskoncentrationer fremgår af tabel 3, hvor der 
er anvendt fællesbetegnelsen ”vandkvalitetskrav” (VKK) uanset formel status. I tabellen er også 
angivet tilhørende ”korttids-vandkvalitetskrav” (KVKK). 
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Stof Vandkvalitetskrav (VKK)3 4, µg/l Vandkvalitetskrav (KVKK) , µg/l 
(opløst stof) (opløst stof) 

Arsen 0,21 1,2 
Bly 0,34 2,8 
Cadmium 0,2   
Chrom:   
- chrom(3) 3,4  124  
- chrom(6) 3,4  17  
Kobber 1,3  2,3  

 
Kviksølv 0,05   
Nikkel 0,53 6,8 

 
Molybdæn 6,7 587 
Zink 8,3 8,9 

  
Vanadium 4 60 
Tabel 2. Vandkvalitetskrav og korttids-vandkvalitetskrav for relevante tungmetaller. 
 
Ved en korttidsudledning forstås en udledning af højst 24 timers varighed, som må forekomme i 
gennemsnit højst 1 gang om måneden, dog med intervaller på mindst 6 dage mellem hver ud-
ledning. Udledningen af overskudsvand fra opfyldning med flyveaske kan derfor ikke karakterise-
res som en kortidsudledning. De generelle vandkvalitetskriterier (kolonne 2 i tabel 2) skal derfor 
overholdes i forbindelse med udledning af overskudsvand. 
 
Hvis udlederkravene fastsættes på grundlag af, at vandkvalitetskravene skal overholdes ved en 
fortynding på en faktor 375 som følge af den umiddelbare opblanding i havvandet, vil den samle-
de udledning af tungmetaller arsen, chrom, molybdæn, selen og vanadium i forbindelse med 
opfyldningen udgøre i størrelsesorden (her er ikke medregnet udledning af tungmetaller på parti-
kelform): 
 

- arsen:    1,2 kg 
- chrom: 40 kg 
- molybdæn: 75 kg 
- selen  11 kg 
- vanadium:   5,5 kg 

 
Det fremgår af tabel 1 i bilag 2, at man for andre metaller (kationerne, fx bly, nikkel og kobber 
m.fl.) kan forvente lavere koncentrationer i det udledte overskudsvand end anført ovenfor i tabel 
2, hvorfor de udledte mængder af hvert af disse metaller vil være i størrelsesorden 0,1 kg. End-
videre kan man forvente, at vandkvalitetskravene for de øvrige tungmetaller vil være overholdt 
ved en fortyndingsfaktor på 375. Miljøcenteret anser det derfor ikke for nødvendigt at rense sær-
skilt for tungmetaller på kationform. 
 
Derimod vil Miljøcenteret kræve, at der foretages rensning for metalloider på anionform, dvs. 
arsen, chrom, molybdæn, selen og vanadium, dels for at overholde princippet om anvendelse af 
bedst tilgængelig teknik (her: bedst tilgængelig rensningsteknik), dels fordi de forventede kon-
                                                 
3 Kroniske effekter. 
4 Akutte effekter. 
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5centrationer af de pågældende metaller er på niveau med eller over minimumsudlederkravene  - 
for arsen endda væsentligt over et sådant udlederkrav. 
 
Overskudsvand må endvidere kun udledes til det omliggende vandområde efter forudgående 
rensning for suspenderet stof (eventuelt indeholdende tungmetaller). 
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter vilkår om, at DONG Energy senest ½ år før opfyldningen med 
flyveaske påbegyndes skal indsende forslag til, hvordan overskudvandet vil blive udledt til Ager-
sø Sund, herunder en beskrivelse af den planlagte rensningsmetode for tungmetaller og alger, 
samt for hvordan prøvetagningen vil blive udført. Redegørelsen skal være ledsaget af tilhørende 
tegninger over rensningsanlægget og et flowdiagram for udledning af overskudsvandet. 
 
Når opfyldningen er tilendebragt, skal DONG Energy indsende et notat, der bl.a. indeholder en 
opsummering af resultaterne af prøvetagningen og en beregning af mængderne af udledte tung-
metaller. 
 

3.2.8 Støj og vibrationer 
En miljøgodkendelse regulerer i almindelighed ikke støj fra bygge- og anlægsarbejder.  
 
Hvis der skulle opstå væsentlige gener fra bygge- og anlægsarbejder, kan kommunen med hjem-
mel 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 
tilkendegive, at visse aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder kan medføre krav 
om begrænsning af virksomhedens forurening eller forbud mod virksomhedens drift. 
 
Som udgangspunkt finder Miljøcenteret det ikke sandsynligt, at der vil forekomme væsentlige 
støjgener i forbindelse med etablering af udskibningsmolen. Hvis det ikke er muligt at vibrere 
spunsvæggen på plads, så man i stedet er nødsaget til at foretage nedramning af denne, kan 
der dog opstå impulsagtigt støj herved. 
 
I forbindelse med nedsænkning af spunsvæggen kan der eventuelt opstå vibrationer, men da 
afstanden til nærmeste bolig (Ørnehovedgård) er ca. 500 m, og nedramningen sker i havbun-
den, er det ikke særlig sandsynligt, at der vil opstå væsentlige vibrationsgener i omgivelserne. 
 

3.2.9 Affald 
Der forventes ikke at opstå væsentlige affaldsmængder i forbindelse med etablering af udskib-
ningsmolen. Miljøcenteret finder det ikke nødvendigt at fastsætte særlige krav om opbevaring og 
håndtering af affald.  
 

3.2.10 Overjordiske olietanke  
Der etableres ikke olietanke på udskibningsmolen eller i forbindelse med etablering af molen. 
 

                                                 
5 Dvs. de grænseværdier der er afledt af overholdelse af vandkvalitetskravene. 

17



  

3.2.11 Jord og grundvand 
Da opfyldningen med flyveaske foregår på havbunden, er spørgsmålet om jord- og grundvands-
forurening ikke aktuelt.   
 

3.2.12 Til og frakørsel 
Som nævnt omfatter en miljøgodkendelse ikke gener fra bygge- og anlægsarbejder, herunder 
gener fra tilkørsel med flyveaske som opfyldningsmateriale.  
 
Miljøcenteret bemærker dog, at til- og frakørselsforholdene med lastbiler generelt er gode. Hvis 
al flyveasken skal tilkøres udefra, skal der anvendes ca. 1.500 lastbiler i anlægsperioden. Det er 
oplyst, at en trafiktælling foretaget af Vestsjællands Amt i 2002 viste en trafikbelastning på ca. 
400 lastbiler i døgnet. Den ekstra lastbiltrafik i forbindelse med tilkørsel med flyveaske til opfyld-
ning af den nye mole er derfor forholdsvis beskeden. 
 

3.2.13 Påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder m.v. 
 
3.2.13.1 Naturbeskyttelsesområder - type og beliggenhed 
Kulterminalen på Stigsnæs er omkranset af følgende internationale naturbeskyttelsesområder: 
 

• EF-fuglebeskyttelsesområde 95 (Skælskør Nor, Fjord og Gammelsø): 
 
Udpegningsgrundlaget for området er trækforekomster af sangsvane, grågås og troldand 
samt ynglende rørhøg. 
 

• EF-fuglebeskyttelsesområde 96 (farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø) 
 

Udpegningsgrundlaget for området er trækforekomster af knopsvane, sangsvane, hav-
ørn, grågås, sædgås, bramgås, edderfugl, skeand, fløjsand, skallesluger og mosehorn-
ugle (også ynglende) samt ynglende rørdrum, rørhøg, klyde, alm. ryle, havterne, splitter-
ne samt dværgterne. 
 

• Habitatområde 143 (Skælskør Fjord samt havet og kysten mellem Agersø og Glænø): 
 

Udpegningsgrundlaget for området er: stor vandsalamander, klokkefrø, sandbanker med 
lavvandet vedvarende dække af havvand, mudder- og sandflader blottet ved ebbe, kyst-
laguner og strandsøer, større lavvandede bugter og vige, rev, enårig vegetation på ste-
nede strandvolde, flerårig vegetation på stenede strande, vegetation af kveller og andre 
enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, strandenge, forstrand og begyn-
dende klitdannelser, stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), 
kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede), ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden, næringsrige søer og vandhuller med flydeplan-
ter eller store vandaks, vandløb med vandplanter, artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund, bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende 
skovbryn, bøgeskove på morbund uden kristtorn, bøgeskove på muldbund, egeskove og 
blandingsskove på mere eller mindre rig jordbund, vinteregeskove i østlige (subkontinen-
tale) egne, elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. 
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• Ramsarområde nr. 19: 
 

Udpegningsgrundlaget er det sammen for som for EF-fuglebeskyttelsesområderne nr.  
95 og 96. 

 
Ramsarområdet er sammenfaldende med de to fuglebeskyttelsesområder. Habitatområdet om-
fatter de to fuglebeskyttelsesområder, bortset fra et landområde nord for de lavvandede nor og 
laguner øst for Stigsnæs. 
 
Beliggenheden af naturbeskyttelsesområderne fremgår af bilag 4. 
 
3.2.13.2 Regelgrundlag 
Ifølge bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal godkendelsesmyndigheden vurde-
re, 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 myndigheden 
vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nær-
mere konsekvensvurdering af projektets virkning på området under hensyn til bevaringsmålsæt-
ningen for det pågældende område, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 2. I henhold til samme be-
stemmelse kan der ikke meddeles miljøgodkendelse af projektet, hvis vurderingen viser, at pro-
jektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde. Myndighedens vurdering efter be-
kendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, skal fremgå af afgørelsen6. 
 
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.  For Ramsarområderne er målsæt-
ningen at fremme beskyttelsen. 
 
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 sa-
gen nye oplysninger. Offentligheden er søgt inddraget ved, at der i forbindelse med VVM-
processen har været indkaldt forslag fra offentligheden til ideer mv., der burde indgår i plan-
processen. Endvidere har Miljøcenteret offentligt annonceret, at der er modtaget ansøgning om 
godkendelse til udvidelse af kulterminalen, og at offentligheden har mulighed for at udtale sig om 
ansøgningsmaterialet. Endelig har et udkast til miljøgodkendelse været sendt i høring samtidig 
med forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. 
 
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 den meddelte VVM-
tilladelse. Praksis synes at understøtte sidstnævnte fortolkning.  
 
I VVM-redegørelsen er foretaget en vurdering af de miljømæssige påvirkninger ved gennemfø-
relse af projektet. De miljømæssige vurderinger omfatter påvirkninger fra selve kulterminalen og 
kumulative påvirkninger fra terminalen og andre igangværende samt påtænkte aktiviteter i er-

                                                 
6 § 7, stk. 3, er ikke relevant i den konkrete sag. 
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hvervsområdet ved Stigsnæs (Stignæsværket, Baltic Gate Terminal, Haldor Topsøe og DSV Mil-
jø´s forskellige aktiviteter). 
 
På grundlag af den foretagne konsekvensvurdering vurderer Miljøcenter Roskilde, at etablering 
af en ny udskibningsmole med anvendelse af kulflyveaske som opfyldningsmateriale ikke vil ska-
de de omliggende Natura 2000-områder. Der er derfor efter reglerne i bekendtgørelsen om ad-
ministration af internationale naturbeskyttelsesområder ikke noget til hinder for, at der kan med-
deles miljøgodkendelse til opfyldningen med kulflyveaske. 
 
I det følgende gennemgås kort de vurderinger og konklusioner, der ligger til grund for beslutnin-
gen om, at der i medfør af reglerne i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 kan meddeles miljø-
godkendelse af etablering af den nye udskibningsmole og opfyldning af denne med kulflyveaske. 
Der henvises i øvrigt til vurderingerne og konklusionerne i VVM-redegørelsen. 
 
