
 

I/S KAVO 
  

Miljøteknisk redegørelse for 
Energien 

Miljøteknisk redegørelse for 
Energien 

  
  

Ovnlinie 1 og 2 på Energien Ovnlinie 1 og 2 på Energien 
  
  

September 2008 September 2008 
  

 



 

I/S KAVO 
 

Miljøteknisk redegørelse 
for Energien 
 
 
 
 

Opdatering 
 

September 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref 257003F 
 834-080948 
Version 4 (MCR) 
Dato 2008-09-04 
Udarbejdet af KIMB 
Kontrolleret af PEHA 
Godkendt af PEHA 
 

Rambøll Danmark A/S 
Teknikerbyen 31 
DK-2830 Virum 
Danmark 
 
Telefon +45 4598 6000 
www.ramboll.dk 



 Indholdsfortegnelse 
 
 

1. Ikke teknisk resume 1 

2. Ansøger og Ejerforhold 2 
2.1 Virksomheden 2 
2.2 Ejer af ejendommene 2 
2.3 Virksomhedens kontaktperson 2 
2.4 Virksomhedens listebetegnelse 2 

3. Placering 2 
3.1 Oversigtsplan 3 
3.2 Regionplan, kommuneplan, lokalplan og varmeforsyningsplanlægning 3 

4. Energiens indretning 3 

5. Beskrivelse af produktionen 3 
5.1 Produktionskapacitet, forbrug af råvarer og energi 3 
5.2 Modtagelse og kontrol af affald 7 
5.3 Forbrændingsproces 8 
5.4 Driftsforstyrrelser 12 
5.5 Opstart og nedlukning 13 
5.6 Driftstid 13 

6. Renere teknologi 13 
6.1 Nyttiggørelse af energiproduktion 13 
6.2 Optimering af produktionsprocesserne 14 
6.3 Affaldsfrembringelse 14 

7. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 15 
7.1 Luftforurening 15 
7.2 Spildevand 17 
7.3 Støj 17 
7.4 Affald 17 

8. Forslag til vilkår vedrørende egenkontrol 18 

9. Driftsforstyrrelser 20 

10. Fremtidige projekter/fremtidsperspektiver 21 
10.1 Affaldsmængder og behandlingskapacitet 21 
10.2 Fremtidig behandlingskapacitet 22 
 
 
Bilag 1 Energiens placering i nærmiljøet 
Bilag 2 Oversigtsskitse for ENERGIENs tekniske anlæg

 Ref. 257003F/834-080948 I 



1. Ikke teknisk resume 

Energien har senest fået revideret miljøgodkendelse november 2003 efter Miljøbe-
skyttelsesloven. Siden 2003 er de tekniske anlæg på Energien opgraderet til opfyl-
delse af gældende lovgivning jævnfør Forbrændingsbekendtgørelsen.  
 
Nærværende miljøtekniske redegørelse for Energien skal læses som et baggrunds-
notat for fornyet revidering af Energiens miljøgodkendelse. 
 
Tilpasning til forbrændingsbekendtgørelse 
Der er på Energiens tekniske anlæg siden 2003 indført væsentlig forbedret rensning 
af røggassen gennem øget inddysning af kalk og sorbent samt udskiftning af an-
læggets posefiltre med det formål at nedbringe emissionen af HCl, SO2, dioxiner og 
kviksølv m.v. Endvidere er der på begge ovnlinier etableret støttebrændere, som 
skal sikre, at udbrændingen af røggasserne og opnåelse af den nødvendigt EBK 
temperatur altid er opfyldt. 
 
Affald og spildevand 
De primære affaldsstrømme fra Energiens produktion er slagge samt restprodukt 
fra røggasrensning. Slaggemængderne har gennem en årrække været jævnt fal-
dende som et resultat af KAVOs aktiviteter omkring affaldssortering, men er nu 
stabiliseret på ca. ca. 17,5 % den indfyrede affaldsmængde. Restproduktmængden 
fra røggasrensningen er generelt steget som følge af den forbedrede røggasrens-
ning der nu foretages. 
 
Der produceres ikke spildevand fra anlæggets processer, dog vil der lejlighedsvis 
være spildevand fra rengøring af gulve m.m. Spildevand herfra ledes til sandfang 
samt oliefilter, og herefter sammen med sanitært spildevand til Slagelse rensean-
læg.  
 
Emissioner til luft 
Som resultat af opgradering af anlægget er emissioner af SO2, HCl, HF, dioxiner og 
kviksølv reduceret væsentligt. Øvrige emissioner er kun påvirket marginalt idet dog 
emissionen af CO og TOC er reduceret væsentligt som følge af forbedret forbræn-
dingsregulering. 
 
Fremtid 
Det opgraderede forbrændingsanlæg forventes at være i drift til og med 2020 idet 
driften af ovnlinie 2 dog evt. vil blive indstillet som følge af skærpede emissionskrav 
for NOX. Der foreligger p.t. ingen beslutning om anlæggenes evt. fortsatte drift ef-
ter 2020. 
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2. Ansøger og Ejerforhold 

2.1 Virksomheden 
I/S KAVO Forbrændingsanlægget Energien  
Dalsvinget 11, 4200 Slagelse  
 
Matrikelnummer 12æ Slagelse markjorder 
 
CVR nummer (I/S KAVO): 13445400 
 
P-nr.: 1.003.420.253   
 
Energien er et affaldsforbrændingsanlæg, der forbrænder affald fra husholdninger 
og industri. Energien ejes og drives af I/S KAVO, som er et fælleskommunalt af-
faldsselskab for 5 kommuner i Vestsjællands område. KAVO står for Kommunernes 
Affaldsbehandling i Vestsjællandsområdet. 
 

2.2 Ejer af ejendommene 
Ejendommene på Dalsvinget 11 ejes af: 
 
I/S KAVO 
Møllesøvej 7 
4241 Vemmelev 
Tlf.: 58 38 28 00 
 

2.3 Virksomhedens kontaktperson 
Produktionschef: Ole Andersen 
 
E-mail: oja@kavo.dk 
Tlf.:  57 66 72 80 (direkte) 
  26 20 60 32 (mobil) 
Fax:  58 53 38 79 
 

2.4 Virksomhedens listebetegnelse 
Virksomheden forbrænder ikke-farligt affald. Kapaciteten er mere end 3 ton/h, 
hvorfor virksomhedens listebetegnelse er K 106 Anlæg til forbrænding af dagreno-
vation og dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. 
time (i) (s), jævnfør bilag 1 til Godkendelsesbekendtgørelsen. Godkendelsesmyn-
digheden er Miljøcenter Roskilde. 
 
 

3. Placering 

Energien er placeret i industriområde ved Dalsvinget i Slagelse. Placeringen i for-
hold til omgivelserne fremgår af bilag 1. 
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3.1 Oversigtsplan 
Forbrændingsanlæggets placering i forhold til de andre tekniske anlæg og placerin-
gen på grunden fremgår af bilag 2. 
 

3.2 Regionplan, kommuneplan, lokalplan og varmeforsyningsplanlæg-
ning 
I Regionplan for Vestsjællands Amt 2005-2016 gives mulighed for en udvidelse af 
forbrændingsanlægget i Slagelse, hvis der kan sikres tilstrækkelig varmeafsætning. 
En udvidelse kunne kræve en forudgående VVM-redegørelse (Retningslinje 2.8.8). 
 
Det bemærkes endvidere i Regionplanen, at forbrændingsanlægget i Slagelse 
(Energien) ikke kan brænde alt forbrændingsegnet affald i Vestsjælland, minus af-
fald fra Ringsted og Haslev, hvorfor KAVO har sikret sig langtidskontrakter med 
forbrændingsanlæg i Odense, Svendborg og Nykøbing Falster. 
 
Arealet ved Dalsvinget er ifølge lokalplan nr. 27 af 8. januar 1979 “Teknisk anlæg 
ved Dalsvinget” udlagt til offentlige formål, såsom forbrændingsanlæg, materiel-
gård og rensningsanlæg. Forbrændingsanlægget nævnes i denne lokalplan. 
 
Energiens varme- og dampproduktion afsættes til Slagelse Kraftvarmeværk, der 
ejes af Dong Energy, og indgår således i varmeforsyningen af Slagelse Kommune. 
 
 

4. Energiens indretning 

En situationsplan for Energiens indretning findes i bilag 2.  
 
 

5. Beskrivelse af produktionen 

5.1 Produktionskapacitet, forbrug af råvarer og energi 
 

5.1.1 Produktionskapacitet 
Energien har to affaldsforbrændende ovnlinier.  
 
Ovnlinie 1 er idriftsat i 1989 og med opgraderet røggasrensning i 2004. Ovnliniens 
forbrændingskapacitet er på 6 ton affald pr. time ved en brændværdi på 10,5 GJ pr. 
ton. Ovnlinien producerer damp, der leveres til Slagelse Kraftvarmeværk.  
 
Dampkedlen for Ovnlinie 1 har en kapacitet på 20 ton damp per time ved 430 °C og 
67 bar. 
 
Ovnlinie 2 er idriftsat i 1988 og i 2005 blev både røggasrensning og ovn-
/kedelanlæg opgraderet. Ovnliniens forbrændingskapacitet er på 4 ton affald pr. 
time ved en brændværdi på 10,5 GJ pr. ton. Ovnlinien producerer varmt vand til 
fjernvarmenettet via Slagelse Kraftvarmeværk.  
 
Ovnlinie 2 har en varmeproduktionskapacitet på 6,05 MW varmt vand ved max. 
110 °C og max 6 bar.  

Ref. 257003F/834-080948   3 

 



 
Der forventes ingen ændring af Energiens produktionskapacitet frem til 31/12 
2009. Efter 1. januar 2010 vil driften af ovnlinie 2 evt. blive indstillet som følge af 
skærpede miljøkrav, der ikke med sikkerhed kan imødegås indenfor en rimelig øko-
nomisk ramme. Endelig beslutning af ovnlinie 2 eventuelle fortsatte drift tages i 
løbet 2009. 
 

5.1.2 Råvarer 
Ved forbrænding af affald anvendes gasolie som støttebrændsel for overholdelse af 
850 °C kravet i efterforbrændingskammeret. Til rensning af røggassen for forure-
nende komponenter anvendes almindelig hydratkalk og Sorbacal samt Herdofen-
koks (HOK). Endelig anvendes vand til røggaskonditionering. 
 
Affald 
Energien modtager dagrenovation, dagrenovationslignende affald, fortrolige mate-
rialer, samt neddelt handels - og industriaffald fra KAVOs og NOVERENs kommu-
nerne. NOVEREN blev i 2007 fusioneret med KARA i Roskilde og har i den forbindel-
se opsagt samarbejdsaftalen med KAVO med virkning fra 1/1 2011. Herefter vil 
Energien udelukkende modtage affald fra de kommuner, der er interessenter i KA-
VO. 
 
Der brændes årlige ca. 65.000 ton affald på de to ovnlinier, afhængigt af antallet af 
driftstimer og affaldets aktuelle brændværdi. 
 
Med den nuværende driftsform og anlægsbestykning på Energien, er det ikke mu-
ligt med det eksisterende afsætningsgrundlag for fjernvarme, at brænde mere end 
ca. 65.000 ton affald/år.  
 
