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1.  INDLEDNING OG IKKE-TEKNISK RESUMÉ 
   

Østkraft Produktion (herefter Østkraft) er beliggende i et erhvervsområde på adressen Skansevej 2, 

3700 Rønne. Østkraft består af en nyere blok 6, der leverer en væsentligt del af fjernvarmen til 

Rønne by samt elektricitet til hele øen. Værket består desuden af en række anlæg, der alene kan 

producere elektricitet og hovedsageligt sættes i drift i forbindelse med uheld/brud på søkablet 

mellem Bornholm og Sverige. Det drejer sig om en ældre blok 5 samt et ældre dieselgeneratoranlæg 

omfattende 4 dieselmotorer og en relativt ny blok 7, der består af 10 dieselmotorer. 

 

Østkraft er i dag reguleret af miljøgodkendelsen af blok 6 fra 1990 (brændsel: kul og olie) med et 

tillæg hertil fra 1995 til fyring med træflis samt en godkendelse fra 1997 af de ældre anlæg (blok 5 

og det gamle dieselgeneratoranlæg). Herudover har Bornholms Regionskommune i 2006 meddelt 

godkendelse af den nye blok 7.  

 

Bornholms Amt foretog i 2003 den første revurdering af miljøgodkendelserne af blok 5, blok 6 og 

det gamle dieselgenerator anlæg. Ved revurderingen dengang blev alle vilkår i godkendelserne 

videreført uændret.  

 

Som følge af kommunalreformen overtog Miljøcenter Roskilde (nu Miljøstyrelsen Virksomheder) 

den 1. januar 2007 myndighedskompetencen for Østkraft. Miljøcenter Roskilde meddelte i januar 

2008 nye grænseværdier for udsendelse af svovldioxid, kvælstofoxider og støv til luften fra blok 6. 

 

Miljøstyrelsen har i denne afgørelse foretaget en revurdering og sammenskrivning af alle de miljø-

godkendelser og afgørelser, der i sin tid er meddelt til Østkraft Produktion A/S, bortset fra en miljø-

godkendelse af 9. oktober 2010 af det eksisterende udendørs tankoplag omfattende fire tanke, som 

drives af Østkraft.  

 

Revurderingen har givet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår er blevet ændret, og at 

nye vilkår er tilføjet. En samlet oversigt over ændrede og uændrede samt slettede vilkår findes i 

bilag E. 

 

Afsnit 3 i afgørelsen indeholder en samlet vurdering af de miljømæssige forhold på Østkraft og en 

begrundelse for de fastsatte vilkår. 

 

Samtidig med afgørelsen har Miljøstyrelsen givet Østkraft dispensation fra at overholde de normale 

grænseværdier for udsendelse af svovldioxid (SO2), kvælstofoxider (NOx) og støv til luften fra 

bestående fyringsanlæg i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2022. En sådan 

mulighed foreligger for mindre fjernvarmeanlæg, der opfylder visse forudsætninger, hvilket er 

tilfældet for Østkraft.  

 

Afgørelsen er i øvrigt tilpasset de særlige produktionsforhold, der gør sig gældende for Østkraft 

(reserveanlæg hvis søkablet mellem Sverige og Bornholm rives over eller på anden måde svigter). 
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2. REVURDERING 
 

Denne afgørelse omfatter en revurdering og en sammenskrivning af Østkrafts miljøgodkendelser, 

som er mere end 8 år gamle, samt efter aftale med Østkraft Produktion A/S også en nyere miljø-

godkendelse af blok 7 fra 2006, hvor retsbeskyttelsen i princippet først udløber den 23. december 

2014. 

 

Revurderingen omfatter således følgende afgørelser: 

 

 Miljøgodkendelsen af 22. december 1990 af blok 6  

 Miljøgodkendelsen af 25. oktober 1995 til fyring med træflis i blok 6  

 Godkendelsen af 29. januar 1997 af værkets ældre anlæg (blok 5 samt de fire 

dieselgeneratoranlæg) 

 Tilladelsen af 5. december 2001 til oplagring af flyveaske  

 Påbuddet af 9. januar 2008 om overholdelse af nye emissionsgrænseværdier for blok 6 

m.m.  

 Miljøgodkendelsen af 23. december 2006 af kraftreguleringsanlæg (blok 7)  

 

På grundlag af oplysningerne i den af virksomheden udarbejdede miljøtekniske beskrivelse samt 

vurderingerne i afsnit 3 har Miljøstyrelsen i afsnit 2.1 fastsat vilkår for drift af fyringsanlæggene på 

Østkraft, herunder grænseværdier for udsendelse af luftforurenende st0ffer og maksimal driftstid 

af visse anlæg, samt vilkår for oplag af såvel fast brændsel som restprodukter m.m. Endvidere er 

der meddelt tilladelse til udledning af spildevand, herunder kølevand, direkte til Rønne Havn. 

 

Uændrede vilkår fra de tidligere afgørelser og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er 

umarkerede, mens ændrede og nye vilkår er mærket med ○.  

 

Påbuddet træder i kraft den 6. januar 2014, hvor samtlige ovenfor nævnte afgørelser samtidig 

bortfalder. 
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2.1  Afgørelse og vilkår 

Miljøstyrelsen meddeler efter reglerne om dispensationsmulighed for fjernvarmeanlæg i § 13 i 

bekendtgørelsen om store fyringsanlæg
1
 dispensation til Østkraft Produktion A/S fra at overholde 

emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelsens bilag 1 for SO2, NOx og støv for bestående fyrings-

anlæg i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2022. 

 

Miljøstyrelsen meddeler samtidig påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, og § 72, stk. 3, 

om, at Østkraft med virkning fra den 6. januar 2014 skal overholde følgende vilkår:  

Generelle forhold 

A1 (○) Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på Østkraft. 

Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.  

 

A2 (○) Miljøstyrelsen skal orienteres om følgende forhold: 

-  Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom 

-  Hel eller delvis udskiftning af driftsherre 

-  Indstilling af driften i mere end 6 måneder, herunder ophør af driften. 

 

 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelsen af 

ændringen af ejerskifte- / driftsherreforhold eller beslutningen om indstilling eller ophør af 

driften.  

 

A3 (○) Østkraft Produktion A/S skal straks indberette til Miljøstyrelsen, når vilkårene ikke 

overholdes. 

 

 Driften af Østkraft eller den relevante del heraf skal indstilles, indtil vilkårene igen 

overholdes, hvis den manglende overholdelse af vilkårene i godkendelsen medfører 

umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke 

miljøet negativt.  

 

Hvis et vilkår i øvrigt overtrædes, skal Østkraft straks træffe de nødvendige foranstaltninger 

for at sikre, at vilkåret igen overholdes. 

Indretning og drift 

Brændsel 

B1 Som brændsel i blok 6 må der anvendes kul, fuelolie og max 20.000 tons flis af biomasse. 

 

B2 (○) Miljøstyrelsen skal orienteres senest 1 måned før, der vil blive anvendt en ny type biomasse. 

Der skal samtidig fremsendes oplysninger - fx i form af datablade fra leverandører - om 

indholdet af tungmetaller, svovl og klor m.m. i den nye type af biomasse. 

 

B3 (○) Der må kun anvendes dieselolie med et svovlindhold på max. 0,1 % i alle dieselmotorer. 

                                                             
1
   Bekendtgørelse nr. 1453 af 20. december 2012 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra 

store fyringsanlæg. 



7 

Driftstid 

B4 Blok 5 må være i drift i maksimalt 730 timer pr. år.  

 

B5 (○) Blok 6 må være i drift i maksimalt 500 timer/år med fuelolie som brændsel (fuld last). 