3.2.13.3 Påvirkninger af de internationale naturbeskyttelsesområder 
Det skal indledningsvis fastslås, at etablering af den nye udskibningsmole, herunder opfyldning 
med kulflyveaske i molen, ikke vil medføre direkte fysiske indgreb i de udlagte naturbeskyttelses-
områder eller områder i øvrigt omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Fugletræk m.m. 
 
Opfyldning med kulflyveaske vil ikke påvirke fugletrækket, da anlægsarbejdet ikke indebærer 
etablering af høje konstruktioner/fysiske barrierer.  
 
Det forventes ikke, at fugle vil blive udsat for signifikante påvirkninger af miljøfremmede stoffer i 
flyveasken, da aktiviteterne formentlig i sig selv vil få fuglene til at holde sig væk fra opfyldnings-
området, og flyveasken i øvrigt ikke udgør noget egentlig fødegrundlag. Det er desuden oplyst af 
DONG Energy, at der ikke vil blive etableret en decideret lagerplads for flyveaske på Stigsnæs i 
forbindelse med anlægsarbejdet. 
 
Det kan tilføjes, at undersøgelser af bundfaunaen i 1999 viste meget få forekomster af blåmus-
linger mellem Stigsnæsværket og Stigsnæs Færgehavn, hvorfor fx edderfugle næppe vil søge til 
området i større grad.  
 
Materialevandring 
 
Kyststrækningen mellem kølevandsindtaget for Stigsnæsværket og færgehavnen nord for værket 
(Agersø-færgen) er en lukket celle, som ikke udveksler sand med andre kyststrækninger. Efter 
bygning af den nuværende kulhavn med kølevandsindtag er sandtransporten hovedsageligt fo-
regået mod sydøst, fordi der har været læ for de fremherskende bølger fra syd og sydvest. Der 
er herved opstået en oddelignende sandansamling lige nord for kølevandsindtaget. Odden har 
dog ikke afsnøret den lille bugt bagved. Etablering af den nye udskibningsmole med tilhørende 
dæmning vil forskyde læforholdene langs kysten mod nord og vil sandsynligvis blot medføre en 
lille bule på kysten lidt nord for den nuværende oddedannelse. Materialevandingen kan derfor 
ikke påvirke naturtyper omfattet af habitatområde nr. 143. 
 
Sedimentspild og sedimentspredning 
 
For at sikre tilstrækkelig vanddybde omkring den nye udskibningsmole (min 9 m) skal der afgra-
ves ca. 50.000 m3 sediment. I VVM-redegørelsen er foretaget en beregning af sedimentspred-
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ningen som følge af opgravningen af sediment, idet det her antages, at uddybningsarbejdet varer 
ca. 1 måned, og der hver dag afgraves ca. 1.500 m3. Der er foretaget beregninger af overskridel-
seshyppigheden af koncentrationer af suspenderet stof på 2 mg/l (synlige faner), 10 mg/l (mulig 
negativ effekt på vandringer hos sild) og 15 mg/l (mulig hæmning af svaners fouragering af åle-
græs på lavt vand). 
 
Sedimentspildet ved den planlagte afgravning vil hovedsageligt spredes nord for uddybnings-
området. Bundvegetationen og bunddyr i dette område kan herved tænkes at blive midlertidigt 
påvirket af sedimentspredningen (og sedimentaflejringen). 
 
I størstedelen af tiden vil gravearbejdet medføre synlige sedimentfaner mellem udgravnings-
området og Stigsnæs Færgehavn mod nord. Nogle få dage vil sedimentfanen brede sig langt 
mod nord og syd for uddybningsområdet.  
 
Sedimentfaner med koncentrationer på 10 mg/l og 15 mg/l vil stort set kun optræde mellem ud-
gravningsområdet og Stigsnæs Færgehavn. Her er udbredelsen af ålegræs imidlertid minimal, 
hvorfor svaners fouragering på lavt vand ikke vil blive påvirket nævneværdigt. Ålegræs længere 
væk vil ikke blive udsat for væsentlig tildækning, og da ålegræs desuden kun er moderat følsom 
overfor længevarende udsættelse for selv høje koncentrationer af suspenderet stof, vil effekter 
på ålegræs og svaners fouragering her være uden betydning. 
 
Sedimentaflejringer, som i alt væsentligt vil være begrænset til området mellem opgravnings-
området og Stigsnæs Færgehavn, vil her kun medføre en marginal og forbigående påvirkning af 
bunddyr og makrolager. 
 
Miljøcenteret bemærker, at området mellem udgravningsområdet og Stigsnæs Færgehavn, som 
vil være mest påvirket af udgravningsarbejdet, ligger uden for naturbeskyttelsesområderne. Selv 
i dette område vil effekterne af udgravningen dog som nævnt være minimale - også for vandfugle 
der er omfattet af udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområderne. 
 
Det kan tilføjes, at materialetransporten som følge af ophvirvling af sediment ved manøvre med 
slæbebåde, der trækker tomme/fyldte kulpramme omkring udskibningsmolerne, er for meget 
minimal og uden miljømæssig betydning.  
 
Påvirkning af strømforhold 
 
Den nye udskibningsmole med tilhørende dæmning kan potentielt ændre strømforholdene i om-
rådet. 
 
Kystdirektoratet har udtalt, at direktoratet ikke har indvendinger mod VVM-redegørelsens beskri-
velse af projektets påvirkning på kystmorfologien (kystens udvikling, strøm- og sedimentations-
forhold). 
 
Støj 
 
DONG Energy har vurderet, at støjbelastningen fra bygge- og anlægsaktiviteter i forbindelse med 
udvidelse af kulterminalen primært vil kunne henføres til etablering af det nye kullager på Gulf-
havnens område.  
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Støjbelastningen fra etablering af udskibningsmolen og opfyldning med flyveaske vil være væ-
sentligt lavere end støjbelastningen fra øvrige aktiviteter i erhvervsområdet og vurderes ikke at 
medføre en signifikant påvirkning af rastende og ynglende fugle.  
 
Støj fra driften af kulterminalen er behandlet i miljøgodkendelsen af selve kulterminalen, hvortil 
henvises. 
 
3.2.13.4 Generel beskyttelse af visse arter 
 
Planter 
 
Planter omfattet af habitatdirektivets bilag 4, litra b, må ikke ødelægges, jf. § 11, stk. 2, og bilag 
11 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007. 
 
Da etablering af den nye udskibningsmole, herunder opfyldning med kulflyveaske i molen, ikke 
vil medføre direkte eller indirekte fysiske indgreb i de udlagte naturbeskyttelsesområder eller 
områder i øvrigt omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, vil eventuelle plantearter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV, litra b, ikke blive ødelagt som følge af projektets gennemførelse.  
 
Dyr 
 
Efter det oplyste kan der opholde sig marsvin i Agersø Sund, men marsvin indgår dog ikke i ud-
pegningsgrundlaget for habitatområde nr. 143. Marsvin er imidlertid omfattet af habitatdirektivets 
bilag 4, litra a, hvorefter yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for disse dy-
rearter ikke må beskadiges eller ødelægges, jf. § 11, stk. 1, og bilag 11 i bekendtgørelse nr. 408 
af 1. maj 2007. 
 
Spunsvæggen om den nye udskibningsmole skal om muligt vibreres på plads, idet denne an-
lægsmetode støjer mindre end ramning. Muligheden for at anvende vibrering afhænger af de 
underliggende jordlags geotekniske egenskaber, og disse er pt. ikke detaljeret undersøgt.  
 
Selv om spunsvæggen nedrammes, vurderes de potentielle adfærdsændringer hos marsvin at 
være milde og kortvarige - og i øvrigt optræde inden for kort afstand fra nedramningsstedet (ca. 
100 m). Hvis det viser sig nødvendigt at anvende ramning ved etablering af spunsvæggen, skal 
der dog af forsigtighedsgrunde anvendes skræmmeredskaber som fx pinger. Miljøcenteret fast-
sætter vilkår herom (vilkår 3). 
 
Det kan sluttelig tilføjes, at By- og Landskabsstyrelsen i oktober 2008 udsendte et forslag til ud-
pegning af nogle nye habitatområder for marsvin i Storebæltsområdet og ved Femern Bæltet. De 
nye habitatområder er endnu ikke officielt udpeget, men vil ikke blive påvirket af etablering af 
molen og opfyldning med flyveaske.  
 

3.2.14 Indberetning/rapportering 
Når etablering af den nye udskibningsmole med tilhørende udskibningsfaciliteter er afsluttet, skal 
DONG Energy indsende et notat til tilsynsmyndigheden indeholdende: 
 

a. Målsat tegning / kort over placering og indretning af den nye udskibningsmole med tilhø-
rende adgangsvej 
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b. Kort redegørelse for det udførte anlægsarbejde, herunder væsentlige afvigelser fra det 
projekterede anlæg 

c. Oplysninger om den udførte kvalitetskontrol med tæthed af spunsvæggen og dens sam-
linger udad til og nedad til samt konklusion på kvaliteten af den udførte konstruktion, jf. 
vilkår 4a, 4b og 7 

d. Oplysninger om den udførte korrosionsbeskyttelse, jf. vilkår 6 
e. Eventuelle forslag til løbende kontrol af tæthed og vedligeholdelse af den nye udskib-

ningsmole 
f. Beregning af mængden af tungmetaller, der er udledt til Agersø Sund ved etablering af 

den nye udskibningsmole. 
 

3.2.15 Sikkerhedsstillelse 
Der skal ikke etableres sikkerhedsstillelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 39 b, da an-
vendelse af kulflyveaske til opfyldning af molen anses for at være et genanvendelsesprojekt og 
ikke en deponering af affald. 
 

3.2.16 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er ikke væsentlig risiko for øget forurening på grund af driftsforstyrrelser og uheld. En poten-
tiel mulighed for øget forurening kunne være direkte tilførsel af flyveaske til Agersø Sund som 
følge af forkert udlægning af flyveasken eller udskylning af oplag med regnvand. Disse uheld er 
dog ikke særligt sandsynlige, jf. afsnit 3.2.7 (2 første afsnit). 
 
Hvis der mod forventning skulle opstå driftsforstyrrelser, der medfører forurening af omgivelser-
ne eller indebærer risiko herfor, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes.  
 

3.2.17 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Anvendelse af kulflyveaske til opfyldning er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen (bekendtgø-
relse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer). 
Det bemærkes, at kulflyveaske ikke er klassificeret som farligt affald. 
 

3.2.18 Ophør 
Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidige 
forureninger af havvand. Der vil til den tid således fx blive taget stilling til specielt den fremtidige 
vedligeholdelse af molen med henblik på at undgå ukontrolleret udvaskning af flyveaske.  
 

3.2.19 Bedst tilgængelige teknik 
I forbindelse med etablering af molen skal spunsvæggene om muligt vibreres ned frem for den 
mere støjende nedramningsmetode, jf. afsnit 3.2.3. Rensning af det udledte overskudsvand fra 
opfyldning med kulflyveaske inden for spunsvæggen skal foretages med bedst tilgængelige 
rensningsteknik, jf. afsnit 3.2.7. 
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4. Udtalelser/høringssvar 
 

4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Der er ikke modtaget bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller til udkast til miljøgodkendelse. 
 

4.2 Udtalelse fra borgere mv. til ansøgning om miljøgodkendelse 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Skælskør Avis den 7. oktober 2008. 
 