Affaldets fordeling på forskellige affaldsfraktioner er typisk som følger: 
 

Affaldsfraktion 
ISAG-
kode 

EAK-kode Årlig mængde 

[t/år] 

Diverse brændbart 19 20030100 3.000 

Neddelt storskrald 21 20030100 1.000 

Flyvehavre 33 02010300 0 

Diverse brændbart 
fra kommunen 

49 
 

20030100 
 

35.500 

Småt brændbart fra 
genbrugsstation 

51 
 

20030100 
 

8.500 

Privat dagrenovation 
59 
 

20030100 
 

500 

Erhvervsaffald efter 
aftale 

79 
1501, 150203, 

170201, 170203 
16.500 

I alt ca. 65.000 

Tabel 1. Typisk oprindelse af affald, der tilgår Energien. 
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Dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra KAVOs interessentkommuner 
tilføres direkte til Energiens affaldssilo. Erhvervsaffald køres efter aftale direkte til 
affaldssiloen på Energien alternativt afleveres affaldet til Forlev Miljøanlæg, hvor 
det efter behov neddeles. Fra Forlev Miljøanlæg kan erhvervsaffaldet efter behov 
enten køres til Energien med henblik på at optimere den samlede affaldskvalitet til 
forbrændingen i Slagelse eller omlastes til behandling på andre forbrændingsanlæg.  
 
Forud for neddelingen på Forlev Miljøanlæg er ikke forbrændingsegnede emner fra-
sorteret eksempelvis metal og andre genanvendelige materialer m.v. 
 
Erhvervsaffald, som leveres direkte til Energien, er forud for leverancernes påbe-
gyndelse blevet vurderet egnet til forbrænding på Energien af KAVO. 
 
Med henblik på en optimering af driften af ovnlinierne gennemføres en blanding af 
de forskellige affaldsfraktioner som anført i tabel 1, inden affaldet løftes i affalds-
tragten. 
 
I de 5 KAVO-kommuner (Holbæk, Kalundborg, Næstved, Slagelse og Sorø) er der 
indført en række anvisnings- og indsamlingsordninger, som har fungeret siden 
1996, jf. KAVO-kommunernes driftsinstruks til erhvervsaffaldsregulativet (Affalds-
bogen). Formålet med disse ordninger har bl.a. været, at undgå forbrænding af 
genanvendelige materialer, samt sikre, at kun forbrændingsegnede materialer tilfø-
res Energien. 
 
Kalk 
Der anvendes kalk til røggasrensning i form af hydratkalk (alm. hydratkalk og Sor-
bacal), hvor hydratkalken bringes til reaktion med røggassens indhold af HCl, HF og 
SO2. Hydratkalk opbevares indendørs i en silo med et lagervolumen på ca. 65 m3, 
medens Sorbacal opbevares i en ny udendørs silo med en lagerkapacitet på ca. 70 
m3. Placering af siloer fremgår af bilag 2. 
 
Der blev i 2007 anvendt 403 ton alm. hydrat kalk og 357 t Sorbacal, hvilket giver 
et specifikt samlet forbrug af hydratkalk og Sorbacal på ca. 12 kg pr. ton affald. 
 
Gasolie 
På både ovnlinie 1 og 2 er der etableret støttebrændere i forbindelse med opgrade-
ring af ovnliniernes røggasrensning i 2004 og 2005. Som følge heraf, har KAVO i 
2007 anvendt 146 m3 gasolie til sikring af temperaturen i efterforbrændingskam-
rerne, hvilket giver et specifikt forbrug af gasolie på 2,0 kg pr. ton affald. 
 
Gasolien opbevares udendørs i en dobbelvægget olietank med lækageovervågning. 
Olietanken fylden fra tankbil og påfyldningsrøret er opstillet på en ”fyldeplatform”, 
med tæt belægning. Regnvand fra fyldeplatformen udledes via olieudskiller. Place-
ring af olietank fremgår af bilag 2. 
 
Herdofenkoks 
Herdofenkoks (HOK) bliver anvendt til rensning for dioxiner og furaner i røggassen, 
ligesom røggassen også renses effektivt for kviksølv med HOK. HOK opbevares i en 
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ny udendørs silo med en lagerkapacitet på ca. 30 m3. Placering af siloer fremgår af 
bilag 2. 
 
Der blev i 2007 anvendt 28 t HOK, hvilket giver et specifikt forbrug af HOK 0,44 kg 
pr. ton affald. 

 
Øvrige kemikalier 
Der anvendes natronlud (27 % NaOH) til justering af kedelvandets pH værdi. Til 
dette formål anvendes årligt under 100 kg natronlud. 
 

5.1.3 Energiforbrug 
De to ovnlinier anvendte samlet set ca. 4,5 mio. kWh el i 2007, hvilket giver et 
specifikt elforbrug på ca. 71 kWh pr. ton affald. 
 
KAVO søger generelt at mindske elektricitetsforbruget til anlæggets processer gen-
nem følgende tiltag: 

a. indkøb af energirigtigt udstyr i forbindelse med nyanskaffelser 

b. udbredt brug af frekvensregulerede motorer 

c. et løbende og planlagt forebyggende vedligeholdelsesprogram herunder ef-

tersyn af kileremstræk m.m. 

d. behovsstyring af belysning 
 

5.1.4 Vandforbrug 
Energien anvender vand i røggasrensningsprocessen, til rensning af procesudstyr 
og til befugtning og køling af slagge. 
 
I røggasrensningsprocesserne anvendes teknisk vand (renset spildevand fra Slagel-
se Centralrenseanlæg) dels til køling og dels til opfugtning af den varme røggas fra 
kedlerne.  
 
Energien har i 2003 endvidere iværksat en omlægning af drikkevandsforbruget til 
teknisk vand (renset kommunalt spildevand) i forbindelse med rengøring, slagge-
vandskøling og ristegennemfaldsbefugtning. 
 
Energien foretager systematisk måling af forbruget af teknisk vand, der i 2007 ud-
gjorde 14.721 m3 svarende til et specifikt vandforbrug på 0,23 m3 pr. ton affald. 
 
I 2007 havde Energien endvidere et forbrug af råvand (alm. ledningsvand) på 
5.700 m3. Råvand anvendes fortrinsvist til opslæmning af hydratkalk i slurryanlæg-
get og rensning af strålingspart samt til de sanitære installationer. 
 
Alle afløb i ovnhal, aflæssehal og kælder samt ved procesanlæg ledes til Slagelse 
Centralrenseanlæg via sandfang og olieudskiller. Spildevand, der udledes via afløb 
ved kalkopredningslægget, renses endvidere i en kalkudskiller inden rensning med 
sandfang og olieudskiller. 
 
Slagelse Kommune har den 12. marts 1993 meddelt tilladelse til udledning af regn- 
og spildevand fra befæstede arealer, tagflader, produktionsanlæg og sanitære in-
stallationer. 
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5.2 Modtagelse og kontrol af affald 
 

5.2.1 Affaldsmodtagelse 
Ved ankomsten til forbrændingsanlægget bliver affaldet indledningsvist vejet og 
registreret elektronisk i ISAG-systemet. Registreringen af affaldet omfatter udover 
mængden af affald også art og type herunder affaldets EAK-kode, ligesom affalds-
transportørens identitet registreres.  
 
Efter registrering af affaldet foretages en statistisk indgangskontrol, hvor det auto-
matisk afgøres af kontrolsystemet, om det pågældende læs affald skal udtages til 
indgangskontrol (se nærmere i afsnit 5.2.2). I tilfælde, hvor der ikke skal udføres 
indgangskontrol aflæsses affaldet i en tømningssilo, der har en kapacitet på 1.600 
m3. Udover tømmesiloen har Energien også en lagersilo med en kapacitet på ca. 
1.500 m3, hvilket bringer den samlede lagerkapacitet op på ca. 3.000 m3. Denne 
lagerkapacitet svarer til, at forbrændingsanlægget kan holdes i drift i 3 døgn uden 
tilførsel af affald. 
 
Fra tømningssiloen og/eller lagersiloen løftes affaldet med en af de to polygrabbe til 
ovnliniernes affaldstragte, hvorfra det indføres til forbrænding. Begge grabbe kan 
rumme 2,5 m3, og det er muligt af føde begge ovnlinier med en grab alene. Inden 
affaldet brændes blandes det med grabberne i affaldssiloerne.  
 

5.2.2 Statistisk indgangskontrol 
Kombinationen af affaldstype og transportør (affaldskombination eller AK) registre-
res og for hver AK udvælges på tilfældig basis de læs affald, der skal udtages til 
indgangskontrol. Resultatet af indgangskontrollen registreres og danner basis for, 
hvorvidt indgangskontrollen skal skærpes, lempes eller fortsætte uændret. Sand-
synligheden for at et affaldslæs udtages til kontrol reguleres med kontrolhyppighed 
for henholdsvis affaldstransportøren og affaldstypen, hvor kontrolhyppigheden kan 
fastsættes individuelt for hver transportør (hT) og hver affaldstype (hAT,T) mellem 0 
og 100 %. Udtagshyppigheden for en given AK (hAK) beregnes herefter som: 
 

hAK = hT * hAT,T 
 
For enkelte AK eller affaldstyper kan der endvidere indføres fuldstændig kontrol 
(alle læs kontrolleres) eller ingen kontrol (ingen af den indgående læs affald kon-
trolleres). Fuldstændig kontrol indføres, hvis en AK selv efter længere tids skærpet 
kontrol, fortsat indleverer affald, der må afvises. For dagrenovation og dagrenova-
tionslignende affald udtages ikke affald til indgangskontrol.  
 
Der tilstræbes en gennemsnitlig udtagshyppighed på ca. 5 % for alt modtaget af-
fald med undtagelse af dagrenovation og dagrenovationslignende affald. 
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Kontroludfald 
Indgangskontrollen af et læs affald giver følgende mulige udfald: 
 
 0 - Modtaget uden anmærkninger 
 1 - Modtaget med anmærkninger 
 2 - Modtagelse afvist 
 
I tilfælde, hvor indgangskontrollens udfald er 1 eller 2 tages digitalt bilede af affal-
det som dokumentation og årsagen til anmærkning eller afvisning noteres. 
 
Resultatet af udført indgangskontrol samt hyppigheden, hvormed den udføres, regi-
streres og præsenteres i KAVOs månedsrapport. 
 
Ved vurdering af, hvorvidt et læs affald kan modtages med eller uden anmærknin-
ger, eller om det helt skal afvises, anvendes dels KAVOs egne krav til affaldets be-
skaffenhed herunder krav om størrelse m.v. og dels gældende bestemmelser om 
visse affaldsfraktioners (f.eks. pap, papir og plast m.v.) genanvendelse og bortskaf-
felse samt betingelser fastsat i KAVOs miljøgodkendelse. Krav til modtagelse af 
brændbart affald fremgår af KAVOs Affaldshåndbog, der er tilgængelig for alle på 
Internettet (www.kavo.dk) 

5.3 Forbrændingsproces 
KAVOs forbrændingsanlæg råder over to ovnlinier, hver bestykket med egen røg-
gasrensning og miljømålestation. Ovnlinie 1 er en dampproducerende og ovnlinie 2 
er varmtvandsproducerende.  