  

B6 (○) Blok 7 må maksimalt være i drift i 500 timer pr. år
2
. 

 

B7 (○)   Det gamle dieselgeneratoranlæg må maksimalt være i drift i 500 timer pr. år2. 

  

B8 (○) Alle dieselmotorer på Østkraft (blok 7 og det gamle dieselgeneratoranlæg) må udover 

prøvestarter kun benyttes i tilfælde af havarier på produktionsanlæg og ved udfald på 

transmissionsnettet mellem Bornholm og Sverige.  

Oplag  

B9 Håndtering og transport af fast brændsel skal ske uden væsentlige gener uden for 

virksomhedens arealer.  

 

Køreveje skal regelmæssigt fejes for at mindske risiko for støvflugt. 

 

B10  Kul skal udlægges og komprimeres, så støvflugt og selvantændelse modvirkes.  

 

Der skal være etableret et vandingssystem, der kan dække alt oplag af kul på kulpladsen, og 

herved imødegå støvflugt i tørre perioder.  

 

B11  Transportluft fra flyveaskesilo og udsugning fra kultransportbånd skal renses i et effektivt 

posefilter.  

 

B12  Slagge og flyveaske skal håndteres og transporteres i befugtet tilstand samt holdes fugtig 

under oplagring, således at der ikke opstår væsentlige støvgener uden for værkets areal, 

herunder oplagspladserne.  

 

Miljøstyrelsen afgør, om der er tale om væsentlige støvgener. 

Kontrol oplag 

B13 (○) Filtre skal efterses regelmæssigt og udskiftes i henhold til anbefalingerne fra leverandøren. 

  

Østkraft skal senest den 1. juli 2014 fremsende en plan til Miljøstyrelsen for inspektion og 

vedligeholdelse af filtre. 

 

Sedimentationsbassin 

B14 Virksomhedens sedimentationsbassin skal løbende oprenses for bundfældet materiale, 

således at bassinet virker effektivt.  

 

                                                             
2
  Faktiske driftstimer og ikke omregnede fuldlasttimer. Blot en af dieselmotorerne på et af to anlæg er i drift, 

anses det pågældende anlæg for at være i drift. 
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AMS-kontrol for luftforurenende stoffer  

B15 (○)  Fra 1. januar 2016 skal der i røggaskanalen fra blok 5 være installeret automatisk målende 

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

 

Stof Driftsparametre 

 

 

 

 

NOX 

 

Støv  

 

 

Ilt 

 

Røggastemperatur 

 

Røggasmængde/-hastighed 

 

Tryk 

 

Vanddampindhold (+) 

 

 (+):  ikke nødvendig hvis gasprøven tørres, før emissionerne analyseres. 

  

B16 Der skal i røggaskanalen fra blok 6 være installeret automatisk målende systemer (AMS-

udstyr) for følgende stoffer og driftsparametre: 

 

Stof Driftsparametre 

 

 

SO2 

 

NOX 

 

Støv 

 

CO 

 

Ilt 

 

Røggastemperatur 

 

Røggasmængde/-hastighed 

 

Tryk 

 

Vanddampindhold (+) 

 

(+):  ikke nødvendig hvis gasprøven tørres, før emissionerne analyseres. 

 

Krav til AMS-udstyr (placering, kvalitetskontrol/-krav og pålidelighed) 

B17  Målesteder for AMS-udstyr, jf. vilkår B15 og B16, og kalibreringsudstyr samt for 

præstationsmålinger skal placeres og indrettes efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens 

Luftvejledning (vejledning nr. 2/2001) samt relevante CEN-standarder.  

 

Der skal være god plads omkring målestedet, så manuelt måleudstyr kan håndteres og 

indføres i røgrøret på en praktisk måde. 

 

B18 Østkraft skal lade foretage kontrol og kalibrering af AMS-målere og perifere målere i 

henhold til standarden DS/EN 14181 og retningslinjerne i MEL-16. De automatiske måle-

systemer skal underkastes kontrol ved hjælp af parallelle målinger med referencemetoder 

mindst en gang om året.  
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For blok 5 skal kontrol og kalibrering af målerne ske under hensyntagen til, at blokken er i 

drift i en længere periode, der gør der teknisk muligt at udføre kontrol og kalibrering af 

målerne. 

 

Kontrol og kalibrering skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil.  

 

Rapport om kontrol/kalibrering af AMS-målere og perifere målere skal være Miljøstyrelsen 

i hænde senest 2 måneder efter, at der er udført kontrol/kalibrering af målerne. Rapporten 

skal før fremsendelsen til Miljøstyrelsen kvalitetssikres af Østkraft. 

 

B19  Kvalitetskrav til AMS-målere: 

 

Værdierne af 95%-konfidensintervallet omkring et enkelt måleresultat må ikke overskride 

følgende procentdele af emissionsgrænseværdierne:  

SO2:  20 %   

NOx: 20 %  

Støv: 30 % 

B20 (○) Hvis mere end ti døgnmiddelværdier i løbet af et kalenderår må kasseres, fordi mere end 

tre timegennemsnitsværdier var ugyldige, som følge af at AMS-udstyret ikke fungerede 

korrekt eller var under vedligeholdelse, kan Miljøstyrelsen stille krav om, at der træffes 

passende foranstaltninger til at gøre AMS-udstyret mere pålideligt. 

B21  Østkraft skal være i besiddelse af en kvalitetshåndbog for AMS-målere og perifere målere, 

hvor procedurer for vedligeholdelse og reparation samt for datahåndtering er beskrevet.  

Svigt af luftrensningsanlæg (elektrofilter på blok 6) 

B22  Blok 6 må ikke sættes i drift, hvis elektrofilteret ikke er fuldt funktionsdygtigt. 

 

Ved svigt af elektrofilteret, mens blok 6 er i drift, skal kedlen hurtigst muligt standses. 

 

Den samlede varighed af drift af blok 6 uden rensning må ikke overskride 120 timer i nogen 

12-måneders periode. 

 

 Ved svigt eller unormal funktion af elektrofilteret, mens kedlen er i drift, skal Miljø-

styrelsen underrettes senest 48 timer efter, at støvfilteret begyndte at fungere unormalt 

eller svigtede.  
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Luftforurening 

Emissionsgrænseværdier for SO2, NOx og støv for blok 5 gældende i 
perioden indtil den 1. januar 2016 

C1 (○) Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med fuelolie i kedlen på  

blok 5 (i mg/normal m3, tør røggas, ved 3% ilt):  

 

Brændselstype Emissionsgrænseværdi 

SO2 NOX
 

(som NO2) 

Støv 

Fuelolie 1.200 450 50 

 Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for blok 5 i  
perioden indtil den 1. januar 2016 (præstationskontrol) 

C2 (○) Emissionsgrænseværdierne for NOx og støv i vilkår C1 kontrolleres overholdt ved præ-

stationskontrol (stikprøvekontrol), som skal udføres hver sjette måned, hvis blok 5 er i drift 

i en længere periode, som gør det teknisk muligt at udføre præstationskontrol (såvel ved 

rutinekørsel som ved længerevarende afbrydelse af søkablet mellem Bornholm og Sverige).  

 

Præstationskontrollen skal omfatte 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time.  

 

Måling af emission af NOx og støv skal foretages i henhold til relevante metodeblade 

udsendt af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften, p.t. 

metodeblad MEL-03 for NOx og MEL-02 for støv (se www.ref-lab.dk). 

 

Emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx og støv anses for overholdt, hvis: 

  

1)  Det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger ved hver præstationskontrol for 
NOx og støv er mindre end eller lig med grænseværdien.  