Advokatfirma Jonas Bruun, der repræsenterer Peter Rindom, A/S Østerhovedgaard, har i brev 
af 4. november 2008, med rettelse i brev af 6. november 2008, kommenteret ansøgningen. 
Kommentarerne retter sig alene mod mulige gener fra driften af selve kulterminalen, især støv-
gener fra kuloplag. Advokatfirmaet har ingen bemærkninger, der specifikt retter sig mod anven-
delse af flyveaske som opfyldning ved etablering af den nye udskibningsmole. 
 

4.3. Udtalelse fra borgere mv. til udkast til miljøgodkendelse 
Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse 
har været i offentlig høring i perioden fra den 22. april 2009 til den 22. juni 2009.  
 
I høringsperioden indkom 7 henvendelser fra foreninger, borgere og andre myndigheder, hvoraf 
dog kun 2 nævner forhold omkring den nye udskibningsmole. 
 
Foreningen til Solskinsbyens Bevarelse, v/Britta Nielsen, har i brev af 22. juni 2009 bl.a. udtrykt 
betænkelighed ved brug af flyveaske (til opfyldning af ny udskibningsmole), da der mangler viden 
om flyveaskens langtidsgenskaber, hvorfor skaden måske allerede er sket, når det 5 år efter un-
dersøges, hvordan det er gået. 
  
Søren Hansen har i brev af 18. juni 2009 ønsket en revurdering af, om den nye udskibningsmole 
er nødvendig for projektet, da den vil fylde unødvendigt meget i havområdet mellem det nuvæ-
rende anlæg og Stigsnæs Færgehavn. Den eksisterende mole og kulkajen må kunne anvendes 
til lastning af pramme. Området med iltsvind vil sandsynligvis blive forøget yderligere ved anlæg-
gelse af en ny pramterminal, pier 2. 
 
Miljøcenterets bemærkninger til indsigelserne: 
 
Iltsvind i Agersø Sund: 
Der intet der tyder på, at Stigsnæsværket eller kulterminalen har eller vil få nogen betydning for 
iltforholdene i Agersø Sund. Evt. iltsvind vil efter alt at dømme være knyttet til mere generelle 
problemer i havmiljøet i de indre danske farvande. 
 
Anvendelse af flyveaske som opfyldningsmateriale: 
Flyveaske har i mange år været anvendt som opfyldningsmateriale, og egenskaberne af flyve-
aske er derfor velkendte. Således er de fleste (alle?) centrale kraftværker placeret oven på store 
opfyldninger bestående for en stor dels vedkommende af flyveaske og slagge. Dette er også 
tilfældet for fx den nuværende kulplads på Stigsnæsværket. Syd for værket, lige vest for Oil ter-
minals, er der også et flyveaskedepot, som er lukket ned sidste år.  
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Sammenholdt med de (i øvrigt meget større) opfyldninger, der er foretaget under kraftværkerne, 
vil der blive truffet vidtgående foranstaltninger til at sikre mod nedbrydning af molens beskyttelse 
og hermed øget udsivning af forurenende stoffer fra flyveasken til Agersø Sund, se vilkår 4a, 4b, 
5 – 7, og 10 -11. Det er desuden kun ved et næsten totalt nedbrud af molens spunsvæg, at ud-
sivningen af tungmetaller vil være kritisk jf. afsnit 3.2.4. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder: 
Der henvises til VVM-redegørelsen og godkendelsens afsnit 3.2.13. 
 
 
Miljøcenteret henviser afslutningsvis til den sammenfattende redegørelse af 28. juli 2009, bilag 1, 
hvor der er givet et resumé af indsigelserne ledsaget af Miljøcenterets bemærkninger hertil. 
 
Sammenholdt med det udkast til miljøgodkendelse, der blev sendt i høring i foråret 2009, er tids-
fristerne i den endelige godkendelse forlænget med 1 år svarende til den tid, der er gået siden 
da. 
 
 

5. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

5.1 Lovgrundlag 
 

5.1.1 Miljøbeskyttelsesloven 

Miljøgodkendelsen 
Anvendelse af kulflyveaske som opfyldningsmateriale i forbindelse med etablering af en ny ud-
skibningsmole er en godkendelsespligtig aktivitet omfattet af listepunkt K 206 i godkendelses-
bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirk-
somhed): ”Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald7 efter en af metoderne R1 – R11, som nævnt i 
bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K 209 – K 215 hørende anlæg.”  Liste-
punktet er ikke (i)-mærket. 
 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de 
miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Tilladelsen til udledning af overfladevand 
m.m. til Agersø Sund meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 2. Vilkår for ud-
ledningstilladelsen indgår i miljøgodkendelsen, jf. lovens § 34, stk. 4. 
 
De miljømæssige forhold vedrørende Stigsnæsværket (kraftværket) er reguleret af Vestsjæl-
lands Amts godkendelse af 30. maj 2003 med tillæg af 11. januar 2004 om ændrede støjgræn-
ser for kraftværket samt Miljøcenter Roskildes påbud af 20. december 2007 om overholdelse af 
nye emissionsgrænseværdier til luft m.m.  

                                                 
7 Kulflyveaske er klassificeret som ikke-farligt affald.   
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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 afgørelse. 
 
Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men vilkårene i 
godkendelsen kan ændres ved påbud. 
 
Inden for retsbeskyttelsesperioden kan der – som hovedregel – ikke meddeles påbud eller for-
bud til virksomheden. Godkendelsen kan under særlige omstændigheder tages op til revurde-
ring, fx hvis forureningen fra virksomheden skader miljøet mere, end der er lagt til grund for god-
kendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden ufor-
holdsmæssigt store omkostninger. 

Revurdering af miljøgodkendelsen 
Der er ikke i godkendelsesbekendtgørelsen fastsat regler om regelmæssig revurdering af virk-
somheder og aktiviteter, der ikke er omfattet af et (i)-mærket listepunkt.  
 
Da retsbeskyttelsen af godkendelsen udløber i 2018, kan godkendelsen i princippet tages op til 
revurdering herefter, jf. afsnittet ovenfor om retsbeskyttelse.  

Risikobekendtgørelsen 
Anvendelse af kulflyveaske, der i sig selv ikke er farligt affald, til opfyldning af den nye udskib-
ningsmole er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 
2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer). 
 

5.1.2 Planloven 

VVM-bekendtgørelsen  
Udvidelse af kulterminalen er omfattet af bilag 1, punkt 8b, i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. de-
cember 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i med-
før af lov om planlægning: ”Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan 
besejles og anløbes af skibe på over 1.350 tons.”  
 
DONG Energy har indsendt en VVM-redegørelse af 11. september 2008, som er revideret i ja-
nuar 2009. VVM-redegørelsen beskriver indvirkningen på miljøet fra det planlagte anlæg, herun-
der etablering af den nye udskibningsmole baseret på opfyldning med kulflyveaske, og de kumu-
lative miljøeffekter af projektet og andre eksisterende aktiviteter på Stigsnæs samt planlagte pro-
jekter i området, især Baltic Gate Terminal. Endvidere beskrives rimelige alternativer til projektet, 
herunder konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet. 
  
Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse 
har været i offentlig høring i perioden fra den 22. april 2009 til den 22. juni 2009. 
 
I høringsperioden indkom 8 henvendelser fra foreninger, borgere og andre myndigheder. Hørin-
gen har ikke givet Miljøcenter Roskilde anledning til at ændre i kommuneplantillægget eller i 
VVM-redegørelsen. 
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Miljøcenter Roskilde har herefter den 16. november 2009 udstedt et kommuneplantillæg til Sla-
gelse Kommunes Kommuneplan 2009.  Miljøcenteret har samtidig meddelt VVM-tilladelse til ud-
bygning af den eksisterende kulterminal ved Stigsnæsværket. 
 
Slagelse Kommune har den 22. februar 2010 endeligt vedtaget lokalplanerne 1034 og 1035 for 
henholdsvis en ny sydøstlig kulplads og en udvidet pramhavn. 
 

5.1.3 Lov om miljømål 
Den nye udskibningsmole ligger i nærheden af flere internationale naturbeskyttelsesområder 
(Natura 2000-områder). En forudsætning for, at der kan gives miljøgodkendelse til opfyldning 
med flyveaske i den nye mole, er, at der forinden 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 foretaget dels i VVM-redegørelsen, dels i afsnit 3.2.13 i 
miljøgodkendelsen. 
 

5.2 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

5.3 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i dagbladet Sjællandske Slagelse onsdag den 28. 
april 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 Slagelse 
 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 in-
teresser 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 senest være modtaget onsdag den 26. maj 2010 
inden kl. 16.00. 
 
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.  
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5.3.1 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 virksomhe-
den opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen, indebærer det-
te dog ingen begrænsning i Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 

5.3.2 Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen, dvs. senest den 28. oktober 2010. 
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5.4 Liste over modtagere af kopi af godkendelsen 
 
Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse, slagelse@slagelse.dk
 
Kystdirektoratet; imd@kyst.dk
 
Miljøcenter Nykøbing F., post@nyk.mim.dk
 
Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø, regionsjaelland@regionsjaelland.dk
 
Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø (sjl@sst.dk) 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dn@dn.dk) 
 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. (natur@dof.dk) 
 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalkontor i Slagelse (slagelse@dof.dk) 
 
Dansk Sejlunion, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (ds@sejlsport.dk) 
 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia (mail@dkfisk.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.  
(hoering@nordic.greenpeace.org) 
 
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv, 2200 København N. (noah@noah.dk) 
 
Foreningen for Solskinsbyens Bevarelse v/Britta Nielsen (brini@post11.tele.dk) 
 
RGS 90 A/S Stigsnæs, Askelunden 24, 4230 Skælskør, Kim Nytofte-Bæk (knb@dsvm.dk) 
 
Advokatfirmaet Brun & Hjejle, Bredgade 38, 1260 København. Att.: Ulrik Lindow Sørensen 
(uls@bruunhjejle.dk) 
 
Kirsten og Mogens Olsen, Gedehavevej 20, 4230 Skælskør (m.paakajenolsen@dlgmail.dk) 
 
Peter Chr. Justesen, Ørnehovedgård, Stigsnæs Landevej 571, Holten, 4230 Skælskør 
 
Søren Hansen, Parnasvej 4, Borød, 4180 Sorø 
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BILAG 1: Miljøteknisk beskrivelse for anvendelse af kulflyveaske som 
opfyldningsmateriale ved anlæggelse af en ny udskibningspier på kul-
terminalen på Stigsnæsværket 
 
Den miljøtekniske beskrivelse i dette bilag er uddrag af DONG Energys ansøgning om miljø-
godkendelse af udvidelse af kulterminalen, hvor fokus er på de oplysninger, som er relevant i 
forbindelse med opfyldning af den nye udskibningspier med kulflyveaske. 
 
I bilag 2 findes en nærmere redegørelse for mulighederne for rensning af spildevand (over-
skudsvand), der udledes til Agersø Sund i forbindelse med opfyldningen. 
 

1. Indledning 
 
Stigsnæsværket er et kulfyret kraftværk med tilhørende forskellige hjælpeanlæg. Værket har i 
dag en kulterminal, som modtager, håndterer, oplagrer og udskiber kul til andre kulfyrede vær-
ker. 
 
Kulmarkedet har udviklet sig i retning af, at indkøb af kul foregår på andre kontinenter end det 
europæiske i modsætning til hidtil, hvor kul primært er indkøbt i Polen, Rusland og hos andre 
regionale kulproducenter. Den oversøiske placering af kulminer medfører, at kul transporteres 
over oceanerne i store kulskibe. For at efterkomme udviklingen ønskes den eksisterende kul-
terminal på Stigsnæsværket udvidet således, at terminalen i endnu større grad kan anvendes til 
at modtage, oplagre samt afskibe kul til de øvrige kulfyrede kraftværker, som ikke har mulighed 
for at modtage store dybtgående kulskibe. Dette kræver dels en havn med stor dybde, dels la-
gerfaciliteter af større omfang end de nuværende, dels en udvidelse af kapaciteten af det eksi-
sterende udskibningsanlæg. 
 
