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Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyvær-
ket 
 
Dong Energy Power, Kyndbyværket påbydes hermed at lade udføre målin-
ger af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværkets anlæg. 
 
Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt 
muligt omfatte følgende anlæg:  

 KYV21 og/eller KYV 22 

 KYV51 eller KYV 52 
 
Denne endelige fastlæggelse af, hvilke anlæg undersøgelsen skal omfatte, vil 
ske i en dialog mellem Miljøstyrelsen og Kyndbyværket.  
 
Målingerne skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens oriente-
ring nr. 9 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø 
og af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte labo-
ratorier. Målingerne udføres i en af boligerne i Kyndby Huse, der ligger tæt-
test på Kyndbyværket. Målingerne kan udføres udenfor natperioden i for-
bindelse med planlagte prøvestarter på KYV21 og/eller KYV22 og på KYV51 
eller KYV52. 
 
Senest 1 måned efter påbuddet er meddelt skal Kyndbyværket sende en 
beskrivelse af måleprogram, herunder valg af bolig, til skriftlig accept hos 
Miljøstyrelsen. 
 
Senest 6 måneder efter Miljøstyrelsens skriftlige accept af måleprogram 
skal Dong Energy Power, Kyndbyværket sende rapport over resultater af de 
gennemførte målinger til Miljøstyrelsen. Rapportering skal ske i overens-
stemmelse med anvisninger i Miljøstyrelsens orientering nr. 9 1997. 
 
Påbuddet gives efter § 72, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. 
  
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 17. januar 2012 påbud om måling af lavfrekvent 
støj og infralyd fra Kyndbyværket. 
 

                                                
1
 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Dong Energy Power A/S, Kyndbyværket har den 17. februar 2012 sendt føl-
gende bemærkninger til det varslede påbud: 
 

”Kyndbyværket har den 17. januar modtaget et udkast til varsel af påbud om 
måling af lavfrekvent støj og infralyd og har følgende kommentarer som vi ger-
ne vil indgå i dialog med Miljøstyrelsen. 

 
I brevet skrives at undersøgelsen så vidt muligt skal omhandle anlæggene: 
KYV 21 og eller KYV 22 
KYV 41 
KYV 51 eller KYV 52 

 
KYV 41, 51 eller 52 er rene nødlastanlæg og kun i brug meget få timer om året. 
Ingen af anlæggene har kørt drift i nattetimerne i hverken 2010 eller 2011. 
I 2009 kørte gasturbinerne den 17. december 4½ time om natten. I 2008 kørte 
DM41 den 15. december 1½ time. 
Kyndbyværket mener derfor, at hvis der skal måles om natten, så er det mest re-
levant at måle for f.eks. KYV 21. 

 
Normalt køres der meget få timer om natten med KYV 21 eller KYV 22, hvorfor 
det vil være yderst bekosteligt, hvis der skal foretages måling med almindelig 
drift af en af disse blokke. 
Det vil i praksis betyde, at hvis KYV skal starte blokkene op, så vil et andet 
anlæg på Sjælland skulle stoppes. Det er Energinet der styrer behovet for at 
Kyndbyværket skal køre, så dette vil betyde meget store omkostninger for 
DONG Energy, hvis vi skal starte kun for et måleprogram. 
Desuden kan vi ikke på forhånd lave aftale med eksternt målefirma, da vi ikke 
vil vide, hvornår vi evt. skal starte. 
Ifølge orienteringen skal der yderligere tages hensyn til meteorologiske forhold, 
hvilket gør det endnu vanskeligere at aftale kørsel på forhånd. 

 
Vi kan derimod tilbyde, at der forsøges at lave en måling ved en af de på 
forhånd kendte prøvestarter der er aftalt med Energinet. De foregår klokken 10 
om formiddagen. Der skal stadig tages højde for de rette meteorologiske 
forhold, hvorfor vi må afvente at disse finder sted. Hvis Kyndbyværket kan 
overholde de anbefalede grænseværdier om dagen, så kan vi også om natten, så 
det burde give en retvisende måling. 
I Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 beskrives hvordan måling skal foretages. 
heri står på side 20, at måling skal foretages i den berørte bolig, hvor klageren 
bor. Hvordan kan det sikres, at det afhjælper klageren, som bor i 
Frederiksværk? 
Kyndbyværket forventer, at når vi har foretaget de krævede målinger for 
lavfrekvent støj/infralyd, og de forhåbentlig overholder anbefalede 
grænseværdier, at vi så kan sandsynliggøre over for eventuelle fremtidige 
klagere, at den lavfrekvente støj ikke kommer fra Kyndbyværket. 