Ved vurdering af, om emissionsgrænseværdierne er overholdt, må usikkerheden på 

målingerne ikke fratrækkes. 

2) Emissionsgrænseværdien for SO2 anses for overholdt, hvis indholdet af svovl i fuelolie 

er under 0,7 %. 

Emissionsgrænseværdier for SO2, NOx og støv for blok 6 gældende i 
perioden indtil den 1. januar 2016 

C3 (○) Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med kul, fuelolie og biomasse 

i kedlen på blok 6 (i mg/normal m3, tør røggas, ved den angivne iltprocent):  

 

Brændselstype Emissionsgrænseværdi Iltindhold 

SO2 NOX
 

(som NO2) 

Støv 

Kul 1.200 600 30 6% 

Biomasse 1.200 600 30 6% 

Fuelolie 1.200 450 50 3% 

http://www.ref-lab.dk/
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Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for blok 6 i 
perioden indtil den 1. januar 2016 (AMS-kontrol) 

C4 Emissionsgrænseværdierne i vilkår C3 kontrolleres overholdt ved AMS-kontrol. 

 

Emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx og støv i vilkår C3 anses for overholdt, hvis: 

1) Gennemsnitsværdierne af emissionskoncentrationerne over driftstiden i enhver 

kalendermåned ikke overstiger emissionsgrænseværdierne, og:  

2a)  For SO2 og støv: 97% af alle 48-timers gennemsnitsværdier af emissions-

koncentrationen (udregnet på grundlag af timemiddelværdier) set over et kalenderår  

ikke overskrider 110% af emissionsgrænseværdien, 

2b)  For NOx: 95% af alle 48-timers gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationen 

(udregnet på grundlag af timemiddelværdier) set over et kalenderår ikke overskrider 

110% af emissionsgrænseværdien.  

 

Ved bestemmelse af gennemsnitsværdierne indgår ikke opstarts- og nedlukningsperioder, 

samt for støv også tidsrum hvor elektrofilteret er ude af drift. 

 

Ved vurdering af, om emissionsgrænseværdierne er overholdt, må usikkerheden på 

målingerne ikke fratrækkes. 

Emissionsgrænseværdier for SO2, NOx og støv gældende i perioden  
fra den 1. januar 2016 indtil den 31. december 2022 

C5 (○) Blok 5 og blok 6 anses for at være ét samlet fyringsanlæg. 

 
Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med fuelolie i kedlen på  
blok 5 og ved fyring med biomasse, fuelolie eller kul i kedlen på blok 6 (i mg/normal m3, tør 
røggas, ved den angivne iltprocent):  

 

Brændselstype Emissionsgrænseværdi Iltindhold 

SO2 

 

NOX
 

(som NO2) 

Støv 

Kul 1.200 600 30 6% 

Biomasse 1.200 600 30 6% 

Fuelolie 1.200 450 50 3% 

 

C6 (○) Hvis der indfyres fuelolie i kedlen på blok 5, samtidig med at der indfyres fast brændsel i 

 kedlen på blok 6 (kul og/eller biomasse), skal følgende emissionsgrænseværdier for SO2, 

NOx og støv overholdes (i mg/normal m3, tør røggas, 6% ilt): 

GVRESULTERENDE  =  (GVolie × MWK5 + GVFB ×  MWK6) : (MWK5 + MWK6) 

hvor GVolie er emissionsgrænseværdien for fuelolie i vilkår C4, dog skal grænseværdien før 

indsættelse i formlen multipliceres med en faktor 0,83 som følge af omregning fra 3% ilt til 

6% ilt, mens GVFB er den indfyrede effekt af fast brændsel i kedlen på blok 6. 

 

MWK5 og MWK6 er den aktuelt indfyrede effekt i kedlen på henholdsvis blok 5 og blok 6. 
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Regler for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx og 
støv for blok 5 og blok 6 i perioden fra den 1. januar 2016 indtil den  
31. december 2022 (AMS-kontrol m.m.) 

C7 (○) Emissionsgrænseværdierne i vilkår C5 og C6 kontrolleres overholdt ved AMS-kontrol, dog 

kan emissionen af SO2 fra blok 5 bestemmes ved en beregning. 

 

Emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx og støv i vilkår C5 og C6 anses for overholdt, når: 

 Ingen af de månedlige gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne overskrider 

emissionsgrænseværdien 

 Ingen af døgnmiddelværdierne af emissionskoncentrationerne overskrider 110% af 

emissionsgrænseværdien  

 95%-fraktilen af alle timegennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne i årets 

løb ikke overskrider 200% af emissionsgrænseværdien. 

 

Ved bestemmelse af gennemsnitsværdierne af SO2, NOx og støv indgår ikke opstarts- og 

nedlukningsperioder for blok 5 og blok 6, samt for støv også tidsrum hvor elektrofilteret på 

blok 6 er ude af drift.  

 

Ved vurdering af, om emissionsgrænseværdierne er overholdt, må usikkerheden på 

målingerne ikke fratrækkes. 

 

C8 Miljøstyrelsen kan på et senere tidspunkt fastsætte detaljerede definitioner af opstarts- og 

nedlukningsperioder efter nærmere aftale med Østkraft Produktion A/S. 

Præstationsmålinger i øvrigt 

C9 (○) Der skal hvert år – første gang i 2016 – foretages en præstationsmåling for kviksølv i 

afkastet fra blok 6 ved fyring med kul i kedlen. 

 

 Præstationsmålingen skal omfatte 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time.   

  

Udskillelsesgraden3 for kviksølv skal bestemmes ved hver præstationsmåling.  

 

 Måling af emissionen af kviksølv skal foretages i henhold til det relevante metodeblad 

udsendt af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften, pt. 

MEL-08b (se www.ref-lab.dk). 

 

C10 (○)Der skal inden 1. juli 2014 foretages en præstationsmåling for NOx i det fælles afkast fra 

dieselmotorerne i blok 7. 

 

Miljøstyrelsen kan herefter forlange, at der udføres en årlig præstationsmåling.  

 

 Præstationsmålingen skal omfatte 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time.   

 

 Præstationsmålinger skal udføres i henhold til det relevante metodeblad udsendt af Miljø-

styrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften, pt. MEL-03 (se 

www.ref-lab.dk). 

 

                                                             
3
  Herved forstås mængden af kviksølv, der fjernes i elektrofilteret, set i forhold til den mængden, der tilføres 

kedlen med kullet.  

http://www.ref-lab.dk/
http://www.ref-lab.dk/
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C11 (○) Der skal inden 1. juli 2014 foretages en præstationsmåling for NOx i afkastet fra hver 

dieselmotor i det gamle dieselgeneratoranlæg.  

 

Miljøstyrelsen kan herefter forlange, at der udføres en årlig præstationsmåling.  

 

Præstationsmålingen skal omfatte 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time.   

 

 Præstationsmålinger skal udføres i henhold til det relevante metodeblad udsendt af Miljø-

styrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften, pt. MEL-03 (se 

www.ref-lab.dk). 

 

C12 (○) Rapporter om præstationsmålinger, jf. vilkår C2 og C9 – C11, skal sendes til Miljøstyrelsen 

senest to måneder efter, at der er udført en præstationsmåling.  