Udvidelsen af kulterminalen berører ikke driften af selve kraftværksblokkene med tilhørende 
hjælpeanlæg.  
 
Den fremtidige samlede kulterminal omfatter: 
 

• Anlæg til losning af kul (kajanlæg og lossekraner). Anlægget er eksisterende, men der er 
indkøbt nye lossekraner til montage i 2009. 

• Harpe-/knuseanlæg til neddeling af kul. Anlægget er eksisterende men udskiftes med 
udvidelsen af kulterminalen. 

• Anlæg til transport af kul (eksisterende og nyetablerede transportbånd, bl.a. transport af 
kul til og fra det nye kullager, højbånd på eksisterende kullager samt udvidelse af dozer-
tunnel på eksisterende kullager). 

• Diverse bygninger (f.eks. omkasterstationer) i forbindelse med transport af kul (eksiste-
rende og nye). 

• Lagerfaciliteter for oplag af kul. Der er et eksisterende oplag (den lille kulplads) og der 
etableres et nyt oplag (den store kulplads). 

• 1 - 2 stk. stacker/reclaimer etableres i det nye lager til udlægning og opsamling af kul. 
• Eksisterende dozere til håndtering af kul i det eksisterende lager + eventuelt en ny dozer 

på det nye kullager. 
• Anlæg til udskibning af kul (eksisterende pier 1 samt udvidelse med pier 2). 
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• Etablering af en silo på det eksisterende kullager, så udskibning kan foregå om natten 
uden anvendelse af dozere. 

 
Den nye udskibningspier (pier 2) anlægges ved opfyldning med ca. 30.000 m3 kulflyveaske in-
den for en nedsænket spunsvæg. Overskudsvandet, som fortrænges af flyveasken, vil blive 
udledt i Agersø Sund. 
 
 

2. Etablering  
 

2.1 Tidsplan 
 
Bygge og anlægsarbejder i forbindelse med renovering af den eksisterende kulterminal er på-
begyndt, idet disse kan indeholdes i værkets eksisterende miljøgodkendelse. Bygge- og an-
lægsarbejder for etablering af nye anlæg, der er omfattet af den igangværende VVM-proces, 
forventes påbegyndt i løbet af 2010 og afsluttet i 2012, således at den udvidede kulterminal kan 
idriftsættes ved årsskiftet 2013. 
 
 

3. Virksomhedens beliggenhed  
 

3.1 Virksomhedens placering 
 
På bilag 3 er vist en oversigtsplan over Stigsnæsværket med angivelse af de 2 nærmeste na-
boer, Ørnehovedgård og Gerdalund. Planen er i mål 1:8.000 (ved A4). 
 
På bilag 4 er vist en situationsplan i mål 1:10.000, hvor de nye anlæg er indtegnet. 
 
På bilag 5 er placeringen af de internationale naturbeskyttelsesområder omkring Stigsnæs vist i 
mål 1:20.000. 
 

3.2 Lokaliseringsovervejelser 
 
Stigsnæsværket er etableret i et område udlagt til industri, og der er i forbindelse med kraftvær-
ket etableret en kulterminal, hvor der kan indskibes og oplagres kul til værket. Samtidig har 
Stigsnæsværkets kulterminal været anvendt som transitterminal for transport af kul til andre 
kulfyrede kraftværker. Beliggenheden ud til Agersø Sund og Storebælt er god, fordi indskib-
ningskajen ved værket har en stor vanddybde. Det er således muligt at modtage kultransporter i 
form af dybtstikkende oceangående skibe, som ikke kan sejle til andre af DONG Energy kulfy-
rede kraftværker. Transport af kul i store skibe er en økonomisk og miljømæssig fordel. 
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3.3 Landsplanlægning 
 
Stigsnæsværket og Gulfhavn er omfattet af Regionplan 2005-2016 for Vestsjællands Amt. Re-
gionplanerne ophøjes med strukturreformen til landsplandirektiver og er gældende, indtil de 
senest i 2009 afløses af kommuneplaner for de nye kommuner. 
 
Området er udlagt som særligt erhvervsområde til industri, som f.eks. er afhængig af adgangen 
til dybt farvand, og til støjende, luftforurenende og spildevandsudledende virksomheder. Områ-
det har begrænset drikkevandsinteresse. 
 
Der skal ved placering af virksomheder i området tages hensyn til de omkringliggende internati-
onale naturbeskyttelsesområder og det eksisterende oplag af brandfarlige stoffer. 
 

3.4 Kommuneplanlægning 
 
Kommuneplaner fra før strukturreformen er stadig gældende, indtil de senest i 2009 erstattes af 
kommuneplaner for de nye kommuner. Kommuneplanen udstikker rammerne for lokal-
planlægningen i området. Stigsnæsværket og Gulfhavn er omfattet af Kommuneplan 2005-2016 
for Skælskør Kommune, område 07E1, Stigsnæs. I kommuneplanen er bl.a. anført: 
 
Anvendelse: 
Regionalt erhvervsområde; større industrivirksomheder, samt tilknyttet servicevirksomhed, 
forskning, uddannelses- og forsøgsvirksomhed. 
 
Max. bebyggelse: 
3 m3 pr. m2 for hele området. Højst halvdelen af arealet må bebygges. 
 
Max. højde: 
50 m. Større højde er mulig, hvis bygningens anvendelse nødvendiggør dette. 
 
Zoneforhold 
By- og landzone. 
 

3.5 Lokalplanlægning 
 
Stigsnæsværket og den eksisterende kulterminal er omfattet af lokalplan nr. 1 for Slagelse 
Kommune (tidligere Skælskør Kommune). Ifølge § 7 i lokalplan nr. 1 skal Slagelse Kommune 
byråd give tilladelse til placering af bebyggelse inden for lokalplanområdet, som ikke fremgår af 
lokalplanen. Det betyder, at byrådet skal give tilladelse til opførelse af båndanlæg, bygninger, 
silo, mm. 
 
Etablering af en ny udskibningspier ligger uden for gyldighedsområdet af lokalplan nr. 1, og der 
skal således laves en ny lokalplan for pieren. 
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4. Virksomhedens indretning 
 
På bilag 3 er vist både de eksisterende anlæg samt de nye anlæg, som ønskes etableret i for-
bindelse med udbygning af kulterminalen. 
 
  

5. Virksomhedens produktion 
 
På kulterminalen udføres følgende operationer: losning, neddeling, transport, oplagring og af-
skibning af kul. 
 
Formålet med udvidelsen af kulterminalen på Stigsnæs er, at: 
 

• Øge kapaciteten til at modtage, lagre og afskibe kul 
• Muliggøre anløb af et antal store kulskibe 
• Virke som ”buffer” ved forbrugsændringer 
• Udjævne ankomst af forsyninger 
• Modvirke problemer i forbindelse med svigt af leverancer 
• Muliggøre oplagring og blanding af forskellige typer kul 
• Øge den tidsmæssige fleksibilitet ved indkøb af kul. 

 
 

6. Virksomhedens produktion 
 

6.1 Produktionskapacitet 
 
Den nye kulterminal vil få kapacitet til at håndtere ca. 7,5 mio. tons kul pr. år. Af denne mængde 
vil omkring 6 mio. tons føres videre til andre kraftværker, medens egetforbruget på Stigsnæs-
værket er ca. 1,5 mio. tons pr. år. Den anslåede mængde af fremtidige skibsanløb er vist i ne-
denstående tabel 1. Det er her antaget, at 75 % af kulmængden i fremtiden vil transporteres 
med Capesize skibe, og 25 % vil ankomme med Panmax skibe. 
 
Type skib Anløb i dag pr. 

år 
Anløb fremover 

pr. år 
Gennemsnitlig 

liggetid 
Capesize 15 35 4-5 dage 160.000 tons nyttelast 
Panmax 12 27 2-3 dage 70.000 tons nyttelast 
Pramme inklusiv slæbebåd 
12.000 – 18.000 tons nytte-
last 

180 480 < 1 dag 

Tabel 1. Fremtidige skibsanløb og liggetider. 

 

 33



  

Til det nuværende anlæg tilføres allerede kul med både Capesize- og Panmax-skibe. Disse ses 
derfor også ved kajen ved den nuværende kulterminal. Den udvidede kulterminal vil blive anlø-
bet af samme skibstyper, men antallet af anløb vil stige fra 27 til 62 anløb pr. år, hvilket svarer til 
en stigning på 35 skibe eller 130 %. 
 
Ved udskibningspiererne vil pramme blive lastet på ca. 9 timer, men der vil også ligge pramme 
ved udskibningspiererne, uden at lastning pågår. Der vil sandsynligvis stort set altid ligge mindst 
én pram ved piererne. Både losning af store kulskibe og lastning af pramme vil foregå om da-
gen, om natten samt i weekenderne. 
 

6.2 Ressourceforbrug 
 
Ved anvendelse af restprodukter til opfyldning mellem spunsvæggene i den nye pier 2 spares 
ca. 30.000 m3 naturmaterialer. Ved uddybning af området i forbindelse med den nye udskib-
ningspier skal der afgraves ca. 50.000 m3 sediment for at opnå tilstrækkelig dybde ved piererne. 
Der indhentes separat tilladelse til klapning af det afgravede materiale. 
 
 

7. Procesbeskrivelse 
 
Stigsnæsværkets eksisterende kulterminal undergår for øjeblikket en renovering, fase 0. Årsa-
gen er, at nogle af de eksisterende anlæg er nedslidte, og at der er fundet en mere hensigts-
mæssig løsning på den interne transport af kul. Renoveringen omfatter: 
 

• Nye lossekraner 
• Kulbånd med udlægger på det eksisterende kullager 
• Ny omkasterstation i forbindelse med det nye kulbånd 

 
Stigsnæsværkets nuværende kulterminal har ikke kapacitet til at håndtere og oplagre de 
mængder kul, som det er ønsket, at terminalen i fremtiden skal håndtere. Stigsnæsværket har i 
dag en kaj, hvor skibe med stor dybdegang kan lægge til. Lossekapaciteten på denne kaj er 
tilstrækkelig også i fremtiden. Den vil alene blive udnyttet i større omfang. 
 
Derimod er der ikke tilstrækkeligt med kapacitet på de eksisterende udskibningsfaciliteter for 
pramme, da det fremtidige anlæg skal fraføre større mængder kul, end tilfældet er i dag. Derud-
over er den nuværende lagerkapacitet ikke tilstrækkelig, hvorfor denne ønskes udvidet. Projek-
tet indeholder derfor en udvidelse af de eksisterende faciliteter med følgende anlæg: 
 
Fase 0 – renovering af eksisterende anlæg 
Fase 1 – nyt kullager 
Fase 2 – nyt udskibningsanlæg 
 
De nye anlæg er angivet på figur 1. 
 
Det samlede anlæg vil efter udvidelsen kunne håndtere omkring 7,5 mio. tons kul om året og 
oplagre op til 2,5 mio. tons kul (0,5 mio. tons i det eksisterende og 2 mio. tons i det nye kulla-
ger). 
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Figur 1. De forskellige anlæg og faser i udvidelsen af kulterminalen. 

 
Fase 0 og fase 1 beskrives ikke nærmere her. Der henvises i denne sammenhæng til godken-
delsen af selve kulterminalen. 
 