5.3.1 Ovne 
 
Ovnlinie 1 
Ovnliniens påfyldningsskakten er kølet med fjernvarmevand og forsynet med et 
nødlukkespjæld. I bunden af denne skakt er der placeret en hydraulisk betjent af-
faldspusher, som fører affaldet ind på forbrændingsristen.  
 
Affaldstilførslen styres i forhold til det ønskede dampflow, og reguleres således i 
praksis fra Slagelse Kraftvarmeværk. 
  
Risten er en hydraulisk drevet vipperist, opdelt i 3 af hinanden uafhængige sektio-
ner. Primærforbrændingsluften tilsættes via bundtragtene gennem ristesektionerne. 
Den primære forbrændingsluft kan forvarmes ved hjælp af fødevandet til kedlen i 
tilfælde, hvor affaldets brændværdi gør dette nødvendigt. Luftflowet til de enkelte 
ristesektioner måles og styres individuelt via ledeskinnespjæld indbygget i tilgangs-
kanalerne, og totalluftmængden styres via en fortryksreguleret centrifugalventila-
tor. 
 
Sekundærluften tilføres over brændselslageret i ovnens fyrrum gennem flere ræk-
ker dyser i ovnloftet, samt gennem dyser ved indgangen i kedlens 1. strålingspart. 
Sekundærluften har 2 funktioner idet den dels medvirker til udbrænding af de flyg-
tige bestanddele og sodpartikler i røggassen, og dels giver nedkøling af røggasser-
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ne, hvis disse bliver for varme. Sekundærluften måles og styres efter samme prin-
cipper som primærluften. 
 
Ovnrummet er foret med ildfast murværk, som sikres med køleluft igennem fyr-
rummets sidevægge på de mest udsatte steder. Denne luft tilføres fyrrummet, og 
virker som et konstant tilskud til sekundærluften. 
 
Temperaturen i fyrrummet vil normalt ligge i intervallet 950 – 1100 °C. 
 
Til opretholdelse af temperaturkravet i efterforbrændingskamret, er ovnlinien om-
bygget i 2004, hvor der er etableret støttebrændere i ovnrummet. Se nærmere i 
afsnit 5.3.2. 
 
Fra forbrændingsristen ledes slaggen ned i slaggeskakten, og ved hjælp af en slag-
gepusher stødes slaggen ud på en vibrationstransportør efter befugtning, og går 
herfra via transportbånd til åbne containere i slaggegården. Herfra transporteres 
slaggen til ekstern behandling (pt. afsættes slaggen til AFATEK A/S). 

 
Ovnlinie 2 
Forbrændingsristen er opbygget på same måde, som i ovnlinie 1, men er en ældre 
type, der er ombygget og moderniseret i 2005. I denne forbindelse er affaldspusher 
og ristestyring ændret således, at der kan opnås en bedre styring af ovnlinien. I 
primærluftsystemet er der indbygget en luftforvarmer, som er tilsluttet fjernvarme-
systemet. Det betyder, at luften kan forvarmes til 75-80 °C. Temperaturen i ovnens 
fyrrum reguleres ved inddysning af vand i ovnrummet og vil under normale forhold 
ligge i intervallet 950-1100 °C. 
 
Affaldstilførslen til ovnlinie 2 styres i forhold til varmeproduktionen. 
  
Til opretholdelse af temperaturkravet i efterforbrændingskamret, er ovnlinien om-
bygget i 2005, hvor der er etableret støttebrændere i ovnrummet. Se nærmere i 
afsnit 5.3.2. 
 
Affaldet vil brænde under sin bevægelse ned ad risten, og være omdannet til slag-
ge, når det forlader den sidste ristesektion. Fra forbrændingsristen ledes slaggen 
ned i slaggeskakten, hvorfra de udskilte slagger fra anlægget transporteres v.h.a. 
en lameltransportør og behandles som slaggen på ovnlinie 1. Slaggen befugtes un-
dervejs. 
 
Røggasserne, som dannes i forbrændingsovnen, ledes til et udmuret efterforbræn-
dingskammer, hvori der sker en udbrænding af røggasserne.  
 

5.3.2 Kedelanlæg 
 
Ovnlinie 1 
Røggasserne fra ovnens fyrrum ledes igennem dampkedlens 1. træk, som er delvist 
udmuret, og virker som efterforbrændingskammer for udbrænding af røggasserne. 
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I efterforbrændingskammeret har røggasserne en opholdstid på 2 sekunder. Ovnli-
nie 1 er forsynet med støttebrænder, som sikrer at temperaturen i efterforbræn-
dingskammeret ikke falder til under 850 °C under drift med affald på risten. 

 
Røggasserne ledes videre gennem dampkedlens 2. strålingstræk, og herfra videre 
gennem kedlens konvektionstræk, som er forsynet med 3 overhedersektioner for 
overhedning af dampen.  
 
Dampkedlens konvektionsdel (overheder) er udstyret med et sodrensesystem og 
economizeren er udstyret med et kuglerensningsanlæg, som styres automatisk, når 
anlægget er i drift, hvilket sker 2-3 gange pr. time med en varighed på ca. 3 minut-
ter pr. gang. 
 
Fødevandet til dampkedlen leveres fra Slagelse Kraftvarmeværk med temperaturer 
fra 120 °C til max. 170 °C og tryk fra 85 til max. 100 bar. Dampen leveres tilbage 
til Slagelse Kraftvarmeværk, hvor den anvendes til produktion af el og varme i en 
modtryksturbine. 
 
Røggasserne går til slut igennem en economizer, hvor de nedkøles til ca. 190 °C før 
indgangen til røgrensningsanlægget. Askepartikler, som udskilles i bunden af ovnen 
og kedlen, transporteres via slaggetransportsystemet. Den nedkølede røggas fort-
sætter herefter til røggasrensningsanlægget, hvorfra den rensede røggassen suges 
ud af en sugetræksblæser, og videre ud til skorstenen via en lyddæmper. 
 
Ovnlinie 2 
Røggasserne fra ovnen ledes til efterforbrændingskammeret, som er udformet som 
en cyklon, hvori de tunge partikler udskilles i bunden af cyklonen, hvorfra de trans-
porteres videre i asketransportsystemet. I efterforbrændingskammeret har røggas-
serne en opholdstid på mindst 2 sekunder ved min. 850 °C, hvilket sikres af ovnli-
niens støttebrænder, som sikrer, at temperaturen i efterforbrændingskammeret 
aldrig falder til under 850 °C under drift med affald på risten. 
 
Røggassen ledes fra efterforbrændingskammeret op igennem kedlens centralrør og 
videre igennem røgrørene, og forlader til slut kedlen med en røgafgangstemperatur 
i intervallet 180-280 °C afhængig af belastning og tilsmudsningsgrad af kedlen. 
Kedlen er en cylindrisk lodret stående røgrørskedel beregnet for varmt vand ved 
max. 110 °C og 6 bar og denne er tilsluttet Slagelse bys fjernvarmen via Slagelse 
Kraftvarmeværk. Ved reparation eller nedbrud på Slagelse Kraftvarmeværk, kan 
der leveres varmeenergi direkte ud på fjernvarmenettet fra ovnlinie 2 via en nød-
forbindelse.  
 
Den nedkølede røggas fortsætter herefter til røggasrensningsanlægget, som er af 
samme fabrikat og type som ovnlinie 1. Herfra suges den rensede røggas af en 
sugetræksblæser ud til skorstenen. 
 

5.3.3 Røggasrensningsanlæg 
Ovnlinie 1 og ovnlinie 2 er hver især bestykket med et røggasrensningsanlæg, der 
fungerer efter samme princip, hvorfor der kun er en beskrivelse af røggasrensnin-
gen for de to ovnlinier. 
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Anlæggene er udstyret med et røggasrensningsanlæg, hvor et semitørt rensnings-
trin kombineres med et tørt rensningstrin.  
 
Første rensningstrin er det semitørre, hvor røggassen bringes i kontakt recirkuleret 
røggasrensningsrestprodukt samtidig med, at røggassen køles og fugtes gennem 
tilsætning af vand og opslæmmet hydratkalk i et GSA tårn. Denne proces fjernes 
størstedelen af røggassens indhold af HCl, SO2 og HF. Efter GSA tårnet ledes røg-
gassen med restprodukterne til en cyclon, hvor røggasrensningsrestprodukterne 
skilles fra den øvrige røggas. Fra cyclonen recirkuleres en del af restproduktet til 
GSA tårnet og overskydende restprodukt sendes til silo for røggasrensningsrestpro-
dukter.  
 
Andet rensningstrin foregår ved, at røggassen, når den forlader cyclonen, ledes til 
en reaktor, hvor røggassen køles yderligere ved vandtilsætning, og der tilsættes 
frisk sorbent (Sorbacal og HOK). Røggassen med sorbent renses herefter i et pose-
filter, hvor den tilførte sorbent danner en filterkage på poserne, hvorigennem røg-
gassen renses for de sidste rester af HCl, SO2 og HF ligesom flyveaske herunder 
tungmetaller fjernes. Tilsætningen af HOK til røggassen sikrer endvidere, at kvik-
sølv og dioxiner m.v. fjernes effektivt fra røggassen.  

Fra posefilteret suges den rensede røggas ud af filtret og ledes via en lyddæmper til 
et separat løb i skorstenen med en sugetræksblæser. De udskilte restprodukter fra 
røgrensningsanlægget (RGR) overføres til en restproduktsilo, hvorfra restproduk-
terne bortskaffes via Dansk Restprodukthåndtering A.m.b.a. Restproduktsiloen har 
et lagervolumen på ca. 90 m3 og placeringen kan ses på bilag 2. 
 

5.3.4 Skorsten 
Begge ovnlinier er tilsluttet en 85 m. høj skorsten. Røggassen føres op gennem 
skorstenen i to separate røgrør. 
 

5.3.5 Spildevand og restprodukter 
 
Selve forbrændingsanlægget med tilhørende røggasrensningsanlæg er et spilde-
vandsfrit system, og der udledes derfor ikke spildevand fra anlæggets processer.  
 
I forbindelse med skylning af gulve og tømning af dampkedel eller vandkedel. vil 
der dog lejlighedsvis blive produceret spildevand, der tilledes Slagelse Centralren-
seanlæg. Endelig produceres sanitært spildevand fra kontor og mandskabsfacilite-
ter, der ligeledes tilledes renseanlægget. 
 
Udover restprodukterne beskrevet under ovn-/kedelanlæg og røggasrensningspro-
cesserne, producerer forbrændingsanlægget mindre mængder af følgende affalds-
strømme: 

• Kontor- og emballageaffald samt øvrigt genanvendeligt affald afleveres på 

den lokale genbrugsstation. 

• Affald fra folkerum brændes på anlægget. 
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• Olie- og kemikalieaffald, som opbevares i særskilt rum og afleveres på rele-

vante behandlingsanlæg.  
 

5.3.6 Styring og regulering 
Til betjening af begge ovnlinier, anvendes et computerbaseret styrings-, regule-
rings-, og overvågningsanlæg (SRO). Dette anlæg er konfigureret således, at over-
vågning, kan ske kontinuerligt. Formålet med SRO-anlægget er at automatisere 
driften, forenkle og forbedre overvågningen, samt give mulighed for udvidet rap-
portering af driftsforholdene, herunder miljødatarapporteringen. Hermed gives der 
mulighed for at optimere og styrke det forebyggende vedligeholdelsesarbejde på 
Energien. 
 