B-værdier4 

C13 (○)  Østkraft (alle fyringsanlæg) må ikke give anledning til overskridelse af følgende B-værdier:  

 

Stof B-værdi 

mg/m3 

Svovldioxid (SO2) 0,250 

Kvælstofdioxid (NO2) 0,125 

Klorbrinte (HCl) 0,05 

Hydrogenfluorid (HF) 0,002 

Kulmonooxid (CO) 1 

Kviksølv (Hg) 0,0001 

Cadmium (Cd) 0,00001 

Bly (Pb) 0,0004 

Chrom (Cr VI) 

Andre chromforbindelser end Cr VI, målt som Cr 

0,0001 

0,001 

Kobber (Cu) 0,01 

Vanadium (V) 0,0003 

Nikkel (Ni) 0,0001 

Støv i øvrigt (< 10 µm) 

Mineralsk olie (olietåge) 

0,08 

0,003 

 

B-værdierne skal generelt være overholdt i en højde på 1,5 m over jordoverfladen. Ved 

Plejecenter ”Slottet” skal B-værdierne dog være overholdt ved hver etage. 

 

Dokumentation for overholdelse af B-værdierne skal ske ved en OML-beregning, jf. kapitel 

4 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001: Luftvejledningen.  

                                                             
4
  Den nøjagtige definition af B-værdien fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002: B-værdi 

vejledningen. 

 

http://www.ref-lab.dk/
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C14 (○) Sammen med afrapportering af præstationsmålinger for emission af NOx fra blok 7 og det 

gamle dieselværk i 2014, jf. vilkår C10 og C11, skal Østkraft Produktion A/S fremsende 

dokumentation for, at B-værdien for NO2 er overholdt. Dokumentationen kan være en 

vurdering/beregning foretaget med udgangspunkt i de hidtil udførte OML-beregninger. 

 

C15 (○) Miljøstyrelsen kan forlange, at der udføres en årlig OML-beregning for de stoffer, der er 

angivet i tabellen i vilkår C13, hvis de tidligere beregninger ikke anses for dækkende for de 

aktuelle koncentrationer af stoffer i omgivelserne. 

 

Lugt 

D1 Aktiviteterne på Østkraft må ikke give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne. 

 

Miljøstyrelsen afgør, om der er tale om væsentlige lugtgener. 

  

Spildevand 

Kølevand 

E1 Østkraft skal kontinuert registrere den udledte kølevandsmængde samt temperaturen af 

kølevandet i indløbet og udløbet.  

 

Den udledte kølevandsmængde og kølevandets gennemsnitlige overtemperatur (forskellen 

med temperatur i indtag og udløb) skal beregnes for hvert døgn.  

  

E2 (○) Kølevandet må ikke tilsættes andre kemikalier end ferrosulfat. 

 

E3 (○) Hvis Østkraft Produktion A/S planlægger længevarende kondensationsdrift på blok 6, skal 

der senest 1 måned forinden fremsendes en beregning af overtemperaturen i vandområdet 

som følge af kølevandsudledningen og en vurdering af den biologiske effekt heraf. Effekten 

af overtemperaturen skal vurderes i forhold til opfyldelse af målsætninger for vandområdet 

i den på tidspunktet gældende plan for vandområdet.  

Processpildevand 

E4 Processpildevand skal ledes til et sedimentationsbassin før udledning til kølevandskanalen.  

 

 Spildevandet skal have en opholdstid i sedimentationsbassinet på mindst et døgn, før 

spildevandet udledes til Rønne Havn. 

  

E5 pH-værdien i udløbet fra sedimentationsbassinet skal være mellem 7 og 9.  

 

E6 (○) Den udledte spildevandsmængde fra sedimentationsbassinet må max være 1.000 m3/år. 

  

E7  For hver udledning(batch) fra sedimentationsbassinet skal den udledte 

spildevandsmængde samt den tilhørende pH-værdi registreres. 

 

E8 (○) Tilladelsen til udledning af spildevand fra sedimentationsbassinet til Rønne Havn bort-

falder den 1. juli 2015, hvis udledningen ikke forinden er udtaget af spildevandplanen.  

 

E9 (○) Miljøstyrelsen kan fastsætte krav om egenkontrol af det udledte spildevand fra sedimen-

tationsbassinet, hvis der udledes spildevand herfra til Rønne Havn efter den 1. juli 2015. 
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Støj 

F1 (○) Støjbelastningen fra Østkraft må ikke overskride følgende grænseværdier (angivet som det 

energiækvivalente, korrigerede støjniveau (LR) i dB(A)) beregnet eller målt udendørs i 

ethvert punkt i de pågældende områder:  

Støjgrænserne skal overholdes inden for de referencetidsrum, der er defineret i afsnit 2.2.2 

i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 

 

F2 (○) Støjens maksimalværdi om natten (kl. 22 – 07) – målt med tidsvægtningen fast – må ikke 

overstige 50 dB(A) i boligområdet og 55 dB(A) ved plejehjemmet ”Slottet”.  

 

F3 (○) Miljøstyrelsen kan forlange, at Østkraft Produktion A/S skal få foretaget en bestemmelse af 

støjbelastningen i omgivelserne fra driften af Østkraft, for at dokumentere at støjgrænserne 

i vilkår F1 g F2 er overholdt. 

 

Støjgrænserne er overholdt, hvis den målte/beregnede støjbelastning fratrukket usikker-

heden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Usikkerheden på kildestyrken af hver 

støjkilde må normalt ikke overstige 3 dB. 

 

Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjmåling/støjberegning.  

 

Støjmålinger og/eller støjberegninger skal afrapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” 

og skal udføres af et firma, der er akkrediteret hertil, eller af en person, som er certificeret 

hertil. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger fører en fortegnelse over 

godkendte laboratorier (se www.referencelaboratoriet.dk). 

 

  Støjrapporter skal sendes til Miljøstyrelsen senest 3 måneder efter, at der stillet krav om 

udførelse af en støjmåling/støjberegning. 

Område 

Mandag – fredag 

kl. 7 – 18  

Lørdag kl. 7 – 14  

Lørdag kl. 14 – 18  

Søndag kl. 7 – 18 

Alle dage kl. 18 – 22 

Alle dage  

kl. 22 – 7 

Plejehjem ”Slottet” 

(enhver etage) 
50 45 40 

Område for åben og lav bolig-

bebyggelse nordøst for 

Østkraft  

45 40 35 

Havneområdet uden for 

Østkraft  
70 70 70 

Rønne kirkegård, Galløkken 

og spejderhus 
45 45 45 

http://www.referencelaboratoriet.dk/


16 

Vibrationer 

F4 (○) Vibrationer som følge af driften af Østkraft må ikke overskride følgende grænseværdier i 

bygninger uden for egen grund, målt som KB-vægtet accelerationsniveau LAW, re. 10-6 m/s2:  

 

Anvendelse 

KB-vægtet 

accelerationsniveau  

LAW i dB 

Boliger i boligområder nord for Østkraft (hele døgnet) 

Plejehjemmet ”Slottet” (hele døgnet)  

Spejderhytten i aften- og natperioden (kl. 18 – 07) 

75 

Spejderhytten i dagperioden (kl. 7 – 18) 

Kontorer, undervisningslokaler o.l. 
80 

Erhvervsbebyggelse på havnen 85 

Grænseværdierne skal overholdes på det sted i en bygning, hvor vibrationsniveauet er 

højst. 

 

F5 (○) Miljøstyrelsen kan forlange, at Østkraft Produktion A/S skal få foretaget målinger af 

vibrationsniveauerne i omliggende huse, for at dokumentere at grænseværdierne for 

vibrationer i vilkår F4 er overholdt.  

 

Grænseværdierne for vibrationer er overholdt, hvis de målte vibrationsniveauer er mindre 

end eller lig med grænseværdierne.  

 

Hvis vibrationsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling af vibrations-

niveauerne i hvert hus.  