7.1 Fase 2 – nyt udskibningsanlæg 
 
Der etableres en ny pier (pier 2) 75 m nordvest for den eksisterende pier 1, som vist på figur 1 
(nr. 9). På figur 2 er vist et billede af den eksisterende pier. Den nye pier får samme udseende 
som den eksisterende, men etableres med 140 m lange anlægspladser på begge sider, således 
at der etableres 2 nye anløbspladser. Bredden af pieren bliver 20 m. Den yderste del af pieren 
bygges på 16 m vand. Der gennemføres en uddybning, således at der overalt er en vanddybde 
på minimum 9 m, hvilket medfører, at fuldt lastede pramme kan ligge ved alle 3 anløbspladser. 
 
Pier 2 opbygges med indbyrdes forankrede spunsvægge, som rammes i åben sø. Der foretages 
ikke uddybning mellem spunsvæggene. Spunsvæggene korrosionsbeskyttes med offeranoder. 
Samlingerne imellem spunsvæggene tætnes med bitumen eller lignende. Mellem spunsvægge-
ne opfyldes med flyveaske fra energiproduktion. 
 
Der skal etableres en vejforbindelse til pier 2. Denne forbindelse vil enten blive udformet som en 
dæmning fra kajen eller en gitterbro fra pier 1. Dæmningen vil i givet fald blive udformet som en 
9 m bred dæmning med stenkastning samt med asfaltvej og autoværn. Der etableres to gen-
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nemløb på hver 2,5 x 3 m i tværsnit for at sikre vandudskiftningen i pramhavnen. Gitterbroen vil 
blive af samme konstruktion som den, der allerede findes fra kajen til pier 1 (se figur 3). Hvilken 
konstruktion der etableres vil blive besluttet i forbindelse med detailprojekteringen af det samle-
de anlæg. 
 
 
 

 
Figur 2. Den eksisterende pier med lasteanlæg. Kul læsses i pramme fra det langsgående 

transportbånd ved hjælp af et tværgående transportbånd og en tragt, som ses ved om-
kasterstationen (bygningen bagerst i billedet, hvor kul omkastes (overføres) fra ét trans-
portbånd til et andet). 

 
Pieren etableres med fastbelægning med fald til vejbrønde, der udleder overfladevandet fra 
pieren via sandfang til det omgivende vandområde. 
 
På den eksisterende kulplads etableres en silo til opbevaring af kul (nr. 13 på figur 1). Siloen 
etableres for, at der kan transporteres kul til udskibning om natten uden anvendelse af dozere. 
Siloen vil være ca. 40 m i diameter med ca. 20 m høje vægge. Taget vil være kegleformet og vil 
være ca. 30 m på højeste sted. Siloen fyldes og tømmes via lukkede bånd fra den eksisterende 
udskibningspier. 
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Figur 3. Den eksisterende gitterbro til pier 1. 

 
Derudover forlænges pier 1 med 18 m mod sydvest og i nødvendigt omfang mod nordøst, så 
der bliver plads til en ombygget omkasterstation. Dette skyldes, at de pramme, der ønskes an-
vendt i fremtiden, bliver større og længere, end dem der anvendes i dag. 
 
Lastning af pramme fra den nye pier gennemføres på samme måde som i dag. På pier 2 etable-
res et lasteanlæg med en kapacitet på 3.000 t/time svarende til det lasteanlæg, som findes på 
den eksisterende pier 1 (se principskitse i figur 4). Den typiske kapacitet vil dog være 2.000 
t/time. Da prammene vil have en kapacitet på fra 12.000 til 18.000 ton, vil lastetiden for en pram 
være i størrelsesordenen 6 - 9 timer. 
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Figur 4. Principtegning af den nye pier 2 og af transportbånd til denne. En løsning med en git-

terbro fra pier 1 er ikke vist på planen. 

 
På figur 5 ses den principielle færdige udvidelse af kulterminalen vist som en visualisering i fug-
leperspektiv. Den nye udskibningspier ses længst til venstre i billedet. 
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Figur 5. Visualisering af det samlede projekt. Pier 2 ses til venstre. Pieren er forbundet med 

kullageret i højre side af figuren ved hjælp af et højbånd. På den del af højbåndet, som 
ses midt i billedet over det eksisterende kullager, ses tværbåndet, som skal fordele kul i 
det eksisterende kullager. Etablering af et tværbånd vil medføre, at anvendelsen af do-
zere til håndtering af kul i det eksisterende kullager reduceres. 

 

8. Uheld 
 

8.1 Påsejling af pieren 
 
Pier 2 fyldes med flyveaske mellem spunsvæggene. Man kan derfor forestille sig, at en påsej-
ling kan medføre, at spunsvæggene forskubbes, således at flyveaske kan blive udvasket til 
Agersø Sund. Der er i det følgende foretaget en vurdering af denne risiko.  
 
Den planlagte pier vil blive opbygget af en stålspunsvæg, som er gensidigt forankret til en stål-
spunsvæg på den modsatte side af pieren. Stålspunsvæggen afsluttes over vandspejlet med en 
kraftig betonhammer. Ved vurdering af risikoen for at beskadige spunsvæggen med deraf føl-
gende risiko for, at flyveaske kan sive ud og forurene omgivelserne, skal følgende tages i be-
tragtning: 
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En kulpram er forholdsvis rektangulær med næsten lodrette sider. Under vandspejlet har 
prammen ingen fremspring, som kan være til fare for konstruktioner under vand. Som regel 
skubbes en kulpram til kajs med lav hastighed. Skulle en kulpram komme på afveje og ramme 
et bolværk vil det dels være med begrænset hastighed, dels vil prammen ramme den kraftige 
betonkonstruktion ovenpå spunsvæggen og ikke selve spunsvæggen. En pram, som rammer 
betonkonstruktionen, vil give skader i form af revner og afskalninger på pram og betonkonstruk-
tion, men vil ikke beskadige spunsvæggen så meget, at det vil medføre utætheder i spunsvæg-
gen med deraf følgende udvaskning af flyveaske. 
 
Ovenstående vurderinger er foretaget på baggrund af praktiske erfaringer fra sejlads med 
kulpramme ved pier fyldt med flyveaske. Der har i den forbindelse over en længere årrække 
ikke været registreret uheld, som har medført udslip af materiale, der befinder sig bag en spuns 
i en pier. 
 
Risikoen for, at påsejling af pier 2 med en pram vil resultere i udsivning af flyveaske, vurderes 
på baggrund af ovenstående at være minimal. 
 
 

9. Spildevand – mængder og indhold 
 
 
9.1 Anlægsfasen – ny udskibningspier 
 
Den nye pier etableres ved, at der rammes eller vibreres en spunsvæg i pierens afgrænsning. 
Spunsen består af stålplader, som rammes (slås) eller vibreres ned igennem sedimentet til geo-
teknisk stabilt underlag nås. En spunsvæg fæstnes til den næste spunsvæg med en interlock. 
Derudover forankres spunsvæggene internt med tværafstivninger. Spunsvæggene i sig selv er 
fuldstændigt vandtætte, og interlock samlingerne tætnes med et materiale, som hæver op i 
vand, og som sikrer, at vandgennemstrømningen igennem spunssamlingerne minimeres. Gen-
nemføringer i spunsvæggene til forankringer tætnes ligeledes med speciel tætner, svejsninger, 
el.lign. Således dannes en kasse, hvor vandudvekslingen med omgivelserne er meget lille. Mel-
lemrummet mellem spunsvæggene fyldes herefter op med flyveaske indtil 0,5-1 meter under 
normal vandstandshøjde uden for spunsen. Herefter opfyldes med sand eller andet geoteknisk 
anvendeligt naturmateriale. Anvendelse af flyveaske som opfyldningsmateriale over vandspejlet 
er ikke muligt, idet flyveasken ikke er geoteknisk stabil til indbygning ved varierende vandmæt-
ning. 
 
Det er ikke muligt at tømme bassinet indenfor spunsvæggene for vand inden opfyldning med 
flyveaske, idet trykket fra den omgivende sund, med op til 16 meter vandsøjle, vil være for stor 
en belastning for konstruktionen, også selvom der etableres forankring mellem spunsvæggene. 
 
Ved etablering af en tætnet spuns, vil der kun ske en meget lille udveksling af vand med det 
omgivende vandområde igennem spunsvæggens samlinger. Vandudveksling sker i form af for-
trængning af vand fra spunsen ved opfyldning med flyveaske. Opfyldningsperioden forventes at 
vare 100 dage, hvor der dagligt udtømmes ca. 300 m3. Samlet vil der således blive anvendt ca.  
30.000 m3 flyveaske til opfyldningen.  
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Baseret på danske kulflyveasketyper vurderes det, at de i tabel 2 anførte maksimale koncentra-
tioner af As, Cr, Mo, Se og V, vil kunne optræde ved opfyldning af udskibningspieren. Disse 
tungmetaller kan erfaringsmæssigt give anledning til miljøproblemer under danske forhold. 
 
Stofkomponent Udledningskoncentration 

[μg/l] 
Arsen 1.000 
Krom 2.000 
Molybdæn 4.000 
Selen 250 
Vanadium 1.000 

Tabel 2. Antagne udledningskoncentrationer i perkolat. 

 
9.2 Driftsfasen – ny udskibningspier 
 
Ved ifyldningen af flyveaske i pieren vil der, som nævnt under anlægsfasen, ske en udvaskning 
af salte og sporelementer, men afsmitningen af tungmetaller fra flyveasken til porevandet i 
driftssituationen, hvor pieren er fyldt op, er af DHI vurderet til at være anderledes end i anlægs-
fasen, hvor afsmitningen foregår til et åbent bassin. Udvaskningen i driftsfasen vil være størst 
for de dele af asken, der deponeres tidligt og på det dybeste vand, mens den aske, der indbyg-
ges på lavt vand og til sidst, vil udvaskes i ringe grad. Ved kolonnetest på flyveaske deponeret 
ved Asnæsværket, har man bestemt udvaskningskoncentrationerne i eluat ved udvaskning af 
flyveaske ved forskellige væskemængder (L/S-forhold). Ligeledes er det ved en tidligere opfyld-
ning ved Amagerværket konstateret, at sporstoffer i flyveasken udvaskes forskelligt ved forskel-
lige vanddybder, hvilket kan illustreres ved forskellige L/S-forhold. Det er konservativt antaget, 
at et L/S-forhold på 1 kan anvendes som gennemsnit for hele opfyldningen. På baggrund af 
erfaringer fra disse andre opfyldninger, er det vurderet, at porevandet i opfyldningen kan opnå 
koncentrationer, som vist i tabel 3. 
 
L/S As Cr Mo Se V 
Til mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
0,1 2,274 21,130 15,051 0,307 12,124 
0,2 2,366 21,130 14,048 0,416 11,431 
0,5 1,352 6,480 3,512 0,090 7,621 
1 0,092 0,282 0,090 0,054 0,831 
2 0,018 0,004 0,151 0,036 0,312 
10 0,061 0,070 0,010 0,108 0,346 
25 0,092 0,028 0,007 0,108 0,242 

Tabel 3. Koncentrationer i porevandet i flyveasken i driftssituationen ved forskellige udvask-
ningsforhold. 
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10. Spildevand – udledning 
 
 
10.1 Anlægsfasen – ny udskibningspier 
 
Det overskydende vand fra opfyldning af den nye udskibningspier ønskes udledt til Agersø 
Sund efter rensning. 
 