5.4 Driftsforstyrrelser 
De driftsforstyrrelser, der kan have konsekvenser for emissioner vedrører primært 
røggasrensningsanlægget. Udfald at hele eller dele af røggasrensningsanlægget vil 
således kunne føre til øgede emissioner, indtil fejlen er udbedret, eller ovnlinien er 
lukket ned. Det skal bemærkes, at sådanne situationer er omfattet af forbræn-
dingsbekendtgørelsens bestemmelser om unormale driftssituationer, og hændelser-
ne vil blive registreret og afrapporteret i henhold til KAVOs miljøgodkendelse. 
 
Lækage på oliereservoirer for hydraulik kunne medføre at hydraulikolie udledes 
med spildevand. Til forebyggelse herfor udledes alt spildevand via olieudskiller. 
Ligeledes vil lækager i kalkmælkssystemet kunne føre til udledning af kalkmælk, 
hvilket dog forebygges ved, at spildevand der udledes fra området med kalkopbe-
redningsanlægget udledes via kalkudskiller. 
 
Olietanken til støttebrænderne er udformet som dobbeltvægget olietank, der konti-
nuert lækageovervåges af anlæggets SRO-anlæg. Olietanken er placeret udendørs. 
 
Driftsforstyrrelse samt eventuelle konsekvenser af driftsforstyrrelser søges minime-
ret gennem følgende tiltag: 
 

a. nyligt udarbejdet oplæringsmateriale til brug for undervisning af driftsper-

sonale 

b. løbende opkvalificering af driftspersonalet gennem interne og eksterne kur-

ser 

c. løbende udbygning af overvågningsanlæg med måling af flere parametre 

samt registrering af drifts- og miljøparametre med henblik på optimering af 

miljøparametre 

d. opstart/nedlukning på rent træ 

e. forebyggende planlagt vedligehold herunder udbygning af datamængde 

som registreres i system for planlagt forebyggende vedligehold 

 

SRO anlægget forsynes med strøm via en UPS forsyning (uninterruptible power 

supply), hvorved det sikres, at anlægget kan overvåges og moniteres selv under 

fuldstændigt svigt i den almindelige strømforsyning. 
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5.5 Opstart og nedlukning 
For at sikre, at temperaturen i efterforbrændingskammeret altid er over 850 °C ved 
indfyring af affald, anvendes tørt træaffald til at starte anlægget, indtil anlægget 
har nået normale drifttemperaturer. Ligeledes indfyres der ved planlagt nedlukning 
tørt træ via affaldsskakten således, at efterforbrændingskamrets temperatur opret-
holdes i hele den tid, der er affald på risten. 
 
Ved ikke planlagt nedlukning af et anlæg indfyres tørt træ via affaldstragten i ned-
lukningsfasen, i det omfang dette er driftsteknisk muligt.  
 
Til brug for opstart og nedlukning af de to ovnlinie, opbevares der altid ca. 20 ton 
tørt træaffald på Energien. Træaffaldet opbevares i lukkede containere og hældes i 
affaldssiloens 3. aflæssezone, når det skal bruges. Under opstart og nedlukning af 
en ovnlinien spærres for aflæsning af affald og for adgang til denne zone i siloen. 
 

5.6 Driftstid 
Der arbejdes med 3-holdsskift i ugens 7 døgn. 
 
Energien modtager affald alle dage 24 timer/døgn.  
 
Der vil blive brændt affald på begge ovnlinier hele året, bortset fra perioder med 
stop på grund af eftersyn og reparationer. Ved eventuelle driftsforstyrrelser på en 
ovnlinie, kan den pågældende linie lukkes og anlæggets drift opretholdes med den 
kapacitet, den anden ovnlinie har. Affald, der eventuelt ikke kan behandles på 
grund af nedlukning af en ovnlinie eller affald, der generelt ikke er kapacitet til at 
brænde, vil blive brændt på eksterne forbrændingsanlæg, som KAVO har indgået 
samarbejdsaftaler med. 
 
De to ovnlinier vil på skift være ude af drift ca. i 4- 6 uger/år, som følge af planlag-
te vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Den årlige driftstid for hver ovnlinie 
forventes at være ca.  8.000 timer. 
 
 

6. Renere teknologi  

6.1 Nyttiggørelse af energiproduktion 
Energien fra affaldsforbrændingen afsættes som varme og damp til Slagelse Kraft-
varmeværk, der ejes af Dong Energy. På Kraftvarmeværket omsættes dampen til 
varme og elektricitet, hvorefter varmen nyttiggøres til fjernvarmeformål gennem 
SK-Varmers fjernvarmenet. I overgangsperioder i forår og efterår, kan SK-Varme 
ikke aftage al den varme, der produceres på baggrund af Energiens damp og var-
meleverance, hvorfor der opstår et behov for at bortkøle en del af varmen. For at 
minimere bortkølingen af varme, afsættes varmeproduktion fra Energien via en 
varmeakkumuleringstank hos Slagelse Kraftvarmeværk. Dette er i praksis regulerer 
Slagelse Kraftvarmeværk kølebehovet, da afsætning af fjernvarme overvåges og 
reguleres herfra.  
 
Den bortkølede varme udgør typisk ca. 10 % af den årlige samlede energiprodukti-
on på ca. 500 TJ/år. 
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Energien undersøger altid tekniske muligheder for at øge varmeafsætningen og 
dermed at mindske bortkølingen. P.t. undersøges muligheden for at udvide det 
samlede fjernvarmenet gennem tilknytning af mindre lokale decentrale fjernvarme-
net. 
 

6.2 Optimering af produktionsprocesserne 
Der er siden 2003 gennemført følgende tiltag til optimering og opgradering af Ener-
giens anlæg: 
 

• Affaldskranen er overgået til semi-automatisk styring, hvilket sikrer en 

jævn og stabil tilførsel af affald til ovnlinierne. 

• Begge ovnlinier er forsynet med støttebrændere, der sikrer overholdelse af 

temperaturkravet i efterforbrændingskamrerne. Støttebrænderne er place-

ret i henhold til CFD modulering af forbrændingen i hvert ovnkammer. 

• Inddysning af sekundærluft er forbedret og nye luftdyser er placeret på 

baggrund af CFD modulering af forbrændingen i hvert ovnkammer. 

• På ovnlinie 2 er affaldspusher og ristestyring ombygget for optimering af 

forbrændingsforholdene i ovnrummet. 

• Begge røggasrensningsanlæg er opgraderet til overholdelse af forbræn-

dingsbekendtgørelsens bestemmelser om rensning af røggassen. I den for-

bindelse er de eksisterende røggasrensningsanlæg udbygget med ekstra 

reaktor og inddysning af sorbent, ligesom de to anlæg er forsynet med nye 

og effektive posefiltre. 
 

6.3 Affaldsfrembringelse 
Der arbejdes løbende på at nedbringe slaggemængden fra anlægget, igennem den 
modtagekontrol som Energien foretager på det indkomne affald. 
 
Med henblik på en optimering af modtageforholdene samt at minimere modtagelsen 
af uønskede affaldsfraktioner har Energien og I/S KAVO gennemført følgende tiltag. 
 

• KAVO har udarbejdet en interaktiv affaldshåndbog, der er tilgængelig på 

www.kavo.dk. Affaldshåndbogen hjælper affaldsproducenterne med at bort-

skaffe affaldet på korrekt vis. 

• KAVO har etableret en affaldskonsulentordning for rådgivning af virksom-

heder og kommuner med henblik på at nedbringe og sortere affaldsmæng-

derne. 

• KAVO har gennemført en fraktioneret affaldsindsamling via genbrugsstatio-

nerne for erhverv og privat. 

• KAVO arbejder målrettet med information og vejledning om affaldsbortskaf-

felse gennem affaldshåndbogen og konsulentordningen. 

• Energien har indført statistisk indgangskontrol på det modtagne affald. 
 
Kvaliteten af slaggen sikres gennem håndhævelse af sorteringsreglerne i affaldsre-
gulativerne. En indsamlingsordning for elektronisk affald er med til at sikre en lave-
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re tungmetalbelastning af det forbrændingsegnede affald, og dermed et lavere 
tungmetalindhold i slaggen. 
 
Energien søger at opnå en minimal slaggemængde og en høj slaggekvalitet gennem 
vejledning om affaldsbortskaffelse og gennemførsel af indgangskontrol for det mod-
tagne affald. Endvidere søger Energien at sikre stabile driftstilstande gennem det 
planlagte forebyggende vedligehold, da dette ligeledes påvirker slaggekvaliteten i 
positiv retning. 
 
Mængden af restprodukt fra røggasrensningen optimeres løbende i reguleringen af 
røggasrensningsanlægget, idet mængden af inddysset kalk reguleres efter de fakti-
ske målte røggasemissioner.  
 
 

7. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 

7.1 Luftforurening 
Den helt dominerende punktkilde til luftforurening er anlæggets 85 m høje skor-
sten, med to røgrør til røggassen fra henholdsvis ovnlinie 1 og ovnlinie 2. 
 
I forbindelse med ikrafttrædelsen af forbrændingsbekendtgørelsens skærpede be-
stemmelser om grænseværdier for ½-times middelværdier og døgnmiddelværdier 
for røggassens indhold af forurenende komponenter, har Energien idriftsat forbed-
ret røggasrensning på de to ovnlinier og emissionerne fra de to ovnlinier har efter-
følgende ligget markant under de nye emissionskrav. 
 
I tabel 2 er emissionsgrænseværdierne på døgnbasis/stikprøvebasis vist sammen 
med middelværdierne i 2007 af de målte værdier fra Energiens emissionsmåleud-
styr for CO, støv, TOC, HCl, SO2 og NOX og fra præstationskontrol for øvrige para-
metre. 
 

Parameter Enhed Grænseværdi Ovnlinie 1 Ovnlinie 2 

CO 
Støv 
TOC 
HCl 
SO2 
NOX 
�9-metaller 
Cd + Tl 
Hg 
HF 
Dioxin 

mg/Nm3 
mg/Nm3 
mg/Nm3 
mg/Nm3 
mg/Nm3 
mg/Nm3 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

ng/Nm3 

50* 
10* 
10* 
10* 
50* 
400* 
0,5 
0,05 
0,05 

4 
0,1 

2,3 
0,5 
1,8 
6 
6 

300 
0,0065 
0,0001 
0,0017 
0,095 
0,0141 

3,0 
1,5 
1,0 
2,5 
3 

230 
0,0085 
0,0001 
0,0044 
0,15 

0,0525 

Tabel 2. Grænseværdier og emissioner fra ovnlinie 1 og 2 i 2007. Grænseværdier mærket 
med * angiver døgnmiddelgrænseværdi, øvrige grænseværdier er for stikprøver. Alle koncen-
trationer relateres til tør røggas ved 11 % O2 (referencetilstand). Ved Σ9-metaller menes 
summen af metallerne Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni og V 

  
Som det fremgår af tabel 2 er emissionerne efter opgradering af røggasrensnings-
anlæggene væsentlig under grænseværdierne.  
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7.1.1 Massestrømme  
Ved forbrænding af 1 tons affald emitteres ca. 6.100 Nm3 røggas udtrykt som tør 
røggas med 11 % O2 ved 0 °C og 1,013·105 Pa (referencetilstand). 
 