 
Kyndbyværket aftaler med en af med de ansatte om måling i pågældendes hus. 
Vi vil meget nødig skulle ulejlige tredje mand, hvis vi skal måle om natten. Den 
præcise adresse meldes ud senere, når vi har indhentet tilladelse. 

 
Ålborg Universitet og Elsam (nu en del af DONG Energy) har i 2005 lavet en 
undersøgelse af lavfrekvent støj og infralyd foretaget på decentrale kraftvarme-
værker. Der er gasturbineanlæg, som er sammenlignelige med vores 



 3 

anlæg i undersøgelsen, selvom undersøgelsen beskriver at den kun omhandler 
decentrale anlæg. 
Jeg vedlægger rapporten til orientering. 

 
Kyndbyværket har indhentet udtalelse fra Rambøll om det varslede påbud, og 
Rambøll mener, at vi ved at måle som foreslået kan få et fornuftigt resultat.” 

 
Dong Energy Power A/S, Kyndbyværket har den 22. februar 2012 sendt føl-
gende supplerende bemærkninger til det varslede påbud: 
 

Ja, det kan godt lade sig gøre at måle for en gasturbine ved en prøvekørsel. 
 

Driftsmønsteret for gasturbinerne for de seneste år har været: 
 

Driftstimer for 2009: 

 
  

Driftstimer for 2010: 

 
 

Driftstimer for 2011: 

 
 
Miljøstyrelsen har følgende bemærkninger til Dong Energy Power, Kyndby-
værkets bemærkninger til det varslede påbud. 
 
Miljøstyrelsen tager til efterretning, at målinger i natperioden vil have store 
økonomiske omkostninger for Dong Energy Power, Kyndbyværket. Miljø-
styrelsen præciserer derfor påbuddet således, at målingerne kan udføres 
udenfor natperioden i forbindelse med planlagt prøvestart af KYV21 eller 
KYV21 samt KYV 51 eller KYV52. 
 
Som det fremgår af det varslede påbud vurderer Miljøstyrelsen, at afstanden 
mellem Kyndbyværket og klager ville betyde, at ubestemtheden på målere-
sultaterne ville blive for stor. Miljøstyrelsen vil som beskrevet i det varslede 
påbud ud fra måleresultaterne vurdere, om Kyndbyværket kan have været 
årsag til klagen over lavfrekvent støj den 30. november 2010. 
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Miljøstyrelsen frafalder krav om målinger på KYV 41, da den har få årlige 
driftstimer. Selvom KYV 51 og KYV 52 også har få årlige drifttimer, fasthol-
der Miljøstyrelsen krav om måling på en af de to gasturbiner, da Kyndby-
værket i forbindelse med kommentering af klagen har oplyst, at der kan fo-
rekomme lavfrekvent brum fra skorsten på gasturbine 51 og 52. Kyndby-
værket har i supplerende bemærkninger den 22. februar 2012 bekræftet, at 
der kan udføres målinger på KYV 51 eller KYV 52 under prøvestart. 
 
 
Baggrund for påbuddet 
To borgere har hhv. klaget over og henvendt sig om lavfrekvent støj og infra-
lyd fra Kyndbyværket den 30. november 2010. De to borgere bor i en af-
stand af ca. henholdsvis 20 og 13 km fra Kyndbyværket. 
 
Som følge af Kyndbyværkets oplysninger om driften i tidsrummet, hvor der 
er klaget over lavfrekvent støj og infralyd den 30. november 2010, kan Mil-
jøstyrelsen ikke udelukke, at Kyndbyværket i det pågældende tidsrum den 
30. november 2010 kan have udsendt lavfrekvent støj til omgivelserne. 
 
Kyndbyværket har den 18. august 2009 oplyst Miljøstyrelsen, at på Kyndby-
værket er der ikke anlæg eller maskiner, der kan give infralyd, men der kan 
forekomme lavfrekvent brum fra kedel på blok 21+22 og skorstenen på gas-
turbinerne 51+52. Oplever vi dette under drift i en kedel prøver vi at ændre 
driften, så det ophører. Kyndbyværket har ingen foranstaltninger der kan 
hindre eller dæmpe lavfrekvent lyd/infralyd. Alle anlæg er bygget efter reg-
ler der var gældende på opføringstidspunktet. 
 