DHI har foretaget en beregning af den fortyndingsfaktor, der kan opnås ved afledning af over-
skudsvandet fra opfyldningen til Agersø Sund. Ved en opfyldningsperiode på 100 dage, vil der 
være en overskudsvandmængde på 300 m3/døgn svarende til 4 l/s. I de foretagne sprednings-
beregninger er det denne konstante udledningsrate, der ligger til grund. Da vandbevægelsen 
igennem spunsvæggen på 2 m2/d er meget mindre end overskudsvandmængden, er vandbe-
vægelsen igennem spunsvæggen negligeret i beregningen. Overskudsvandet tænkes udledt for 
den ende af den nye kulpier, som er rettet ud mod Agersø Sund, idet dette vil medføre den bed-
ste opblanding i havvandet. 
 
På baggrund af den estimerede fortyndingsfaktor ved en udledning for enden af kulpieren og de 
potentielle miljøkvalitetskrav er der beregnet en øvre grænse for, hvor høj en koncentration af 
tungmetaller, der kan være i det afledte vand fra opfyldningen, for at miljøkvalitetskravene i 
havvand kan overholdes. Udledningsgrænserne baseret på en fortyndingsfaktor på 375 og de 
potentielle miljøkvalitetskrav for Agersø Sund er angivet i tabel 4. Udledningsgrænserne er be-
regnet både på grundlag af de generelle miljøkvalitetskrav (kolonne 3 i tabellen) og korttidskvali-
tetskravene (kolonne 5 i tabellen). 
 
De angivne potentielle kvalitetskrav for arsen, krom og molybdæn fremgår af brev af 27. no-
vember 2008 fra Miljøcenter Roskilde til DONG Energy. Kravet til selen stammer fra Miljøstyrel-
sen (2000), mens kravet til vanadium er fra Miljøstyrelsens vejledning om recipientkvalitets-
planlægning, Del II: Kystvande fra 1983. 
 
Tungmetal Potentielle 

miljø-
kvalitetskrav 

Øvre udled-
ningsgrænse 

Potentielle 
korttids- 

Øvre udled-
ningsgrænse 

[μg/l] kvalitetskrav [μg/l] 
[μg/l] [μg/l] 

Arsen 0,11 41 1,1 413 
Krom VI: 3,4 VI: 1.275 VI: 17 VI: 6.400 

III: 3,4 III: 1.275 III: 124 III: 46.500 
Molybdæn 6,7 2.500 587 220.000 
Selen 1 375 - - 
Vanadium 0,5 185 - - 

Tabel 4. Estimerede øvre udledningsgrænser for det udpumpede fortrængningsvand, potentielle 
miljøkvalitetskrav og korttidskvalitetskrav. 

 
Hvis fortrængningsvandet fra opfyldningen med flyveaske indeholder de i tabel 2 anslåede vær-
dier, skal overskudsvandet renses for arsen (mulig maks. koncentration 1.000 µg/l) inden ud-
ledning til Agersø Sund for enden af spunsvæggen, idet vandet højst må indeholde 413 µg/l, 
hvis korttidskvalitetskravet på 1,1 µg/l skal overholdes, eller højst må indeholde 41 µg/l, hvis det 
generelle vandkvalitetskrav på 0,11 µg/l skal overholdes. 
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Der findes metoder til rensning af fortrængningsvandet inden udledning, hvoraf kemisk fæld-
ning, ionbytning og adsorption er forskellige egnede metoder til rensning af 30.000 m3 vand. 
Alle metoder kan rense fortrængningsvandet således, at vandkvalitetskriterierne kan overholdes 
efter opblanding i Agersø Sund. 
 
Erfaringer fra andre opfyldninger med flyveaske viser, at der kan dannes alger relativt hurtigt, 
samt at disse er fritsvævende og skifter niveau i vandsøjlen hen over døgnet afhængig af vind 
og vejr. Da alger kan påvirke effektiviteten af den valgte rensemetode, er det vigtigt at forhindre 
eller begrænse væksten af alger i lagunen inden for spunsvæggen, eller også skal der i rens-
ningsprocessen tages højde for tilstedeværelse af algerne. 
 
Reduktion af indholdet af alger kan gennemføres på flere måder: 
 

1. Der etableres en slagge ø i det fjerneste hjørne af opfyldningen med et vandindvindings-
filter (boringsfilter). Ved at suge vandet gennem slaggerne tilbageholdes alger og su-
spenderet aske. 

2. Der etableres et forbassin, hvori der blæses luftbobler ind i vandet, en primitiv flotering 
og algeslammet skrabes tilbage i spunsbassinet. Vandet pumpes videre til proces. 

3. Algerne forhindres i at opstå ved at reducere indholdet af næringssalte ol. inden for 
spunsbassinet. 

4. Etablering af roterende filter, der tilbageholder algerne, muligvis efter en begrænset 
coagulering. 

 
Opførelsen af et spildevandsrensningsanlæg er en stor investering, som i dette tilfælde også 
skal ses i lyset af, at der er tale om rensning af vand i en begrænset anlægsperiode. Det er der-
for ønskeligt, at der anvendes et mobilt rensningsanlæg, som kan opstilles midlertidigt i anlægs-
perioden. 
 
 
10.2 Normal driftsfasen – ny udskibningspier 
 
På baggrund af porevandets indhold af tungmetaller og mængden af nedsivende vand igennem 
overfladebelægningen kan mængden af tungmetaller, der trænger ud af pieren bestemmes, 
samt de resulterende koncentrationer i havvandet efter opblanding. Kravene til de maksimalt 
tilladelige fluxe igennem pieren bund og sider er bestemt på baggrund af en estimeret fortyn-
dingsfaktor på 215 for udledning på hver side af pieren. Resultaterne er vist i tabel 5. 
 
 As Cr Mo Se V 
Stofflux i g/år 21,2 64,7 20,7 12,4 191 
Stofflux i µg/s 0,67 2,05 0,66 0,39 6,05 
Max. flux ift. krav µg/s 5,85 181 358 52 26,6 

Tabel 5. Stofflux igennem pieren ved driftsscenariet. 
 
Den beregnede stofflux igennem pierens sider og bund i driftsscenariet overholder vandkvali-
tetskravene efter fortynding. 
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10.3 Langtidsscenarium for udvaskning fra den nye udskibningspier 
 
I det tilfælde at der efter 100 år ikke længere er nogen kontrol med pieranlægget, vil den faste 
belægning efterhånden være opsprækket og uden effekt. Der kan i den situation regnes med 
infiltration svarende til nettonedbøren (nedbør minus fordampning) i området. Denne vurderes til 
ca. 200 mm/år. Den herved beregnede stoffluxen er vist i tabel 6. 
 
 As Cr Mo Se V 
Stofflux g/år 44,3 114 96,3 36,1 457 
Stofflux ug/s 1,40 3,63 3,05 1,15 14,5 
Max.flux ift krav ug/s 5,85 181 358 52 26,6 

Tabel 6. Stofflux igennem pieren efter 100 års drift og uden topbelægning på pieren. 

 
Den beregnede stofflux igennem pierens sider og bund efter 100 års drift og med ødelagt top-
belægning på pieren overholder vandkvalitetskravene efter fortynding. 
 
I det tænkte tilfælde, at pierens jernspuns på et tidspunkt ikke længere vedligeholdes, vil spun-
sen med tiden ruste og nedbrydes. Indledningsvist vil det betyde huller og øget gennemstrøm-
melighed af spunsen. Imidlertid vil dette ikke medføre en større vandstrømning på grund af fly-
veaskens kapillaritet, som betyder, at asken vil være 98 % eller mere vandmættet. Efterhånden 
som hullerne i spunsen vokser, vil der dog begynde en erosion af asken. I dette tilfælde anta-
ges, at spunsvæggen i en 20 års periode bryder helt sammen, således at al flyveasken erode-
res og spredes i miljøet over 20 år. Det antages, at asken udvaskes til L/S=50, og resultaterne 
af udvaskningstestene i tabel 3 anvendes til at korrelere op til L/S 50. 
 
Stoffluxen ved den totale nedbrydning over 20 år er vist i tabel 7. 
 
 As Cr Mo Se V 
Stofflux g/år 100.752 40.670 14.088 82.403 244.417 
Stofflux ug/s 3.195 1.290 447 2.613 7.750 
Max.flux ift krav ug/s 5,85 181 358 52 26,6 

Tabel 7. Stofflux ud af en utæt pier, der nedbrydes fuldstændigt over 20 år. 
 
Den beregnede stofflux ud af en utæt pier, der nedbrydes over 20 år, vil medføre en væsentlig 
overskridelse af vandkvalitetskravene. Det er således væsentligt at sikre, at spunsen vedlige-
holdes således, at en total nedbrydning af denne undgås. 
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BILAG 2: Redegørelse for muligheden for at rense overskudsvand for 
tungmetaller inden udledning til Agersø Sund 
 
DONG Energy planlægger at udvide kulterminalen på Stigsnæs og i den forbindelse udvide 
kajanlægget (udskibningsanlægget). Til dette formål påregnes det at ramme en tæt spunsvæg 
om hele kajen og fylde denne med gammel kulflyveaske, der udgraves i et gammelt askeopfyld 
ved Asnæsværket. 

Da asken fra Asnæsværket kun er delvist udvasket, må det forventes, at der frigives metaller til 
det vand, som fortrænges bag spunsvæggen under opfyldning med asken. Det forventes derfor, 
at det bliver nødvendigt at rense det fortrængte vand for visse tungmetaller inden udledning til 
recipient. 

Dette bilag har til formål at: 
 

1.  Angive det forventede maximale indhold af metaller og salte i vandet, der skal 
renses. 

2.  Angive mulige renseprocesser. 
3.  Angive hvorledes opfyldningen kan indrettes. 

1. Vandkvalitet 

De dimensionsgivende værdier er baseret på DHI’s notat af 22.december 2008 om påvirkning 
af det omgivende vandområde. 

Imidlertid er det et mere komplekst udvaskningsforløb, der må forventes ved en opfyldning, og 
et betydeligt større antal andre stoffer, der vil blive udvasket, hvilket bør medtages i forbindelse 
med en vurdering af mulighederne for at rense vandet. 

De to parametre, der er vigtige for udvaskningen og udvaskningsforløbet, er dels L/S forholdet 
og dels pH i væskefasen. 

Flyveaske består af en række metaloxider, der kun i et begrænset omfang er opløselige i det 
normale pH-område, samt forskellige metalsalte, der i forskellig grad er opløselige afhængig af 
væskens pH. Foruden disse oxider og salte findes der en del metaller, der vil være adsorberet 
til selve askepartiklerne. Den adsorption-/desorptionsproces, der styrer denne del af metalud-
vaskningen, er meget pH-afhængig og kan give anledning til en del metaller i vaskevandet. 

Sluttelig er vandets sammensætning afhængig af de forskellige stoffers opløselighed og mæt-
ningsgrader, bl.a. afhængig af vandets totale salinitet og sammensætningen heraf. 