Den totale røggasmængde fra affaldsforbrændingen er således ca. 397 mio. Nm3/år 
(tør røggas 11 % O2), svarende til en indfyret affaldsmængde på ca. 63.000 
tons/år. Den maksimale røggasemission pr. time er ca. 38.000 Nm3 og 19.000 Nm3 
for henholdsvis ovnlinie 1 og ovnlinie 2. Alle røggasmængder udtrykt i referencetil-
standen. 
 
På baggrund af de målte emissioner i 2007 kan følgende massesstrøm som gengi-
vet i tabel 3 beregnes. 
 

Parameter Enhed Ovnlinie 1+2 

CO 
Støv 
TOC 
HCl 
SO2 
NOX 
Σ9-metaller 
Cd + Tl 
Hg 
HF 
Dioxin 

Kg/år 

Kg/år 

Kg/år 

Kg/år 

Kg/år 

t/år 

Kg/år 

Kg/år 

Kg/år 

Kg/år 

mg/år 

976 
312 
606 

1.922 
1.981 
108 
3 

0,04 
1 
43 
10 

Tabel 3. Massestrøm for 2007 ved forbrænding af 65.000 t affald årligt. 

  

7.1.2 Andre støvkilder 
For at forhindre støvudledning fra siloer til HOK, hydratkalk og Sorbacal samt fra 
silo til røggasrestprodukt, renses den evakueringsluft, der opstår under fyldning af 
en silo, gennem et selvrensende filtre, inden luften udledes til det fri. Ved etable-
ring af siloerne er der stillet krav om en maksimal støvkoncentration fra filtrene på 
15 mg/Nm3, hvorfor emissionen herfra er ubetydelig. 
 

7.1.3 Lugt 
Affaldet i siloen er en potentiel kilde til emission af lugt. Dette imødegås ved at ind-
suge primærluften til forbrændingen under siloens loft.  
 

7.1.4 Emission fra diffuse kilder 
Slagge bliver håndteret i befugtet stand, og restprodukt udlæsses direkte fra silo til 
tankbil, hvorfor der ikke vil være nogen diffuse emissioner af støv fra disse anlæg. 
 

7.1.5 Afvigende emissioner i forbindelse med opstart og nedlukning 
I forbindelse med opstart og nedlukning af et forbrændingsanlæg kan det være 
svært at kontrollere visse emissioner, idet anlægget i disse perioder vil operere 
udenfor det området det er designet til. For at reducere miljømæssige konsekven-
ser af dette, vil der under opstart og nedlukning blive forbrændt rent tørt træaffald, 
se i øvrigt afsnit 5.5. Ved ikke planlagte stop, vil der så vidt muligt blive indfyret 
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træaffald, indtil der ikke længere er affald på risten, ligesom støttebrænderne vil 
medvirke til overholdelse af EBK temperaturkravet medens, der er affald på risten.  
 

7.1.6 Afkasthøjde for emissioner 
Anlæggets skorsten er 85 m høj. Efter opgradering af røggasrensning er der sket 
en væsentlig reduktion i emissionerne af SO2, HCl, dioxiner og kviksølv m.m.. Øvri-
ge emissioner vil være uændrede i forhold til de oprindelige forhold, skorstenen er 
udlagt for.  
 

7.2 Spildevand 
Spildevandet fra forbrændingsanlægget udledes separat som processpildevand (fra 
kedelrensning og gulvask m.v.) og regnvand. Sanitært spildevand ledes direkte til 
kommunal spildevandsledning, medens det øvrige spildevand, som stammer fra 
spuling af gulv, først ledes gennem sandfang og olieudskiller, inden det ledes til 
spildevandsledningen. Regnvand ledes til Slagelse kommunes regnvandsledning. 
 

7.3 Støj 
 

7.3.1 Støjkilder 
På forbrændingsanlægget vil følgende støjkilder have en afgørende indflydelse på 
støjniveauet til omgivelserne: 

- støj fra filtre og sugetræksblæsere, 

- støj fra skorstenstoppen,  

- udstråling fra aflæssehallen, 

- udstråling fra ovnhallen samt 

- kørsel med renovationsvognene. 
 

7.3.2 Støj – og vibrationsdæmpende foranstaltninger 
Generelt er støjniveauet i Energiens omgivelser begrænset ved at placere støjkilder 
inde bygningerne. Køletårne til bortkøling af overskudsvarme er lyddæmpede og 
placeret således, at støjemission til omgivelser skærmes af Energiens bygninger. 
 
Der er etableret en lyddæmper i tilslutningen til skorstenen for at dæmpe støj fra 
de to ovnliniers sugetræksblæsere. 
 

7.4 Affald 

Forbrændingsanlæggets har følgende restprodukter: 

 

• Kontor- og emballageaffald samt øvrigt genanvendeligt affald afleveres på 

den lokale genbrugsstation. 

• Affald fra folkerum brændes på anlægget. 

• Olie- og kemikalieaffald, som opbevares i særskilt rum og afleveres på rele-

vante behandlingsanlæg.  

• Slagger og restprodukter fra røggasrensningen. 
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7.4.1 Slagge mv. 
Slaggemængden udgør ca. 18 % af den indfyrede affaldsmængde, svarende til ca. 
11.000 tons årligt. Råslaggen sorteres i 3 fraktioner af ekstern entreprenør pt. AFA-
TEK. Fraktionerne er 

1) sorteret slagge til genanvendelse 

2) jern til genanvendelse 

3) sigterest til deponi (ca. 2-3 %) 
 
Ifølge AFATEK opfylder slaggen fra Energien kravene til kategori 3 slagge jf. slag-
gebekendtgørelsen, og kan dermed genanvendes. 
 
Energien har kapacitet til at opbevare 150 ton slagge på området svarende til 3-4 
dages drift på begge ovnlinier samtidig. 
 

7.4.2 Restprodukt 
Restprodukt fra røggasrensning består af ikke omsat kalk, adsorbent, flyveaske 
samt reaktionsprodukter fra reduktionen af HCl, SO2 og HF med den tilsatte kalk. 
Mængden af røggasrensningsrestprodukt udgjorde i 2007 ca. 1.900 ton, hvilket 
svarer til ca. 3 % af den indfyrede affaldsmængde.  
 
Røggasrensningsrestproduktet bortskaffes via Dansk Restprodukt Håndtering 
(DRH), der leverer restproduktet til genanvendelse i Tyskland og Norge. 
 
 

8. Forslag til vilkår vedrørende egenkontrol 

Styringssystemet (SRO-anlægget) indeholder et overordnet reguleringskoncept af 
forbrændingen, som sikrer et meget konstant produktionsniveau og en optimering 
af forbrændingsprocesserne. Som led i reguleringen af forbrændingen og den efter-
følgende røggasrensning måles og registreres bl.a. følgende drifts- og produktions-
parametre samt røggasemissioner m.v. kontinuert: 
 

• Dampflow [ton damp/h] 

• Fødevandsflow [ton/h] 

• Varmeproduktion/køleeffekt [MW] 

• Temperaturer på damp og fødevand [ °C] 

• Temperatur på fjernvarmevand frem/retur [ °C] 

• Tryk [bar] 

• Støv [mg/Nm3] 

• HCl [mg/Nm3] 

• SO2  [mg/Nm3] 

• NOX [mg/Nm3] 

• CO  [mg/Nm3] 

• TOC [mg/Nm3] 

• EBK temperatur [ °C] 

• Temperatur før/efter røggasrensning [ °C] 

• Tryk og temperatur i skorsten (miljømålestation) [mbar og °C] 
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• Røggasflow [Nm3/h] 

• Vandindhold [vol %] 
 
Frem til 1. januar 2010 gælder emissionsgrænseværdierne for de to ovnlinier som 
de fremgår af tabel 4. 
 
Halvtimesmiddelværdier for støv, HCl, SO2 og NOX må maksimalt overskride græn-
seværdien (A-søjlen) i 60 timer pr år og overskridelserne må maksimalt foregå i 4 
timer ad gangen. Hvis overskridelsen af grænseværdien ikke kan bringes til ophør 
inden for de 4 timer, skal indfyringen af affald standses, og der skal påbegyndes 
indfødning af biomasse. Ovnlinien skal evt. om nødvendigt lukkes ned.  
 

Parameter Enhed 
Døgnmiddel- 
værdi 

Halv-
timesmiddel-
værdi (A) 1) 

Halv-
timesmiddel-
værdi (B) 1) 

Støv mg/Nm3 10 30 10 

TOC mg/Nm3 10 20 10 

HCl mg/Nm3 10 60 10 

SO2 mg/Nm3 50 200 50 

NOX som NO2 mg/Nm3 400 600 400 

CO mg/Nm3 50 100 - 

Gennemsnitlige værdier over en prøvetagningsperiode på 6-8 timer for dioxiner og furaner og ½-
8 timer for øvrige parametre 

HF mg/Nm3  4 

Cd & Tl mg/Nm3  0,05 

Hg mg/Nm3  0,05 

∑9-metaller 2) mg/Nm3  0,5 

Dioxiner, I-TEQ3) ng/Nm3  0,1 
1) Jævnfør Forbrændingsbekendtgørelsens bilag 7 
2) Med ∑9-metaller menes summen af Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni og V 
3) Toksiske ækvivalenter jævnfør Forbrændingsbekendtgørelsens bilag 1 

Tabel 4 Emissionsgrænseværdier for tør røggas ved 11 % O2 (referencetilstanden), jf. for-
brændingsbekendtgørelsen. 

 
For nedenstående grænseværdier gælder, at indfyring af affald øjeblikkelig skal 
ophøre, såfremt halvtimesmiddelværdier overskrides 
  
Støv:  150 mg/Nm2  
TOC:  20 mg/Nm2 
CO:  100 mg/Nm2  
 
Efter 1. januar 2010 afhænger grænseværdierne for NOX af, hvorvidt ovnlinie 2 
fortsætter driften eller ej. De fremtidige grænseværdier fremgår af tabel 5. Græn-
seværdierne for øvrige parametre påvirkes ikke af ovnlinie 2’s eventuelle fortsatte 
drift.  
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NOX-grænseværdi  
efter 2010 

Enhed 
Døgnmiddel -
værdi 

Halv- 
timesmiddel-
værdi (A) 1) 

Halv-
timesmiddel-
værdi (B) 1) 

Kun ovn 1 i drift mg/Nm3 400 - - 

Både ovn 1 og 2 i drift mg/Nm3 200 400 200 
1) Jævnfør Forbrændingsbekendtgørelsen bilag 7 

Tabel 5 NOX-emissionsgrænseværdier for tør røggas ved 11 % O2 (referencetilstanden), jf. 
forbrændingsbekendtgørelsen ved varierende driftsstatus for ovnlinie 2. 

 
Hvis driften af ovnlinie 2 indstilles 1. januar 2010, er den nominelle kapacitet af det 
samlede anlæg på 6 ton/h. Dette betyder, at grænseværdien for NOX-
døgnmiddelværdien fortsat er 400 mg/Nm3, medens der for halvtimesmiddelvær-
dierne ikke eksisterer nogen grænseværdi (hverken i A- eller B-søjlen). 
 