 

Målinger af vibrationsniveauer skal udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens 

orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 

 

Målinger skal foretages, når Østkraft er i fuld drift, med mindre andet er aftalt med Miljø-

styrelsen. 

 

Måling af vibrationer skal udføres af et godkendt laboratorium, dvs. et laboratorium, som 

er akkrediteret hertil, eller beskæftiger personer med gyldigt certifikat til måling af 

vibrationer. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger fører en fortegnelse 

over godkendte laboratorier (se www.referencelaboratoriet.dk). 

 

Rapport om målinger af vibrationer skal sendes til Miljøstyrelsen senest 3 måneder efter, at 

krav herom er fremsat. Målerapporten skal udføres som ”Miljømåling – ekstern støj”, med 

mindre andet er aftalt med Miljøstyrelsen.  

 

http://www.referencelaboratoriet.dk/
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Lavfrekvent støj  

F6 (○) Østkraft skal overholde følgende grænseværdier for lavfrekvent støj: 

 

Anvendelse Tidspunkt 
A-vægtet lydtrykniveau 

(10 – 160Hz), dB 

Beboelsesrum i boliger og i 

plejehjemmet ”Slottet” 

kl. 07 – 18 25 

kl. 18 – 07 20 

Spejderhytten Hele døgnet 30 

Øvrige rum i 

Virksomheder 
Hele døgnet 35 

Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen 

er kraftigst.  

 

F7 (○) Miljøstyrelsen kan forlange, at Østkraft Produktion A/S skal få foretaget ved målinger af 

lavfrekvent støj i omliggende huse, for at dokumentere at grænseværdierne i vilkår F6 er 

overholdt.  

 

Grænseværdierne for lavfrekvent støj anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre 

end eller lig med grænseværdierne.  

 

Hvis grænseværdierne for lavfrekvent støj er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling 

af lavfrekvent støj i hvert hus.  

Målinger af lavfrekvent støj skal udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens orientering 

nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø og den justerede 

målemetode, som Miljøstyrelsen udsendte den 6. april 2010. 

Målinger skal foretages, når Østkraft er i fuld drift, med mindre andet er aftalt med Miljø-

styrelsen. 

 

Måling af lavfrekvent støj skal udføres af et godkendt laboratorium, dvs. et laboratorium, 

som er akkrediteret hertil, eller beskæftiger personer, der er certificeret til Miljømåling – 

ekstern Støj”. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger fører en fortegnelse 

over godkendte laboratorier(se www.referencelaboratoriet.dk). 

 

Rapport om målinger af lavfrekvent støj skal sendes til Miljøstyrelsen senest 3 måneder 

efter, at krav herom er fremsat. Målerapporten skal udføres som ”Miljømåling – ekstern 

støj”, med mindre andet er aftalt med tilsynsmyndigheden.  

http://www.referencelaboratoriet.dk/
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Infralyd  

F8 (○) Østkraft skal overholde følgende grænseværdier for infralyd: 

 

Anvendelse Tidspunkt 
G-vægtet infralydniveau  

dB 

Beboelsesrum i boliger og 

plejehjemmet ”Slottet” 

kl. 07 – 18 85 

kl. 18 – 07 85 

Spejderhytten Hele døgnet 85 

Øvrige rum i 

Virksomheder 
Hele døgnet 90 

 

F9 (○) Miljøstyrelsen kan forlange, at Østkraft Produktion A/S skal få foretaget målinger af infra-

lyd i omliggende huse, for at dokumentere at grænseværdierne i vilkår F8 er overholdt. 

 

Grænseværdierne for infralyd anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end 

eller lig med grænseværdierne.  

 

Hvis grænseværdierne for infralyd er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling af 

infralyd i hvert hus.  

Målinger af infralyd skal udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens Orientering nr. 

9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø og den justerede 

målemetode, som Miljøstyrelsen udsendte den 6. april 2010.  

Målinger skal foretages, når Østkraft er i fuld drift, med mindre andet er aftalt med Miljø-

styrelsen. 

Måling af infralyd skal udføres af et godkendt laboratorium, dvs. et laboratorium, som er 

akkrediteret hertil, eller beskæftiger personer, der er certificeret til ”Miljømåling – ekstern 

Støj”. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger, fører en fortegnelse over 

godkendte laboratorier (se www.referencelaboratoriet.dk). 

 

Rapport om målinger af infralyd skal sendes til Miljøstyrelsen senest 3 måneder efter, at 

krav herom er fremsat. Målerapporten skal udføres som ”Miljømåling – ekstern støj”, med 

mindre andet er aftalt med Miljøstyrelsen.  

 

http://www.referencelaboratoriet.dk/
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Affald 

G1 Flyveaske skal frem til afsendelsen oplagres indendørs (fx i en lukket telthal). 

 

G2 (○)  Der må maksimalt opbevares 2.000 tons flyveaske på Østkraft. 

 

G3 (○) Slaggen (bundasken) skal opbevares i en lukket silo indtil afsendelsen, dog kan kulpladsen 

på havnen anvendes som mellemlager i kortere perioder for at lette logistikken ved afsend-

else af slaggen.  

 

Slaggen må ikke oplagres på kulpladsen i en højde, der overstiger højden af hegnet omkring 

kulpladsen.  

 

G4  Slam fra sedimentationsbassin og neutralisationsbassiner må ikke oplagres på værket, men 

skal fjernes med slamsuger og derefter transporteres væk.  

 

G5 (○) Affald, som ved udslip kan give anledning til forurening af jord, grundvand, kloaksystem og 

havnebassin (herunder spildolie), skal opbevares i egnede beholdere, container og lign.  

 

Overjordiske olietanke 

H1 (○) For overjordiske olietanke på Østkraft gælder kravene i den gældende bekendtgørelse om 

indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
5
  

 

H2 (○)  Der skal udarbejdes og løbende ajourføres en inspektionsplan for samtlige indendørs tanke, 

der anvendes til opbevaring af olieprodukter. Inspektionshyppigheden for den enkelte tank 

fastlægges efter anvisningen i Olietankbekendtgørelsens § 43 og den sidst udarbejdede 

inspektionsrapport for tanken. 

 

Jord og grundvand 

 I1 (○) Dunke/tønder/palletanke som indeholder flydende råvarer, flydende hjælpestoffer samt 

flydende olieaffald og andet flydende affald, skal placeres under tag og beskyttes mod 

vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være 

indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for 

afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af 

den største beholder, der opbevares. 

 

I2 (○) Impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så 

hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.  

 

                                                             
5
  P. t. bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, 

rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen). 
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Driftsforstyrrelser og uheld 

J1.  Ved driftsforstyrrelser eller uheld, der har medført forurening af omgivelserne eller 

indebærer en risiko herfor, skal Miljøstyrelsen underrettes så hurtigt, som det er praktisk 

muligt. En skriftlig redegørelse med oplysninger om forureningens årsag og omfang samt 

om forebyggende handlinger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest en uge efter, at 

hændelsen har fundet sted, med mindre andet er aftalt.  

 

Journal / register 

K1  Østkraft skal registrere følgende oplysninger: 

a)  Forbruget af hver brændselstype i blok 6 (kul, olie og flis) samt svovlindholdet i det 

indfyrede brændsel 

b)  Antallet af driftstimer af blok 6 med fuelolie som brændsel 

c)  Antallet af driftstimer af blok 5 og forbruget af fuelolie i blokken 

d)  Antallet af driftstimer af såvel blok 7 som det gamle dieselgeneratoranlæg og forbruget 

af dieselolie i hvert af de to anlæg. 

e)  Mængden af oplagret flyveaske og forsendelsen af flyveaske (aftager, dato og mængde) 

f)  Mængden af oplagret bundaske (slagge) og forsendelsen af bundasken (aftager, dato og 

mængde) 

g)  Mængden af bortskaffet slam og modtager af slam fra sedimentations-og 

neutralisationsbassinerne. 