I tabel 1 er anført forventede koncentrationer i det perkolat, der dannes ved opfyldning af pieren 
med ældre kulflyveaske. I tabellen er der under kolonnerne ”forventet koncentration” anført 
værdier for to forskellige pH intervaller. Intervallet >8,5 er det område, der forventes ved opfyld-
ning med nyt flyveaske samt den aske, der forventes udgravet ved Asnæsværket og opfyldt ved 
Stigsnæs. 
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io n e r E n h e d
e ft e r  

i n it ia lf o r‐
t y n d in g

u d le d ‐
n in g s ‐

g r æ n s e r

rø g g a s  
s p i ld e v a n d

K a p a c it e t  m a x m 3 / t 1 5 1 5 1 5
pH >  8 , 5 7  ‐  8 , 5 <   7

F o r v e n t e t  
k o n ce n t r a t i o n e r

S u s p e n d e r e t m g / l < 2 0 0 < 2 0 0 < 2 0 0
C a g / l 1 , 2 1 ,2 1 , 2
M g g / l 0 , 5 0 ,5 0 , 5
C l g / l 8 8 8

S O 4 g / l 2 , 5 2 ,5 2 , 5
N a g / l 4 , 5 4 ,5 4 , 5
K g / l 0 , 3 0 ,3 0 , 3
F e m g / l < 1 < 1 < 1
M n m g / l < 1 < 1 < 1
A s µ g / l 0 , 1 1 4 1 <  1 0 0 0 <  5 0 <   2 0
B a µ g / l <   2 5 0 <   3 5 0 <  1 0 0 0
C d µ g / l 0 , 2 7 5 <   1 0 < 1 0 0 < 4 0 0
C r µ g / l 3 , 4 1 2 7 5 1 0 0 0   ‐2 0 0 0 5 0 0   ‐  1 0 0 0 <   2 0
C u µ g / l 1 3 7 5 <   2 0 <   1 0 0 <  1 5 0
H g µ g / l 0 , 0 5 1 9 <   1 <  5 0 <  2 0 0
M o µ g / l 6 , 7 2 5 1 3 4 0 0   ‐   4 0 0 0 5 0 0   ‐  1 0 0 0 <  1 0 0
N i µ g / l 0 , 2 3 8 6 <   2 0 <  4 0 <  6 0 0
P b µ g / l 0 , 3 4 1 2 8 <   1 0 <  5 0 <   4 0
S e µ g / l 1 , 2 4 5 0 <   2 5 0 <   3 0 0 <   5 0
V µ g / l 4 , 7 1 7 6 3 <  1 0 0 0 <   1 0 0 <   5 0
Z n µ g / l 8 6 3 2 2 5 0 <   1 0 0 <   3 0 0 <  3 0 0 0

fo r t y n d i n g s  
fa k t o r . 3 7 5

Tabel 1. Designgivende vandkvaliteter. Kolonnerne under ”forventede koncentrationer” angiver 
2 scenarier, et scenarie for ny og ikke særligt udvasket flyveaske og et scenarie med relativ stor 
udvaskning, hvor pH i asken er reduceret til under 8,5. 

Til nærmere vurdering af mulighederne for et pH drop kan det anføres, at Asnæsværkets bas-
sinaske i maj 2008 viste et pH på 9,4 og at pH under Amagerværkets opfyldning varierede mel-
lem 8 og 10. Under Krügers forsøg med opfyldningen i Køge, hvor ca. 1/3 var fyldt ved forsøge-
nes gennemførsel, varierede pH mellem 7,5 og 8,8. Dette pH blev målt i bassinet længst væk 
fra deponeringsfronten og er derfor ikke repræsentativ for udvaskningens pH, men angiver dog, 
at pH i vaskevandet kan være lavt set i relation til kationudvaskningen. Under forsøgene i Køge 
blev der påvist stigende indhold af kationer med faldende pH. Det er på grund af disse erfarin-
ger, at kolonne 2 fra højre er medtaget. 

Ved gendeponering af ældre aske eller som følge af udvaskning over tid vil pH falde, og der må 
forventes et skift i sammensætningen af det perkolat, der frigives. Kolonnen nr. 2 fra højre, hvor 
det anførte pH interval er 7 – 8,5, repræsenterer derfor en perkolattype svarende til en opfyld-
ning med en lidt mere udvasket og pH reduceret aske. Denne situation kan opstå, dersom den 
ældre aske fra Asnæsværket er mere udvasket end forudset. 

Den sidste kolonne i tabellen repræsenterer en perkolatsammensætning, der kan betragtes 
som et absolut yderpunkt ved et lavt pH, der ikke kan forventes at optræde. Disse værdier er 
baseret på sammensætning af spildevand fra røggasrensning samt oplukning af kul-, halm- og 
træflisasker. Kolonnen er alene medtaget for at underbygge de maximalt forventelige koncen-
trationer i perkolat ved udvaskning til lavt pH, som er angivet i tabellens kolonne nr. 2 fra højre. 

Som det fremgår af tabellen, er der medtaget nogle værdier for de mere almindelige salte, idet 
disse kan have indflydelse på valg af renseprocesser samt de niveauer, der kan renses til. 
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1.2 Krav til udledningen 
 
I tabel 1 er primært medtaget de indtil nu kendte oplysninger om kommende kvalitetskrav for 
vandområder. Oplysningerne er baseret på bekendtgørelse nr. 1669 af 14. december 2006 om 
miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af farlige stoffer til vandløb, søer eller 
havet og Roskilde Miljøcenters udmelding om sandsynlige kvalitetskrav. De i tabellen under 
kolonnen ”efter initialfortyndingen” anførte værdier er koncentrationer eksklusive baggrunds-
værdierne. Dvs. det den koncentration, der skal overholdes efter den umiddelbare opblanding af 
det udledte overskudsvand. 

EU’s nye direktiv 2006/11/EC udvider antallet af stoffer, der skal tages hensyn til, se nedenstå-
ende. Der angives dog ikke grænseværdier i direktivet. Disse skal fastsættes senere/ lokalt, og 
flere af værdierne er under vejs. 

Den nye liste af stoffer på ”liste 2” omfatter herefter (Cd og Hg er omfattet af liste 1): 

1. Zink  6. Selen  11. Tin  16. Vanadium 
2. Kobber  7. Arsen  12. Barium  17. Cobolt 
3. Nikkel  8. Antimon  13. Beryl  18. Thalium 
4. Chrom  9. Molybdæn 14. Bor  19. Tellur 
5. Bly  10. Titan 15. Uran  20. Sølv 

Specielt skærpes kravene til Hg, hvor de maximalt tilladelige koncentrationer reduceres med en 
faktor 60 til 0,05 µg/l og for cadmiums vedkommende reduceres med en faktor 12,5 til 0,2 µg/l i 
forhold til de krav, der hidtil har været gældende.  

Det er antaget på basis af de værdier, der er oplyst af DHI, at der på grund af den meget store 
vandudskiftning i sundet vil kunne forventes en fortyndingsfaktor på 375 ved udledning til Ager-
sø Sund fra den yderste spids af opfyldningen. Med de forventelige krav og den mest forvente-
lige perkolatsammensætning (kolonne 3 fra højre i tabel 1), vil der skulle renses for arsen, mo-
lybdæn og krom. Indholdet af selen og vanadium er forhøjet, men overskrider tilsyneladende 
ikke de forventede udlederkrav. Dog vil især vanadium - og ved det rette valg af proces tillige 
selen - også blive reduceret, når molybdæn skal nedbringes. 

Skulle pH blive reduceret i perkolatet, er der mulighed for, at også nogle af kationerne vil kunne 
optræde i perkolatet. Inddrages de muligvis kommende skærpelser for kviksølv og kadmium, vil 
der tillige, i et mindre omfang, også skulle renses for disse 2 metaller. 
 

2. Mulige renseprocesser 
 
Som mulige anvendelige processer til behandlingen af perkolatet kan der anføres følgende 
grundlæggende metoder: 
 

1. Kemisk fældning 
2. Ionbytning 
3. Adsorption 
4. Inddampning 
5. Elektrolyse 
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De 2 sidste processer kan indledningsvist udelukkes, idet de ikke er egnet til behandling af så 
store vandmængder, som der aktuelt er tale om. 

 

2.1 Procesbeskrivelser 
 

2.1.1 Kemisk fældning 
 
Ved kemisk fældning af de fleste kation-metaller tilsættes der forskellige kemikalier, der danner 
metalsalte med relativ lille opløselighed. Mest almindeligt kan blot pH hæves til 8 - 10 ved til-
sætning af natrium-, kalium- eller kalcium hydroxider, hvorved mange kation-metaller danner 
tungtopløselige hydroxider. 

Til kation-metallerne, der på denne måde kan kemisk fældes, og som findes i flyveaskeperkolat 
med lavt pH, er bl.a. Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb og Zn. For enkelte af disse metaller vil en hydroxid-
fældning ikke være tilstrækkelig, hvis/når indholdet af klorid er højt. I disse tilfælde kan der til-
sættes sulfid, der danner endnu tungere opløselige metalsalte, men som sådan er lidt dyrere at 
udfælde. 

Nogle metaller optræder i opløst form, ikke som kationer, men danner anioner sammen med ilt. 
Til denne type kan henregnes As, Cr(VI), Mo, Se, U og V. Disse metalloider kan ikke hydroxid-
fældes, men skal i stedet ved relativ lav pH bindes til jern- eller aluminiumhydroxid og fældes 
sammen med disse hydroxider. Denne binding er en adsorptiv proces, se også senere. 

Fælles for de kemiske fældningsprocesser er de dannede suspenderede metalsalte, der skal 
koaguleres med jern- eller aluminiumhydroxid og senere flokkuleres ved hjælp af polymer. 

Adskillelse af væskefase og suspensionsfasen kan ske ved bundfældning vha. tyngdekraften, 
evt. forstærket ved tilsætning af microsand (Actiflo), eller floteret vha. luft og skummet af i top-
pen. 

Uanset metode er restproduktet et vandholdigt slam, der vil skulle efterbehandles for at minime-
re mængderne og dermed sluthåndteringsomkostningerne. 
 

2.1.2 Ionbytning 
 
Visse mineraler, det være sig naturlige eller kunstige, har den egenskab, at deres overfladers 
indhold af forskellige salte, som f.eks. H+, OH-, Na+ og K+ samt flere andre, kan udskiftes med 
de metaller, der ønskes fjernet. Dette kan ske relativt selektivt, som oftest for kationer, eller 
mindre selektivt, som oftest for de aniondannende metalloider. 

Ionbyttermaterialet har en begrænsende kapacitet, er relativt dyrt og skal enten deponeres eller 
regenereres, hvor metallerne udvaskes i højere koncentrationer (eluat). Dette eluat skal herefter 
viderebehandles. 
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Ionbytning er derfor mest egnet til at rense fra små koncentrationer til endnu mindre. Hvis kon-
centrationerne er for høje, vil der være store omkostninger forbundet med udskiftning af ionbyt-
termateriale. 

 

2.1.3 Adsorption 
 
Nogle materialer har den egenskab, at de kan binde stoffer til deres overflader ved adsorption. 
Mest almindeligt kendt er aktivt kul. Andre materialer har tilsvarende egenskaber i en mindre 
grad, men hydroxider/oxider/oxyhydroxider af aluminium, jern og mangan har adsorptive egen-
skaber, der langt hen ad vejen er sammenlignelig med aktivt kul. Det er den egenskab, der an-
vendes ved fældning med aluminium eller jern i fældningsanlæg. 

Adsorption kan ske i almindelige filtre, hvor der anvendes aktivt kul, eller granuleringer af alumi-
nium-, jern- eller manganhydroxider/-oxider/-oxyhydroxide. På markedet findes forskellige pro-
dukter af GAH og GFH produkter, mens GMO produkter først nu er undervejs. 

Karakteristisk for sådanne færdige granulater er, at der er grænser for hvor mange metaller, der 
kan optages, og færdige granulater er i lighed med ionbytningsmaterialerne bedst anvendelige 
ved små koncentrationer, mindre end det for nærværende er nødvendigt. 

Adsorption kan dog også anvendes, hvor det adsorptive materiale opbygges samtidig med, at 
metallerne adsorberes. Dette kan ske under fluidisering af det granulerede adsorptive materiale 
under tilsætning af de kemikalier, der opbygger de aktive overflader. MetClean processen er en 
sådan proces og er velegnet i det relevante koncentrationsområde. 