Hvis driften af ovnlinie 2 fortsættes efter 1. januar 2010, er den nominelle kapacitet 
af det samlede anlæg over 6 ton/h, hvorved grænseværdien for døgnmiddelværdier 
for NOX sænkes til 200 mg/Nm3. For halvtimesmiddelværdier bliver grænseværdien 
på 400 og 200 mg/Nm3 for henholdsvis A- og B- søjlen. 
 
 

9. Driftsforstyrrelser 

Driftsforstyrrelser og uheld forebygges ved en systematisk planlægning af løbende 
forebyggende vedligeholdelse af anlægget. Endvidere er en række kritiske kompo-
nenter dubleret (redundante) for at maksimere driftsikkerhed og minimere omfang 
og konsekvens af eventuelle udfald. Således er f.eks. kalkpumper til røggasrens-
ning, samt vandpumper til samme begge udført redundante.  
 
Posefilteret på ovnlinie 1 er opbygges som et dobbeltfilter, hvorved filtrets ene sek-
tion kan lukkes ned, medens den anden fortsætter i drift. Dette muliggør vedlige-
holdelse af filtret og skift af filterposer under drift, hvorved ovnlinien kan oprethol-
de en lang og kontinuert produktion. Kapaciteten af ovnlinie 2 er noget mindre end 
på ovnlinie 1, hvorfor posefiltret på denne ovnlinie kun er opbygget med en sekti-
on. 
 
Udgangspunktet for Energiens vedligeholdelsesprogram er at foretage forebyggen-
de vedligeholdelse af anlægget således, at anlægget vedligeholdes og komponenter 
udskiftes før et egentlig nedbrud optræder med henblik på at minimere risikoen for 
egentlig driftshavarier.  
 
Energien anvender vedligeholdelsessystemet Logihold til systematisk gennemgang 
og vedligeholdelse af anlæggets komponenter. Dette system (EDB-program) sikrer, 
at alle komponenter efterses, smøres, justeres og vedligeholdes efter leverandø-
rens anvisninger. 
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På Energien er følgende områder omfattet af det forebyggende vedligeholdelses-
program: 
 

a. alle tekniske driftsanlæg 

b. styrings- og overvågningsanlæg 

c. miljømålings- og registreringsanlæg 

d. indvejningssystem 
 
Der er brandslukningsmateriel til rådighed i form af pulverslukkere, brandslanger 
og sprinklersystem i affaldssilo.   
 
Der kan i tilfælde af brand i affaldssiloen samles vand fra slukningen i bunden af 
siloen. Dette vand kan være forurenet. Ved brand afspærres kloakafløbet fra siloen. 
Vandet kan nu analyseres, før der tages stilling til, om det kan udledes til kloak. 
Hvis slukningsvand i siloen ikke kan udledes til kloak, opsamles dette enten i per-
manente tanke, som forefindes på Energien. Brandvæsenet i Slagelse kan endvide-
re stille med 2 x 10 m3 tanke til opsamling af slukningsvand. Herefter kan det op-
samlede vand benyttes i røggasrensningsanlægget, eller genbruges under eventuelt 
langvarigt slukningsarbejde. 
 
Der er siden 1998 indført passiv brandsikring på Energien (alle rør- og kabelgen-
nemføringer er udført med brandtætning), og der er indført stationært vandsluk-
ningsanlæg til slukning af evt. brand i de to affaldssiloer, ligesom Energien har op-
ført separate brandslukningssystemer til hver af de to ovnliniers fødetragte. Endelig 
har ENERGIEN indført overvågningsanlæg af el-tavler. 
 
 

10. Fremtidige projekter/fremtidsperspektiver 

10.1 Affaldsmængder og behandlingskapacitet 
 
KAVO har hidtil samarbejdet med NOVEREN om affaldsbortskaffelse dels via for-
brændingsanlægget Energien i Slagelse og dels gennem indgåelse af kontrakter om 
behandling af forbrændingsegnede affald på andre eksterne anlæg. Efter NOVE-
RENs fusion med KARA i Roskilde pr. 1/1 2007, har NOVEREN opsagt samarbejdsaf-
tales med KAVO med virkning fra 1. januar 2011 og KAVO og NOVEREN har efter-
følgende aftalt en ”deling” af de indgående kontrakter om affaldsbehandling på eks-
terne anlæg. 
 
Den samlede mængde forbrændingsegnet affald fra KAVOs affaldsopland (nuvæ-
rende interessentskabskommunernes affaldsopland) udgjorde i 2007 ca.  81.550 t 
affald, og affaldsmængden forventes at stige til henholdsvis 93.750 t i 2017 og 
105.350 t i 2027. Energiens forbrændingskapacitet er ca. 65.000 t/år, og til be-
handling af overskydende affald har KAVO og NOVEREN indgået kontrakter med 
følgende forpligtigelser og rettigheder med hensyn til affaldsbortskaffelse. 
 

REFA: Min 15.000 t/år og max 30.000 t/år, udløb 2014 
Svendborg Kraftvarme: Min 10.000 t/år, udløb 2014 
Fynsværket: Alt overskydende affald dog max 50.000 t/år, udløb 2015 
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De indgående kontrakter deles mellem KAVO og NOVEREN med 45-63 % til KAVO. 
Den nøjagtige kontraktdeling mellem KAVO og NOVEREN afhænger dog af, hvorle-
des affaldet fra Ny Kalundborg Kommune fremover skal behandles, da Ny Kalund-
borg består af kommuner fra både KAVOs og NOVERENs interessentskab. Med ud-
gangspunkt i den nuværende affaldsfordeling fra Ny Kalundborg vil KAVO råde over 
ca. 52 % af de indgående kontrakter, hvorfor KAVO frem til 2014 råder over en 
samlet kontraktlig affaldsbehandlingsmulighed på ca. 47.000 t/år. 
 
I perioden 2008-2010 råder KAVO således over en samlet forbrændingskapacitet 
(Energiens kapacitet plus kontraktrettigheder) på i alt ca. 112.000 t affald årligt. 
Fra 2010 og frem til 2014 reduceres den tilgængelige forbrændingskapacitet i det 
tilfælde, hvor ovnlinie 2 ikke fortsætter driften, med ca. 19.000 t affald til ca. 
93.000 t affald. I perioden frem til 2014 forventes der således ingen problemer med 
at behandle mængden af indkommet forbrændingsegnet affald, da det eksisterende 
affaldsopland (nuværende interessentkommuner) vil genererer ca. 90.000 t affald 
årligt, og KAVOs samlede rådighed over forbrændingskapacitet vil mindst være 
93.000 t/år. 
 

10.2 Fremtidig behandlingskapacitet 
 
Efter 2014 udløber kontrakterne med REFA og Svendborg Kraftvarmeværk og efter 
2015 udløber kontrakten med Fynsværket. KAVO har derfor allerede nu undersøgt 
mulighederne for at forlænge de indgåede kontrakter eller indgå nye kontrakter om 
behandling af forbrændingsegnet affald ligesom der pågår overvejelser af, om og 
hvordan den eksisterende kapacitet på Energien skal/kan forlænges og fornyes. 
 
På længere sigt forventes de to ovnlinier i Slagelse at skulle udskiftes med ny for-
brændingskapacitet. Udskiftningen skal ses i sammenhæng med den samlede var-
meplanlægning for Slagelse og evt. andre lokale fjernvarmenet samt den samlede 
udbygning af forbrændingskapacitet i Danmark. Endvidere forventer KAVO at indgå 
en række kontrakter om behandling af forbrændingsegnet affald i lighed med de 
nyværende kontrakter, hvorfor affaldsbehandlingen også efter 2014 kan sikres. 
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BILAG 1 
Energiens Placering 

 



Bilag 1  
Energiens placering i omgivelserne og delområder i Slagelse Kommunes kommuneplan. 
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2D7

2E3+2E11+2E13
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2E4

300 m

2B2

 
 
2E3, 2E11, 2E13, 2E 9, 2E10: Offentlig forsyningsvirksomhed, miljøbelasten-
de virksomheder. 2 E 12: Mindre miljøbelastende virksomheder. 

2 E 5: område for blandet bolig og erhvervsvirksomhed 
2 D 7: Uddannelser 

2 B 2: boligområde for åben og lav bebyggelse 2 B 8: etageboliger 
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BILAG 2 
Oversigtsskitse 

 
 
 
 

Placering i forhold til andre tekniske anlæg og indretninger 
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Kære Annemarie Brix

Vedlagt fremsendes svar på fremsendte spørgsmål i Deres mail af 13. februar 2009. Endvidere fremsendes
supplerende dokumenter m.v. som aftalt på vores møde på KAVO d. 28. januar 2009.

Svar på spørgsmål i mail af 13. februar 2009

1. Dokumentation for EBK-temperatur korrektion. 
Dokumentation for EBK-temperaturen og beregning af samme er tidligere fremsendt til Vestsjællands Amt ved
Birgit Mathisen med notat af 10. juni 2005 og det er indholdet af dette notat, der henvises til i notat af 19.
januar 2006 om forslag til ændring af miljøgodkendelsens vilkår 1.9.

Notat af 10. juni 2005 er vedlagt denne mail. I dette notat fremgår det, hvorledes EBK-temperaturen
beregnes.

2. Opstart på biobrændsler 
Det er korrekt forstået, at der altid anvendes biobrændsel til opstart af ovnlinierne. De installerede
støttebrændere anvendes udelukkende til sikring af opretholdelse af 850 °C temperaturkravet i
efterforbrændingskammeret under normal drift med affaldsforbrænding.

Opstart af en ovnlinie på biobrændsel foretages ved at brændslet spredes ud på den første del af
forbrændingsristen ved hjælp af ovnliniens "affaldsskakt" og "affaldspusher". På risten antændes brændslet og i
takt med at det fænger fordeles det brændende brændsel på risten medens EBK-temperaturen stiger. Først når
EBK-temperaturen er over 850 °C påbegyndes tilførsel af affald til affaldsskakten, hvorfra det senere skubbes
ud på forbrændingsristen.

Se vedlagte procedure for detaljeret information om opstart af ovnlinierne.

Der foretages typisk 10 opstarter af hver ovnlinie pr år. Opstartstiden for ovnlinie 1 er ca. 9 timer, medens
den for ovnlinie 2 er ca. 5 timer. Hvis ovnen ved opstart er varm, reduceres opstartstiden.

Under hele opstartsforløbet suges røggassen fra ovnrummet gennem anlæggets GSA-tårn og videre ud gennem
posefiltret ved hjælp af ovnliniens sugetræksblæser. I begyndelsen af opstartsfasen er GSA-tårnet passivt,
medens der mellem GSA-tårnet og posefilteret vedblivende doseres en sorbent bestående af en blanding af
hydratkalk og koks. Dette bevirker, at røggassen effektivt renses for dioxiner og støvpartikler samt
tungmetaller ligesom evt. tilstedeværende sure gasser vil reagerer med sorbettens hydratkalk.

Når røggassen i GSA-tårnet er 200 °C aktiveres også vand og kalkpumperne i GSA-tårnet, hvorved hele
røggasrensningens anlægskomponenter er i funktion.