 

Rapportering 

Kvartalsrapport indtil 1. januar 2016 

L1   Østkraft skal efter hvert kvartal fremsende en rapport til Miljøstyrelsen indeholdende en 

kort redegørelse for forløbet af driften i kvartalet og følgende oplysninger generelt opdelt på 

de enkelte fyringsanlæg (dvs. det gamle dieselgeneratoranlæg, blok 5, blok 6 og blok 7), 

men med de angivne afvigelser herfra:  

a) Antal driftstimer af anlægget i hver måned. For blok 6 skal antallet af driftstimer med 

anvendelse af fuelolie som brændsel oplyses særskilt. 

b) Indfyret brændselsmængde i anlægget i hver måned. For blok 6 skal der angives den 

indfyrede brændselsmængde af hver brændselstype (kul, fuelolie og biomasse). 

c) Den gennemsnitlige indfyrede termiske effekt i anlægget i MW for hver måned.  

På blok 6 skal opgørelsen være fordelt på brændselstype. 

d) Maksimalt og gennemsnitligt svovlindhold i fuelolie indfyret i såvel blok 5 som blok 6.  

e) Maksimalt og gennemsnitligt svovlindhold i kul indfyret i blok 6. 

f) Maksimalt svovlindhold i dieselolie indfyret i henholdsvis det gamle dieselgenerator-

anlæg og i blok 7. 

g) Den gennemsnitlige koncentration af SO2, NOx og støv i afkast fra blok 6 for hver 

måned sammenlignet med den respektive grænseværdi. 

h) Den samlede emission af henholdsvis SO2, NOx og støv i kvartalet og de akkumulerede 

emissioner af henholdsvis SO2, NOx og støv i den forløbne del af kalenderåret. 

i) Udetid af elektrofilteret på blok 6 og den akkumulerede udetid i kalenderåret. 
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j) Udetid af AMS-udstyr på blok 6 angivet på de enkelte dage med udetid og målertypen 

(dvs. SO2-måler, NOx-måler eller støv-måler). 

k) Den gennemsnitlige overtemperatur og den gennemsnitligt udledte kølevandmængde i 

hvert døgn i kvartalet. 

l) Den udledte spildevandsmængde fra sedimentationsbassinet og den tilhørende pH-

værdi (begge værdier for hver batch der er udledt). 

 

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

 

Kvartalsrapport i perioden efter den 1. januar 2016  

 L2  Sammenholdt med indholdet af kvartalsrapporten i perioden indtil den 1. januar 2016 

ændres punkterne a og g til: 

a) Antal driftstimer af anlægget i hver måned, dog også i hvert døgn for blok 5 og blok 6. 

For blok 6 skal antallet af driftstimer i hver måned med anvendelse af fuelolie som 

brændsel oplyses særskilt. 

g) Den gennemsnitlige koncentration af SO2, NOx og støv i afkast fra blok 5 og blok 6 som 

ét samlet fyringsanlæg for hvert døgn og for hver måned sammenlignet med de 

respektive emissionsgrænseværdier. 

 

Årsrapport indtil 1. januar 2016 

L3 Østkraft skal hvert år fremsende en rapport indeholdende følgende oplysninger for 

kalenderåret og opdelt på de enkelte fyringsanlæg (dvs. det gamle dieselgeneratoranlæg, 

blok 5, blok 6 og blok 7), men med de angivne afvigelser herfra:  

a) Den samlede nominelle indfyrede termiske effekt i fyringsanlægget. 

b) Typen af fyringsanlæg (kedel, dieselmotor, gasturbine osv.). 

c) Startdatoen for drift af fyringsanlægget. 

d) Den samlede emission af SO2, NOx og støv (i tons). 

e) 97%-fraktilen af 48-timers middelværdierne for emissionen af  henholdsvis SO2 og støv 

fra blok 6 set over året. 

f) 95%-fraktilen af 48-timers middelværdierne for emissionen af NOx fra blok 6 set over 

året. 

g) Antal driftstimer af anlægget i det forløbne kalenderår. For blok 6 skal antallet af 

driftstimer med anvendelse af fuelolie som brændsel oplyses særskilt. 

h) Forbruget af brændsel i hvert fyringsanlæg (i tons). For blok 6 skal forbruget opdeles 

på brændselstype. 

i) Energiudnyttelsen (energieffektiviteten) defineret som forholdet mellem på den ene 

side energi leveret fra fyringsanlægget til nettet og for blok 6 også til fjernvarme-

forsyningen og på den anden side energiindholdet i det indfyrede brændsel. 

j) Eget energiforbrug i fyringsanlægget. 

k) Andelen (i %) af nyttevarmeproduktionen for blok 6 i form af damp/varmt vand, som 

er leveret til offentligt fjernvarmenet (som et rullende gennemsnit over 5 år).  

l) Den udledte kølevandsmængde i såvel m3 som i GJ. 

m) Den udledte spildevandsmængde fra sedimentationsbassinet. 

n) Den producerede og den afsatte mængde af flyveaske. 

o) Den producerede og den afsatte mængde af slagge/bundaske. 
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p) Den producerede mængde af slam fra sedimentationsbassinet og neutralisations-

bassinerne. 

 

Årsrapporten skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 1. februar efter udløbet af et 

kalenderår. 

 

Årsrapport efter den 1. januar 2016 

L4  Sammenholdt med indholdet af årsrapporten i perioden indtil den 1. januar 2016 udgår 

punkt f, mens punkt e ændres til: 

e)  95%-fraktilen af alle timegennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne af 

henholdsvis SO2, NOx og støv set over året.  

 

Ophør 

M1 Ved ophør af driften skal Østkraft Produktion A/S træffe de nødvendige foranstaltninger 

for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en 

miljømæssig tilfredsstillende tilstand.  

 

Østkraft Produktion A/S skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette 

til Miljøstyrelsen med et oplæg til vurdering af jordens og grundvandets forureningstilstand 

som følge af aktiviteterne på værket, jf. § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord6. 

 

Alle olietanke på værket skal tømmes og sløjfes efter reglerne i Olietankbekendtgørelsen5. 

 

 

Når påbuddet træder i kraft den 6. januar 2014 ophæves følgende afgørelser: 

 

 Miljøgodkendelsen af 22. december 1990 af blok 6  

 Miljøgodkendelsen af 25. oktober 1995 til fyring med træflis i blok 6  

 Godkendelsen af 29. januar 1997 af værkets ældre anlæg (blok 5 samt de fire 

dieselgeneratoranlæg) 

 Tilladelsen af 5. december 2001 til oplagring af flyveaske  

 Påbuddet af 9. januar 2008 om overholdelse af nye emissionsgrænseværdier for blok 6 

m.m.  

 Miljøgodkendelsen af 23. december 2006 af kraftreguleringsanlæg (blok 7)  

 

                                                             
6
  P.t. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 med senere ændringer, herunder lov nr. 446 af 23. 

maj 2012 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om 

forurenet jord og forskellige andre love.  P.t. bekendtgørelse LBK nr. 1427 af 4. december 2009 
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3.  VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1  Baggrund for afgørelsen 

Østkraft er omfattet af bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen7, listepunkt 1: Energiindustri, 

underpunkterne 1.1 a og 1.1 b:  

 

1.1. Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW 

eller derover: 

a) Hvor brændslet er kul og/eller orimulsion. (s) 

b) Hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion. 