Kyndbyværkets miljøgodkendelse indeholder ikke vilkår om lavfrekvent støj 
og infralyd. Miljøgodkendelsen indeholder heller ikke en vurdering af even-
tuel lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket. Miljøgodkendelse, som 
er meddelt den 19. september 2000, står overfor revurdering i 2012. 
 
Miljøstyrelsen finder, at det forhold, at lavfrekvent støj og infralyd fra 
Kyndbyværket ikke tidligere er belyst, og at klagen over lavfrekvent støj den 
30. november 2010 er sammenfaldende med opstart af blok 22, giver anled-
ning til at tage lavfrekvent støj og infralyd op i forbindelse med den forestå-
ende revurdering af Kyndbyværkets miljøgodkendelse fra september 2000. 
 
Til grund for påbuddet lægger Miljøstyrelsen særligt vægt på, at lavfrekvent 
støj og infralyd fra Kyndbyværket ikke tidligere er belyst og dokumenteret. 
 
Formålet med målingerne er: 

1. at vurdere, om Kyndbyværket overholder Miljøstyrelsens forslag til 
grænser for lavfrekvent støj og infralyd i Orientering nr. 9 1997. 

2. at vurdere, om der ved revurdering af miljøgodkendelsen af 19. sep-
tember 2000 skal stilles vilkår om grænseværdier for lavfrekvent støj 
og infralyd. 

3. at vurdere, om Kyndbyværket skal påbydes at dæmpe eventuel lav-
frekvent støj eller infralyd fra Kyndbyværket. 
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4. at skaffe grundlag for Miljøstyrelsens vurdering af, om Kyndbyvær-
ket kan have været årsag til klagen over lavfrekvent støj og infralyd 
den 30. november 2010. 

 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at målinger af lavfrekvent støj og infralyd ikke skal 
udføres i klagers sommerhus, men i stedet i en af de nærmeste boliger i 
Kyndby Huse, som ligger umiddelbart sydøst for Kyndbyværket. Skorstene, 
som er tilknyttet de enkelte anlæg/blokke på Kyndbyværket, ligger ca. 350-
600 meter fra nærmeste bolig i Kyndby Huse. 
 
Det begrundes i, at ubestemtheden på støjmålinger øges med stigende af-
stand mellem støjkilden og målepunktet. Med en afstand på 20 km mellem 
klagers sommerhus og Kyndbyværket vil ubestemtheden ved en måling i 
sommerhuset være af en størrelsesorden, så resultaterne af støjmålinger 
ikke vil kunne anvendes til at opfylde ovenstående fire formål. 
 
Målingerne af lavfrekvent støj og infralyd skal udføres i overensstemmelse 
med anvisningerne i Miljøstyrelsen orientering nr. 9 1997. Målingerne bør 
ifølge orienteringen i natperioden for at eliminere baggrundsstøj. Miljøsty-
relsen har som følge af Kyndbyværket bemærkninger til det varslede påbud 
accepteret, at målingerne kan udføres udenfor natperioden i forbindelse 
med planlagt prøvestart af KYV21 eller KYV21 samt KYV 51 eller KYV52. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at der ved drift af de to blokke (KYV 21 og KYV 22), 
og de to gasturbiner (KYV 51 og 52) kan Kyndbyværket udsende lavfrekvent 
støj. Disse anlæg indgår derfor i den påbudte undersøgelse, dog således at 
Miljøstyrelsen i dialog med Kyndbyværket forinden konkret vil fastlægge, 
hvilke anlæg det ud fra drifts- og tidsmæssige hensyn er muligt at lade indgå 
i undersøgelsen. 
 
Kyndbyværket får 6 måneder til at lade gennemføre målinger og rapporte-
ring. Miljøstyrelsen vurderer, at med denne tidsfrist vil det være muligt at 
finde et måletidspunkt, hvor de meteorologiske forhold, som er beskrevet i 
Miljøstyrelsen orientering, er opfyldt. 
 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 
kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Ny Øster-
gade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget se-
nest den 22. marts 2012, inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen 
til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klage-
re, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  
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De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anvi-
ste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra be-
handling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøkla-
genævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 
kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljø-
styrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 42 82 eller 
annje@mst.dk 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anne Jensen 
Civilingeniør 
72 54 42 82 
annje@mst.dk 
 
 
 
 
Kopi til: 
- Frederikssund Kommune 

http://www.mst.dk/