Adsorption af både kationer og anioner er meget pH følsomt, og det bedste materiale til de for-
skellige metaller/metalloider varierer også. Generelt er det således, at kationer bedst adsorbe-
res ved stigende pH og bedst på mangandioxid, medens de aniondannende metalloider bedst 
adsorberes på jernoxyhydroxid og helst ved relativt lave pH. Dog vender adsorptionsevnen igen 
ved for høje pH henholdsvis ved lave pH, og for visse metaller er adsorptionsvinduet meget 
smalt, eksempelvis for uran mellem 6,2 og 6,5 og for selenat endnu smallere og ved relativt lavt 
pH. 
 

2.2 Mulige rensegrader 

De 2 mest relevante processer til rensning af perkolatet fra opfyldning af den nye udskibnings-
pier på Stigsnæs terminalen vil således være en kemisk fældning (traditionel, Actiflo eller flotati-
on) eller en MetClean adsorptionsproces. 

Ved en kemisk fældning skal de aniondannende metalloider fældes ved et lavt pH niveau under 
tilsætning i rigelige mængder af ferri jern, rundt regnet mellem 50 og 100 mg/ L Fe(III) samt po-
lymer. Udgøres indholdet af krom af kromat, vil der tillige skulle tilsættes i størrelsesordenen 20 
mg/ l Fe(II) ved et højere pH efterfulgt af en pH sænkning, således at molybdat og selenat kan 
reduceres. Det tilsatte ferro-jern vil dog kunne erstatte den tilsvarende mængde Fe(III). 

Mængden af slam, der på denne måde vil dannes, vil udgøre i størrelsesordenen 10–15% af 
den behandlede vandmængde, dersom der ikke indføres en slamoparbejdende proces såsom 
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centrifuge eller filterpresse. Alternativt kan anvendes genindfyring, hvis dette kan tillades. Her-
ved genoverføres metallerne til flyveaske. 

Indholdet af alle de aniondannende metalloider vil forventelig kunne reduceres til under de vær-
dier, der er angivet i tabel 2 under kolonnen ”forventede udlederkrav”. Det bør tillige kunne for-
ventes, dersom der ikke opstår kompleksbindinger o.a., der komplicerer fældningen, at der kan 
nås de i tabellen anførte niveauer under kolonnerne ”forventede renseniveauer”. Tilføjes der om 
nødvendigt endnu en pH regulering, evt. suppleret med en sulfid tilsætning, vil også indholdet af 
kationer kunne reduceres. 

 
K e m i s k  

f æ l d n i n g
E n h e d

F o r v e n t e d e  
u d l e d e r k r a v

A n i o n d e l K a t i o n d e l
p H > 5 , 5 > 5 , 5 < 9

S u s p e n d e r e t m g / l 2 0 2 0 2 0
A s µ g / l 4 1 2 0
C d µ g / l 7 5 1 0 1 0
C r µ g / l 1 2 7 5 5 0
C u µ g / l 3 7 5 2 0 1 0
H g µ g / l 1 9 3
M o µ g / l 2 5 1 3 1 0 0
N i µ g / l 8 6 2 0 1 0
P b µ g / l 1 2 8 5 5
S e µ g / l 4 5 0 2 0 0
V µ g / l 1 7 6 3 1 0 0

Z n µ g / l 3 2 2 5 0 1 0 0 2 0

F o r v e n t e d e   r e n s e m i v e a u

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabel 2. Forventede renseniveauer ved kemisk fældning 

©Til rensning med en MetClean  proces skal der anvendes 2 kolonner i serie, en kolonne ved pH 
ca. 7,5 med kun jern(II) tilsætning og en efterfølgende ved pH 5,5 – 6, hvor der tilsættes både 
Fe(II) og H2O2. Med et sådant anlæg kan der forventelig renses til de i tabel 3 anførte niveauer. 
Forventeligt vil der for alle de aniondannende metalloider kunne opnås lavere niveauer end det, 
der kan nås i en fældningsproces. 
 

M e t C l e a n E n h e d
F o r v e n t e d e  
u d l e d e r k r a v

A n io n d e l K a t io n d e l
p H > 5 , 5 > 5 , 5 < 9

S u s p e n d e r e t m g / l 2 0 2 0 2 0
A s µ g / l 4 1 5
C d µ g / l 7 5 5 3
C r µ g / l 1 2 7 5 2 0
C u µ g / l 3 7 5 1 0 5
H g µ g / l 1 9 3
M o µ g / l 2 5 1 3 5 0
N i µ g / l 8 6 2 0 5
P b µ g / l 1 2 8 5 3
B a µ g / l 4 5 0 1 5 0
V µ g / l 1 7 6 3 2 0

Z n µ g / l 3 2 2 5 0 1 0 0 2 0

F o r v e n t e d e   r e n s e m iv e a u  

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 3. Forventede renseniveauer ved en MetClean proces (adsorptionsproces). 
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Skal der tillige renses for kationer, skal der anvendes en manganproces. Selve kolonnerne er 
identiske, så dersom der i denne forbindelse kun skal anvendes 1 jernkolonne, hvis anion me-
talniveauerne er lavere, kan den anden kolonne omstilles til en manganproces, og de nødven-
dige rensegrader opnås, for Cd til under 20 µg/ l. I modsat fald skal der etableres yderligere en 
kolonne med tilhørende dosering. 

3. Praktisk opbygning af renseanlæg i forbindelse med opfyldningen 
 

3.1 Afhjælpning af algedannelse 
 
Det største problem ved at rense overskudsvand fra opfyldning af en lagune/pond med flyve-
aske er produktionen af alger. 

Erfaringer fra andre sådanne ponds viser, at algerne dannes relativt hurtigt, samt at disse er 
fritsvævende og skifter niveau i vandsøjlen hen over døgnet afhængig af vind og vejr. 

Enten skal det undgås, at disse ”overflødige” alger opstår/ikke indvindes, eller også skal der 
procesmæssigt tages højde for dem. 

Ved kemisk fældning vil algernes tilstedeværelse i processen betinge, at slammet skal udtages 
ved flotering, da algerne lettest flyder. Måske kan Actiflo processens mikrosand tvinge algerne 
til bunds, men i så fald må der påregnes relativt lave proceshastigheder. 

Erfaringerne fra forsøg med MetClean processen ved opfyldningen af Køge Havn i anden halv-
del af 1990’erne viste, at algerne skal undgås, for at processen fungerer.  

Reduktion af indholdet af alger kan gennemføres på flere måder. 

1. Der etableres en slagge ø i det fjerneste hjørne af opfyldningen med et vand-
indvindingsfilter (boringsfilter) her. Ved at suge vandet gennem slaggerne tilba-
geholdes alger og suspenderet aske. 

2. Der etableres et forbassin, hvori der blæses luftbobler ind i vandet, en primitiv 
flotering og algeslammet skrabes tilbage i pond’en. Vandet pumpes videre til 
proces. 

3. Algerne forhindres i at opstå ved at reducere indholdet af næringssalte o. lign. 

4. Etablering af roterende filter, der tilbageholder algerne, muligvis efter en be-
grænset coagulering. 

 
3.2 Processkitser 
 
Nedenstående findes principperne i opbygningen af de 2 forskellige procesmuligheder. 

Som ovenfor anført kan en kemisk fældning opbygges traditionelt som angivet i tegningen eller 
som en Actiflo proces under tilsætning af mikrosand eller som flotering. I skitsen er der medta-
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get både en anionrensedel og en kationdel. Den sidste skal kun etableres, dersom det viser sig 
nødvendigt. 

Kationdelen er stort set identisk med det kemiske fældeanlæg, der pt. findes på Stigsnæs Indu-
strimiljø, og som pt. anvendes til rensning af spildevand fra Stigsnæsværkets afsvovlingsanlæg. 
Muligvis kan dette anlæg om nødvendigt anvendes, dersom et behov for kationrensning opstår. 

Anlægget på Stigsnæs Industrimiljø kan ikke anvendes til anionrensning samtidig med, at det 
skal rense spildevand fra røggasrensningen. 

Fældning 

pH

FeCl3

polymer

Lamelle
separator

FeSO4

Lamelle
separator

pH S+2 FeCl3 polymerpH

Kation reduktionAnion reduktion

 

En perkolatrensning baseret på en fældningsproces vil frembringe et voluminøst slam med et 
vandindhold på mellem 99 og 95%. En opkoncentrering heraf kan gennemføres med centrifuge 
eller filterpresse og kan eventuelt genindfyres, hvis tilladelse gives hertil. Opmærksomheden 
henledes dog på, at indholdet af mobiliserbart arsen, molybdæn, selen og vanadium i flyve-
asken i så fald vil øges og ved brug i opfyldningen genudvaskes. 

MetClean 
Etablering af den fluidiserede adsorptionsproces vil mindske restproduktproduktionen, og rest-
produktet kan muligvis genanvendes sammen med flyveaske ved opfyldningen uden nævne-
værdig genudvaskning. 

MetClean processen er i skitsen baseret på 3 kolon-
ner, men den ene er muligvis overflødig og bør først 
etableres om nødvendigt. Den første kolonne er til 
chromat reduktion. Samtidig vil størsteparten af arsen 
og vanadium blive fjernet her. I den anden kolonne vil 
molybdat blive fjerne, og også en del selenat kan 
fjernes her. Den sidste kolonne er til kationer. Også 
her kan alternativet med Stigsnæs Industrimiljø kom-
me på tale. Som tidligere anført er kolonnerne fysisk i 
stand til at blive omstillet fra anionrensning til kation-
rensning. Det tager ca. 24 timer. 
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Anlæg 
Etablering af et nyt anlæg kun til dette brug vil være 
særdeles omkostningsfuldt, uanset om der benyttes 
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den ene eller anden proces. Omkostningerne vil naturligvis være afhængig af bl.a. automatis
ringsgrad, processikkerheder/ro

e-
busthed, efterbehandling af eventuelt slam etc. 

Da anlægget vil skulle være af en midlertidig karakter, vil der være 2 muligheder for efterfølgen-
de anvendelse. Anlægget kan opbygges som et mobilt anlæg og genanvendes ved kommende 
opfyldninger på Dong’ Energys nuværende og kommende kraftværker. Anlægget vil også sene-
re kunne omstilles til at behandle det nuværende røggasspildevand, som pt. sendes til 
Stigsnæs Industrimiljø. Det ville også kunne genanvendes, dersom Stigsnæs Industrimiljø fik 
tilladelse til en mindre revideret udgave af Baltic Gate Terminal, hvis dette ligger på tegnebræt-
tet. 

Et andet alternativ er at basere rensningen på de pilotanlæg, som Krüger pt. råder over, evt. 
efter diverse tilpasninger. Der findes pilotanlæg til Actiflo processen, der vil kræve en forproces, 
samt til MetClean processen, der vil kræve større kolonner, men hvor resten kan benyttes. Efter 
mindre ombygninger vil de kunne benyttes på Stigsnæs, dersom de på det pågældende tids-
punkt er ledige. 

En tredje mulighed vil evt. være at kombinere de 2 pilotanlæg, hvor MetClean processen benyt-
tes efter Actiflo processen til at behandle en delstrøm så langt ned, at den samlede udledning 
kan opfylde den ønskede rensningsgrad. 

Der er således forskellige muligheder, der kan/skal overvejes, inden det besluttes, hvilken pro-
ces der vælges, og inden det besluttes, om det skal lejes et midlertidigt anlæg eller anskaffes 
nyt anlæg anskaffes. 
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BILAG 3: Oversigt over de nærmeste omgivelser til den nye udskibnings-
pier 
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BILAG 4: Oversigt over internationale naturbeskyttelsesområder 
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