 

Miljøstyrelsen er miljømyndighed for virksomheder omfattet af listepunkt 1.1 a. 

 

Godkendelsesmyndigheden skal efter Godkendelsesbekendtgørelsens § 37, stk. 1, regelmæssigt og 

mindst hvert 10. år tage virksomhedens samlede miljøgodkendelse op til revision og om nødvendigt 

ændre vilkårene ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.  

 

Bornholms Amtskommune foretog i 2003 en revurdering af miljøgodkendelserne af blok 5, blok 6 

og det gamle dieselgeneratoranlæg. Ved revurderingen blev samtlige vilkår overført uændret.   

 

Miljøstyrelsen har i 2012 påbegyndt en ny revurdering af godkendelserne af Østkrafts anlæg. Vilkår 

om luftforurening skulle i øvrigt alligevel tages op til revurdering som følge af, at en ny bekendt-

gørelse om store fyringsanlæg trådte i kraft den 7. januar 2013
8
, jf. dennes § 23. 

 

Som led i revurderingen skal det vurderes, om der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens 

indretning og drift i forhold til de miljøgodkendelser, der revurderes, og om miljøgodkendelserne 

fortsat er dækkende for virksomhedens aktiviteter.  

 

Der skal ligeledes tages stilling til, om der er sket ændringer i den fysiske planlægning mv. i 

virksomhedens omgivelser eller anden planlægning i øvrigt (herunder vandplanlægningen), og om 

dette i givet fald giver grundlag for at stille nye krav til virksomheden.  
 

Revurderingen omfatter følgende miljøgodkendelser: 

 

 Miljøgodkendelsen af 22. december 1990 af blok 6 (brændsel: kul og fuelolie). 

 

 Miljøgodkendelsen af 25. oktober 1995 til anvendelse af træflis som brændsel i blok 6. 

 

 Miljøgodkendelse af 29. januar 1997 af blok 5 og det gamle dieselgeneratoranlæg (diesel 1 – 4).9 

 

 Tilladelsen af 5. december 2001 til etablering af et depot for midlertidig oplagring af flyveaske 

hos Østkraft. 

 

                                                             
7
  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed. 

8
  Bekendtgørelse nr. 1453 af 20. december 2012 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra 

store fyringsanlæg, herefter blot benævnt: bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. 
9  Samt kedel 4 der efterfølgende er taget ud af drift. 
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Miljøstyrelsen skal her tilføje, at tilladelsen er meddelt efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven. Det er 

normal praksis, at midlertidige oplag af restprodukter (slagge, flyveaske, gips) betragtes om en 

biaktivitet på et kraftværk og reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1. Vilkår for 

midlertidig oplagring af flyveaske på Østkraft indgår derfor også i revurderingen. 

 

 Påbuddet af 9. januar 2008 om overholdelse af nye emissionsgrænseværdier til luft for Østkrafts 

blok 6 m.m. 

 

 Miljøgodkendelsen af 23. december 2006 af blok 7.  

 

Miljøstyrelsen har herudover den 9. oktober 2010 meddelt miljøgodkendelse af det eksisterende 

udendørs tankoplag på Østkraft (1 tank på 1.700 m3 til oplag af letolie samt 3 tanke á 8.000 m3 til 

oplag af fuelolie).  

 

Som grundlag for revurderingen har Østkraft den 30. marts 2012 fremsendt en miljøteknisk 

beskrivelse af virksomheden (vedlagt som et separat bilag A).  

 

Efterfølgende har Østkraft fremsendt en støjrapport dateret 30. maj 2012 udført af Moe & 

Brødsgaard samt et opdateret notat om OML-beregninger udarbejdet af Force.  

 

Der har i øvrigt siden revurderingen blev annonceret været en løbende dialog mellem Østkraft og 

Miljøstyrelsen omkring revurderingen.  

 

3.2  Virksomhedens indretning og drift 

Siden omlægningen af blok 6 i 1995, hvorefter der også kan anvendes træflis som brændsel, er der 

sket en række ændringer/ omlægninger af virksomhedens driftsprofil, hvorved virksomhedens 

aktuelle og potentielle påvirkning af omgivelserne er ændret. De væsentligste ændringer er: 

 

 Etablering af en ekstra blok 7, bestående af 10 stk. dieselmotorer/generatorer til produktion af 

el (15 MW i alt). Blokken er miljøgodkendt i 2006 og idriftsat i 2007.  

 Forøget anvendelse af flis. 

 Inddragelse af ekstra matrikel på havnen til oplag af flis. 

 Nedlukning af blok 4. 

 Ændrede spildevandsforhold. 

 

3.3  Virksomhedens beliggenhed, omgivelser og planforhold 

Østkraft er beliggende i byzone ved Rønne Havn, syd for færgelejerne.  

 

Østkraft er beliggende i et erhvervsområde, hvor værkets areal er omfattet af lokalplan nr. 64 fra 

marts 1991. Lokalplanen blev tilvejebragt i forbindelse med opførelse af blok 6 med tilhørende 

varmtvandstank. Området omfattet af lokalplanen må således kun anvendes til offentlige formål 

(kraftværk og kraftvarmeværk). Inden for området må kun opføres bebyggelse og anlæg, som er 

nødvendige for drift heraf, såsom kraftværksblokke, transformatorstationer, pumpestationer, 

tankanlæg, administrationsbygninger og personalefaciliteter. Skorstenen for blok 7 er beliggende 

uden for området omfattet af lokalplan nr. 64.   

 

I bilag D er vist et oversigtskort over bygninger, anlæg, tanke samt oplagspladser på Østkraft. 
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Nordøst for værket i en afstand af ca. 250 - 300 m ligger et boligområde i Rønne omfattet af 

rammebestemmelse nr. 101.B.13 (anvendelse: helårsboliger) samt ”Plejecenter Slottet” omfattet af 

rammebestemmelse nr. 101.D.4 (anvendelse: ældrecenter og ældreboliger). Øst for værket i en 

afstand af ca. 100 m ligger Rønne kirkegård omfattet af rammebestemmelse nr. 101.D.05.  

 

Umiddelbart øst for Østkraft i en afstand af ca. 50 m ligger en spejderhytte. Sydøst for værket ligger 

det bynære rekreative område Galløkken, hvor der bl.a. ligger et vandrehjem og længere ude en 

campingplads. Nærmeste afstand til dette område er ca. 125 m.  

 

Ca. 200 m øst for værket har Forsvarsministeriet et museum, og her ligger også det gamle krudt-

tårn. 

 

I bilag B er vist et kort over Østkraft´s omgivelser med angivelse af relevante lokalplaner.  

  

Spildevandsplan 

Af Spildevandsplan 2005-2012 for Bornholms Regionskommune fremgår, at Østkraft er beliggende 

i kloakopland RRNSE19, et af 20 kloakoplande beliggende ved Rønne Havn, hvor spildevandet 

ledes til Rønne renseanlæg (dog undtaget spildevand fra sedimentationsbassinet på Østkraft). 

Regnvandet ledes til Østersøen via 20 udløb. Iht. spildevandsbekendtgørelsen er der tilslutnings-

pligt for ejendomme beliggende i et kloakopland. Det er Bornholms Regionskommune, der 

administrerer Spildevandsplanen. 

 

Regionplan 

Miljømålsætningen for vandområder på og omkring Bornholm fremgår af regionplan 2005 for 

Bornholms Regionskommune, som siden er ophøjet til et landsplandirektiv. Det fremgår af region-

planen, at den gode miljøkvalitet i vandområderne skal fastholdes og udbygges, samt at anvendel-

sen af vandområderne skal ske på en sådan måde, at målene for de enkelte vandområder ikke til-

sidesættes.  