Røggassen fra opstartsfasen vil indeholde CO2, H2O og N2 som ved almindelig forbrænding af træbaseret
biomasse. Røggassen vil endvidere indeholde træaske og støv ligesom forbrændingen kan give anledning til en
mindre mængde SO2 i røggassen. Qua førnævnte beskrivelse, vil røggassen altid undergå en rensning inden
den udledes. 
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3. Har I situationer hvor I by-passer røggasserne uden om renseanlæggene mens der forbrændes
affald? 
Nej.

Har I mulighed for at føre røggasser fra det ene anlæg gennem det andet anlægs røggasser? 
Nej

4. Anvender I faremærkede kølemidler? 
Nej. Tørring af trykluft foretages med absorptionstørring. Enkelte tavlerum og computerrum er køles ved air
konditionering, hvortil der er knyttet små kølekompressorer. Kølemedie i disse kendes ikke.

5. Har I andre olietanke end den på 50.000 l? 
Nej, og der findes heller ikke tanke på Energien til opbevaring af andre flydende kemikalier.

6. Er der olieudskillere, sandfang eller lignende på jeres afløb til offentlig kloak? 
Ja. Olietanken fyldes via særlig fyldestation, der er opført på fyldepladsen. Fyldepladsen er udført som et
skrånende areal med SF-belægning (betonsten), hvor alt flydende ledes til afløb med olieudskiller.
Olieudskilleren er etableret i forbindelse med opførelse af olietank med fyldestation/-plads.

Regnvand fra de befæstede arealer på Energien afledes til offentlig kloak via olieudskiller.

Se vedlagte skitse for detaljerede informationer om placering af olietank og olieudskiller

Begge Energiens olieudskillere er tilmeldt tømningsordning.

7. Hvornår kan jeg forvente at modtage jeres redegørelse for at I gerne vil have den høje
grænseværdi for NOX og jeres beskrivelse af olietankanlægget?

Redegørelse om NOX emission er fremsendt med dokumentet: "Tidsbegrænset dispensation for NOX rensning
på ovnlinie 2", dateret 16. februar 2009. Dokumentet er fremsendt med mail d. 16. februar 2009.

Beskrivelse af olietanksanlægget er givet nedenfor.

Ønske om supplerende informationer som fremsat på møde d. 28. januar 2009.

1. Nuværende procedure for udtagelse af slaggeprøver ønskes fremsendt. 
Proceduren er vedlagt denne mail.

2. Beskrivelse af olietank med tilhørende udstyr samt attest for tæthed ønskes fremsendt. 
I forbindelse med opfyldelse af forbrændingsbekendtgørelsens bestemmelser om opretholdelse af en temperatur
på mindst 850 °C i efterforbrændingskammeret, er der bl.a. installeret støttebrændere i ovnlinie 1’s
ovnkammer. Støttebrænderen anvender fyringsolie som brændsel, hvorfor der er etableret en overjordisk
udendørs lagertank for dette.

Lagertanken for brændselsolie er udført som en overjordisk dobbeltvægget ståltank med lækageovervågning.
Lagertanken har et nettovolumen på 50.000 l og der påfyldes brændselsolie via en fyldestation, der er placeret
umiddelbart ved siden af lagertanken. Underlaget for fyldestationen (fyldepladsen) er et tæt og udført således,
at det skråner mod centralt placeret afløb, hvortil der er koblet en olieudskiller således overfladevand fra
fyldepladsen tankgården føres via olieudskiller.

Placering af lagertank fremgår af tidligere fremsendte miljøtekniske beskrivelse for Energien.

Lækageovervågningen foretages som en trykmonitering, trykket mellem de to vægge i olietanken kontrolleres.
Trykovervågningen foretages automatisk idet trykket overføres til ENERGIENS SRO anlæg. Udover den
automatiske lækageovervågning foretages også en manuel overvågning idet der foretages rundering af tanken
ugentligt, hvor trykke kontrolleres ved manuelt aflæsning af barometre såvel som tanken inspiceres for synlige
skader og lækager.

For detaljerede informationer om brændselstanken henvises til vedlagte tankattest.
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3. QAL 2 dokument for renoveret støvmåler ønskes fremsendt. 
Seneste QAL2 dokumenter er vedlagt denne mail.

Bilag

Notat af 10. juni 2005: 
<<KOPI AF 834-050951 EBK temperatur KAVO ovnlinie1 rev01.pdf>>

Instruks om opstart af ovnlinie 1 
<<102 start af ovnline 1med åben hovedstopventil.pdf>>

Instruks om opstart af ovnlinie 2 
<<202 start.pdf>>

Instruks om udtagning af slaggeprøver 
<<325 Udtagning af slaggeprøver.pdf>>

Attest for brændselstank 
<<Olietank.pdf>>

Skitse af tank-/olieudskillerplacering 
<<Tegning olietank og olieudskiller.pdf>>

QAL 2 på renoveret støvmåles 
<<217413 QAL2 Linie 2 2008.pdf>> <<217413 QAL2 Linie1 2008.pdf>>

Med venlig hilsen
Kim Brinck 

Rambøll
Waste-to-Energy
Olof Palmes Allé 22
DK-8200 Århus N
Tlf.: (+45) 4598 8333
Fax: (+45) 8944 7625
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KAVO: EBK temperatur for ovnlinie 1 på KAVO, Energien  

  

Dato  2005-06-10 Ovnlinie 1 er i 2004 blevet opgraderet med en støttebrænderinstallation, samt 
forbedret røggasrensning således, at de vilkår der stilles i den reviderede 
miljøgodkendelse for anlægget, kan efterleves. 

Revideret   
Initialer  MOKH/peha 
Sag  257003D  
J.nr.  834-050951 I miljøgodekendelsen fremgår det af vilkår 1.9, at vilkår for placering og 

korrigering af termofølere i efterforbrændingskammeret skal revideres såfremt 
fornyet dokumentation giver basis herfor. Endvidere står der i vilkår 1.16 at 
anlægget skal drives således at røggasserne, efter den sidste indblæsning af 
sekundærluft, opvarmes til en temperatur, der i mindst 2 sekunder er mindst 850 
°C. 

 

 

 
Da installationen af støttebrændere har ført til en ændret placering af termofølere, 
samt sidste inddysning af sekundærluft, redegør dette notat for, hvordan vilkår 
1.16 sikres overholdt, samt hvordan nye termofølere er placeret i 
efterforbrændingskammeret. 
 
Installationen af støttebrændere har nødvendiggjort en ny placering af 
termofølerne idet den eksisterende placering ville være for tæt på brænderne 
hvorved strålingsbidraget fra brænderne, når disse er i drift, ville forstyrre 
temperaturmålingen, samt give risiko for beskadigelse af termofølerne. De nye 
termofølere er placeret i kote 37,9 svarende til 6,8 meter over sidste sekundære 
luftindysning. 
 
Den fortolkning der er anvendt for vilkår 1.16, er at der til ethvert givet tidspunkt 
når ovnen er i drift, eksisterer et plan (2 sekunders planet) som en røggassen 
passerer 2 sekunder efter at den passerede det plan hvor sidste indblæsning af 
sekundær luft blev foretaget. Hvis temperaturen i 2 sekunders planet er højere 
end 850 °C, betragtes vilkår 1.16 som overholdt.  
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Brændernes placering er baseret på en CFD beregning. Brænderne er placeret 
over sekundær luftdyserne, og der blæses kontinuerligt en lille luftstrøm igennem 
brænderne for at køle disse. Ud fra et ønske om en konservativ og miljøvenlig 
tilgang til vilkåret, er det valgt, at definere brændernivauet som sidste 
indblæsning af sekundær luft, selvom der i praksis er tale om begrænset 
luftmængde, sammenlignet med sekundærluften. 
 
2 sekunders planets placering afhænger bl.a. af hvor meget affald der brændes 
samt af temperaturen af røggasserne. Det er derfor ikke i praksis muligt at måle 
temperaturen direkte i 2 sekunders planet, men man må korrigere en temperatur 
som er målt et sted efterforbrændingskammeret. Det er valgt at se bort fra 
temperaturens indflydelse på 2 sekunders planets placering, idet den vurderes at 
være mindre end røggasmængdens betydning. Yderligere ville indragelse af 
temperaturen i bestemmelsen af 2 sekunders planets placering komplicere 
beregningerne betydeligt. Det vurderes, at betydningen af denne tilnærmelse 
trækker resultaterne i en mere konservativ og miljøvenlig retning, idet man ved 
den aktuelle beregning vil fastholde 2 sekunders planets placering, når 
temperaturen falder, hvor det i praksis vil flytte nedad, fordi røggassernes 
densitet øges. 
 
Temperaturkorrektionen består af et fast og et variabelt led. Den faste korrektion 
er den korrektion, der korrigerer for strålingfejl for de temperaturfølere, der er 
placeret i kote 37,900. Det vil sige, at denne temperaturkorrektion beskriver 
forholdet mellem den temperatur der bestemmes ved termofølerne og den sande 
gennemsnitlige temperatur i det plan, hvor temperaturfølerne er placeret. 
 
Den faste korrektion er af Aalborg Industries ved en netværksmåling bestemt til 
64 °C, som skal lægges til den målte temperatur. 
 
Den variable temperaturkorrektion beskriver forholdet mellem den faktiske 
korrigerede temperatur i kote 37,9 og temperaturen i det plan (2 sekunders 
planet) hvor røggassen i aktuelle driftsituation har haft en opholdstid på 2 sek, 
siden sidste indblæsning af sekundær luft. 
 
I CFD rapporten er placeringen af 2 sekunders planet i fuldlast situationen 
beregnet til kote 42,3. Da placeringen af 2 sekunders planet vil være afhængig af 
lasten skal der løbende korrigeres i forhold til den aktuelle driftsituation. Den 
indfyrede affaldsmængde er dårlig egnet som grundlag for en løbende korrektion 
idet den bedst beregnes som middel over et antal drifttimer (gerne et døgn). Det 
er derfor valgt at benytte røggasflowet som indikator for den aktuelle last og 
dermed placeringen af 2 sekunders planet. 
 
Aalborg Industries har i et addendum til funktionsbeskrivelse for 
brænderinstallationen redegjort for hvordan den variable temperaturkorrektion 
kan bestemmes ud fra CFD rapporten. Her vises det at der ved 100 % last skal 
trækkes 48 °C fra den korrigerede temperatur i kote 37,9 for at få den temperatur 
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røggassen har efter 2 sekunders opholdstid. Tilsvarende er der gennemført en 
beregning for en last på 7 3 % hvor korrektionen kan udledes til 30 °C. Ud fra 
disse punkter kan følgende kurve for den variable temperaturkorrektion opstilles: 
 

Korrektionskurve
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Hvor den aktuelle last % beregnes som det aktuelle røggasflow divideret med 
røggasflowet ved fuldlast. 
 
Som eksempel kan vil man hvis der f.eks. måles 900 °C på følerne i kote 37,9 
ved en last på 90 % kunne beregnes en temperatur på 2 sekunders planet på: 
900 °C + 64 °C – 41,3 °C = 923 °C 
 
 
 
Med venlig hilsen 
RAMBØLL   
 
 
Morten Kyhnau Hansen 
Civilingeniør 



DRIFTSINSTRUKTION NR. 102 
Start af ovnlinie 1 med åben hovedstopventil 

 
Forfatter: Mve. Dato: 29.12.2005 Varighed: Løbende  Udgave nr.: 04. 
 
Henvisninger: Driftsmanual fra Aalborg Boilers, bind 18 

Dato:  Kl.   
 
• Biobrændsel til opstarten. 
 
• SLV skal være orienteret om starten jævnfør driftsaftale. 
 
• Ved rundering kontrolleres, ingen personer i ovn/kedel/røggasrensning, alle 

inspektionsluger og mandehuller lukket. Især kontrolleres at anlægsdele der har været 
under reparation er klargjort til drift. 

 
• Funktionsafprøvning/start af sugetræksblæser, primærblæser, sekundærblæser, 

køleluftblæser, brænderluftblæser, spærreluftblæser, primærluftspjæld, 
ristebevægelser, påfyldningspusher, slaggepusher, snegle og sluser. 

 
• Normal vandstand i kedlens overbeholder. 
 
• Fødevandstryk normal. 
 
• Vandstand i fødevandsbeholder på SLV normal. 
 
• Kortvarig bundblæsning (kun efter længere stilstand). 
 
• Alle sikkerhedsudløsninger resat. 
 
• Ventilerne 24 og 40 åbne (for at sikre naturlig cirkulation i ECO). 
 
• Opstartventil åbnes ca. 5%. 
 
• Hovedstopventil åben. 
 
• Opvarmnings/drænventiler hos SLV åben. 
 
• Dræn på overhedere åbnes (3 stk. nr.18). 
 
• Udluftninger på overhedere åbnes (3 stk. nr.7), men kun ved trykløs start.  
 
• Udluftning på tromle åbnes (1 stk. nr.12), men kun ved trykløs start. 
 
• Udluftning på hoveddampledning åbnes (1 stk. nr.14). 
 
• Dræn på hoveddampledning åbnes (1 stk. ved støvsugeranlæg) 
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DRIFTSINSTRUKTION NR. 102 
Start af ovnlinie 1 med åben hovedstopventil 

 
Forfatter: Mve. Dato: 29.12.2005 Varighed: Løbende  Udgave nr.: 04. 
 
Henvisninger: Driftsmanual fra Aalborg Boilers, bind 18 

• Klargøring af posefilter til drift. Filterrensning slået fra. (se særskilt driftsinstruktion for 
posefilter) 

 
• Sugetræksblæser startes 
 
• Kl: ______ Precoating af filtre hvis disse har været renset ned ved nedlukning. 
 
• Kl:   Ovnen tændes.  
 
• Ovnen fyres op med biobrændsel. Opstartskurve for ovn og kedel følges. (tryk og 

temperatur styres vha. opstartventil og tilpasning af fyringen). 
 
• OBS røggastemperatur før overhedersektioner max 500oC indtil der er stabil 

dampstrømning. 
 
• Ved røggastemperatur 160oC før filter: Start røggaskøling GSA  
 
• Kl:   Start kalk/kul-dosering reaktor B. (ca. 2 timer før forventet skift til affald) 
 
• OBS vandstand i beholder. 
 
• Udluftninger på overhedere lukkes når tydelig dampudstrømning observeres (3 stk. 

nr.7). 
 
• Udluftninger på tromle lukkes når tydelig dampudstrømning observeres (1 stk. nr.12). 
 
• Udluftninger på hoveddampledning lukkes når tydelig dampudstrømning observer (1 

stk. nr.14) 
 
• Dræn på hoveddampledning lukkes når tydelig dampudstrømning observeres (1 stk. 

ved hydraulik station) 
 
• Ved dampflow > 5 t/h og når tydelig dampudstrømning observeres lukkes dræn på 

overhedere (3 stk. nr.18) 
 
• Ved tromletryk 2 bar kniber SLV opvarmningsdrænventilen. 
 
• Ved dampoverhedning > 40oC lukker SLV opvarmningsdrænventilen og leder dampen 

til by-passdrift. 
 
• Opstartventilen lukkes. 
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DRIFTSINSTRUKTION NR. 102 
Start af ovnlinie 1 med åben hovedstopventil 

 
Forfatter: Mve. Dato: 29.12.2005 Varighed: Løbende  Udgave nr.: 04. 
 
Henvisninger: Driftsmanual fra Aalborg Boilers, bind 18 

• Ventilerne 24 og 40 lukkes. 
 
• OBS kedeltrykket rejser sig. Følg den aktuelle gradient for opstart. 
 
• Kl:   Start kalkdossering GSA. (kontroller reaktordyse, mica kasse, 

spadespjæld). 
 
• Hvis EBK temperaturen ikke kan presses helt op på 850oC, kan man evt. starte 

oliebrænderne manuelt. 
 
• Kl:   EBK temperatur ovn > 850oC og stabil. Afbryder i bagtavle for start/stop 

oliebrændere sættes i pos. ’start’. Kontroller at regulator for oliebrændere er i auto 
/sekvens (se PROC billede 131, KKS Nr. 1HHA 10AV100 og 1HHA 10AV200 ). 

 
• Filterrensning for posefiltre sættes til (se særskilt driftsinstruktion for posefiltre). 
 
• Kl:   Skift fra biobrændsel til affald. Miljørapportering til Amtet startes. (1 stk. 

afbryder i bagtavle sættes i stilling ’drift’). 
 
• Afspærringsventil til vandindsprøjtning åbnes. 
 
• OBS dampafgangstemperatur (indsprøjtningsventil åben og i regulering). 
 
• Ved tilfredsstillende dampdata leder SLV dampen til dampsamleskinne. 
 
• Belastningen øges gradvist til 1/1 last. 
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DRIFTSINSTRUKTION NR. 102 
Start af ovnlinie 1 med åben hovedstopventil 

 
Forfatter: Mve. Dato: 29.12.2005 Varighed: Løbende  Udgave nr.: 04. 
 
Henvisninger: Driftsmanual fra Aalborg Boilers, bind 18 

 Temperatur ved opstart ovn 1   
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DRIFTSINSTRUKTION NR. 102 
Start af ovnlinie 1 med åben hovedstopventil 

 
Forfatter: Mve. Dato: 29.12.2005 Varighed: Løbende  Udgave nr.: 04. 
 
Henvisninger: Driftsmanual fra Aalborg Boilers, bind 18 
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DRIFTSINSTRUKTION NR. 202 
Start af ovnlinie 2 

 
Forfatter: Mve. Dato: 29.12.2005 Varighed: Løbende  Udgave nr.: 04. 
 
Henvisninger:  

Dato:   
 
• Træ til opstarten. 
 
• SLV skal være orienteret om starten jævnfør driftsaftale. 
 
• Ved rundering kontrolleres, ingen personer i ovn/kedel/røggasrensning, alle 

inspektionsluger og mandehuller lukket. Især kontrolleres at anlægsdele der har været 
under reparation er klargjort til drift. 

 
• Funktionsprøvning af sugetræksblæser, primærblæser, sekundærblæser, 

brænderblæser, køleluftblæsere primærluftspjæld, ristebevægelser, 
påfyldningspusher, slaggepusher, snegle og sluser. 

 
• Sugetræksblæser startes. 
 
• Kl: ______ Precoating af filtre hvis disse har været renset ned ved nedlukning. 
 
• Kl:   Ovnen tændes. 
 
• Ovnen fyres op med biobrændsel. Opstartskurve for ovn og kedel følges 

(temperaturen styres ved tilpasning af fyringen). 
 
• Ved vandtemperatur >92oC kontaktes SLV for tilkobling på varmeveksler. 
 
• Kl:   Ved røggastemperatur 180oC før posefilter startes røggaskøling for GSA. 

(Kontroller reaktordyse, mica kasse, spadesjæld).    
 
• Kl:   Temperatur efter EBK > 850oC og stabil. Kontroller at regulator for 

oliebrænder er i auto /sekvens. 
 
• Sodblæser i bagtavle drejes i Auto. 
 
• Filterrensning for posefilter sættes til (se særskilt driftsinstruktion for posefilter) 
 
• Kl:   Skift fra biobrændsel til affald. Miljørapportering til Amtet startes. (1 stk. 

afbryder i betjeningstavle sættes i pos. ’drift’). 
 
• Belastningen øges gradvist til 1/1 last. 
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DRIFTSINSTRUKTION NR. 202 
Start af ovnlinie 2 

 
Forfatter: Mve. Dato: 29.12.2005 Varighed: Løbende  Udgave nr.: 04. 
 
Henvisninger:  

 
 
 Temperatur ved opstart ovn 2    DATO: 
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P:\E_M\2002\257003 Kavo Assistance\Miljøgodkendelse 2008\Dokumenter fra KAVO\325 Udtagning af 
slaggeprøver.doc 

DRIFTSINSTRUKTION NR. 325 
Anlæg: Fælles     Emne: Udtagning af slaggeprøver  

 
Forfatter: Hpe Dato: 02.03.2009 Varighed: Løbende  Udgave nr.: 04. 
 
Henvisninger:  Møde med miljøtilsynet se ref. D. 26.06.07,  se tidligere driftinstruktion 22 

05-03-2009 Side 1 af 1 
 Henning Petersen   
 

 
Driften: 
Der udtages en slaggeprøve på 1 liter fra ovnlinie 1 og på 1 liter fra ovnlinie 2 på hver 
vagt. Slaggeprøven skal være repræsentativ (delstrøm) for den enkelte ovnlinie, dog 
skal der ikke medtages jern, batterier mv. da dette alligevel vil blive frasorteret inden 
prøven analyseres. 
 
Hvis en ovnlinie ikke er i drift, skal der ikke udtages slaggeprøve på den pågældende 
vagt. 
 
Begge slaggeprøver hældes i trillebøren, som står i genbrugshallen.  
 
Kvittering: 
Når slaggeprøven er leveret i genbrugshallen, kvitteres der i Logihold under pkt. 
Slaggeprøve. 
 
Vedligehold: 
Når trillebøren er fuld efter ca.10 døgn, blandes indholdet i betonblanderen i 5 minutter, 
derefter hældes indholdet i sluffen. 
Sidste hverdag i måneden laves en blanding af de enkelte blandinger fra sluffen, således 
at den endelige slaggeprøve bliver et repræsentativt gennemsnit for den pågældende 
måned. Den endelige slaggeprøve opsamles i den tilhørende beholder med låg i en 
måned for det tilfælde at det skulle blive nødvendigt at udtage en ny prøve til kontrol.  
 
Fra beholderen klargøres en slaggeprøve til Miljølaboratoriet i de udleverede 
plastposer, som ved hjælp af vandfast tusch mærkes med: Energien, Kavo, måned, år 
og initialer på personen som har udtaget prøven. Eksempel: Kavo, Energien, april 
2005, Jan 
 
Posen med prøven lægges frem til Miljølaboratoriet ved blandemaskine / skrivebord i 
hallen for restprodukt. En prøveudtagningsrapport udfyldes, (noget af den er udfyldt på 
forhånd), dato og underskrift og evt. bemærkning tilføjes. 
 
Sluffen tømmes i salggecontaineren i slaggegården. 
 
Beholderen for blandingsprøve tømmes ved starten af næste måneds prøveudtagning, så 
den er klar til nye prøver.  
 

        Analyserapport: 
          Ca. 20 dage efter afhentning af slaggeprøven modtager Kavo Energien en analyserapport fra          
          Miljølaboratoriet. I rapporten er angivet tørstofindhold, glødetab, svovl. 
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