 

De bornholmske kystvande er primært målsat med basismålsætning, bortset fra 11 mindre 

områder, der er udlagt med lempet målsætning på grund af spildevandsudledning og havne-

aktiviteter. Basismålsætningen er ensbetydende med et alsidigt, naturligt dyre- og planteliv, der 

ikke eller kun i mindre omfang må være påvirket af udledninger fra spildevandsanlæg, landbrugs-

drift m.v. Ved lempet målsætning accepteres en vis, begrænset påvirkning.  

 

Basismålsætningen er generelt ikke opfyldt, hvilket skyldes unaturligt stor tilførsel af kvælstof, både 

fra Bornholm og udefra, som påvirker kystvandenes biologi betydeligt med stor algevækst til følge. 

 

Der arbejdes fortsat både nationalt og internationalt på at nedbringe tilførslen af kvælstof til Øster-

søen. Dette må forudses at være en langvarig proces, og der er i de første mange år ikke udsigt til en 

mærkbar, varig effekt på tilstanden i de bornholmske kystvande.  

 

Virksomhedens kølevandsudledning samt udledningen fra sedimentationsbassinet sker til Rønne 

Havn, der i regionplanen er udlagt med lempet målsætning.  

 

Regionplanens miljømål forventes i 2014 afløst af en ny vandplan, der for øjeblikket foreligger som 

høringsudkast: ”Udkast til Vandplan 2010-2015, Hovedopland 3.1 Bornholm”. Der skal jf. udkast til 

Vandplanen ske en reduktion af tilførslen af næringsstoffer til vandområdet, for at målet om en god 

økologisk tilstand er opfyldt.  
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I henhold til Regionplan 2005 for Bornholms Regionskommune er Østkraft placeret i et område 

med begrænsede drikkevandsinteresser. 
 
Habitatdirektiv 

Der ligger et marint Natura 2000-område (habitatområde) ca. 2 km
10

 nord for Østkraft (område 

nr. 211 – Hvideodde). Udpegningsgrundlaget er naturtype 1170: rev. I henhold til forslag til Natura 

2000-plan 2009 – 2015 for området udgør belastningen med næringsstoffer (kvælstof og fosfor) 

samt miljøfarlige stoffer (bl.a. TBT fra bundmaling) en trussel mod naturtypen og de arter, der 

forekommer her. Prognosen er ugunstig eller vurderet at være ugunstig.  

 

Østkraft udleder ikke næringsstoffer af betydning med spildevand og udsender heller ikke miljø-

farlige, forurenende stoffer som tungmetaller til luften i et omfang, der ved atmosfærisk deposition 

vil kunne påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Østkraft påvirker derfor ikke 

det omtalte Natura 2000-område væsentligt. 

 

Bornholms Regionskommune har ikke i forbindelse med revurderingen givet oplysninger om 

Regionskommunens kendskab til bilag 4-arter i nærområdet. 
 

3.4  Bedste tilgængelige teknik 

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse 

forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available 

Technique). 

 

EU-Kommissionen udsendte i juli 2006 et dokument (herefter benævnt BREF-dokument), der 

indeholder dels en beskrivelse af teknikker m.m., som anses for at være bedst tilgængelig teknik for 

store fyringsanlæg (BAT), dels en angivelse af de emissionsniveauer, der vil kunne opnås ved 

anvendelse af BAT
11

. 

 

Normalt har BREF-dokumenter udsendt af Kommissionen været anvendt som grundlag for fast-

sættelse af emissionsgrænseværdier baseret på anvendelse af bedst tilgængelig teknik, idet disse 

dokumenter repræsenterer den nyeste viden på området og i øvrigt er udarbejdet med inddragelse 

af en bred ekspertise på europæisk plan.  

 

BREF-dokumentet for store fyringsanlæg er i øjeblikket under revision inden for rammerne af IE-

direktivet. 

 

Et revideret BREF-dokument forventes tidligst udsendt i eftersommeren 2014. Det reviderede 

BREF-dokument med tilhørende BAT-konklusioner har efter IE-direktivet en mere bindende 

status, end det tidligere BREF-dokument har haft, og skal således også igennem en særlig komité-

procedure, før dokumentet/BAT-konklusionerne kan vedtages. 

 

Når et BREF-dokument med tilhørende BAT-konklusioner er vedtaget, har medlemsstaterne en 

frist på 4 år til at sørge for, at de virksomheder, der er omfattet af det pågældende BREF-dokument, 

overholder de nye emissionsniveauer m.m. Det må derfor påregnes, at BAT-konklusionerne for 

store fyringsanlæg skal være overholdt af de implicerede kraftværker m.v. inden ca. 1. januar 2019. 

 

                                                             
10

  Afstand til områdets sydlige afgrænsning. 
11

  Best Available Techniques Reference Document for Large Combustion Plants, July 2006. 
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4.  Miljøteknisk vurdering 

4.1  Generelle forhold 

Der er stillet vilkår om, at et eksemplar af afgørelsen til enhver tid skal være tilgængeligt på Øst-

kraft, og at relevant driftspersonale skal være orienteret om dens indhold (vilkår A1). Desuden er 

der stillet vilkår om, at Miljøstyrelsen skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller 

udskiftning af driftsherre (vilkår A2). Miljøstyrelsen har herved mulighed for at fastlægge, om ejer-

skiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registreret af Miljø-

styrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 40b. Hvis dette er tilfældet, kan Miljøstyrelsen tilbage-

kalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41d. 

 

Ved hel eller delvis driftsophør skal orienteringen ske som en skriftlig anmeldelse jf. § 45, stk. 3 og 

4, i Godkendelsesbekendtgørelsen (vilkår A2).  

 

Der er i afgørelsen fastsat vilkår om, at virksomheden straks skal indberette til Miljøstyrelsen, når 

vilkårene ikke overholdes, og at virksomheden straks skal træffe de nødvendige foranstaltninger for 

at sikre, at vilkårene igen overholdes (vilkår A3). Denne bestemmelse er en følge af § 22, stk. 1, nr. 

6, i Godkendelsesbekendtgørelsen.  

 

4.2  Indretning og drift 

Østkraft er et kraft- og kraftvarmeproducerende anlæg, der består af følgende fyringsanlæg, idet 

kedel 4 blev taget ud af drift i januar 2011: 

 

 Blok 5, som er en fueloliefyret kedel med en nominel indfyret termisk effekt på 90 MW. 

Blokken er etableret i 1974 og miljøgodkendt i 1997.  

 

Blok 5 er tilsluttet en kondensationsturbine, dvs. blokken har alene mulighed for el-

produktion (25 MW). Blok 5 anvendes alene ved svigt af 70 MW-søkablet til Sverige. 

 

 Blok 6, som er en flis-, kul- og fueloliefyret kedel, der er etableret i 1992 og miljøgodkendt i 

1990 (med kul og olie som brændsel). I 1995 er der meddelt et tillæg til godkendelsen, 

hvorefter der også kan anvendes træflis som brændsel (op til 20.000 tons/år). Den nomi-

nelle indfyrede termiske effekt i kedlen er 108 MW (som dog kun udnyttes ved oliedrift). 

Kul og træflis anvendes alene ved en indfyret termisk effekt op til ca. 74 MW (65% last).  

 

Kul føres fra et indendørs påslag via transportbånd til en silo og indfyres ved hjælp af 4 

spreaderstokere på en vandrerist i kedlen, mens træflis indblæses over kullene. Der kan 

ikke indfyres træflis uden samtidig indfyring af kul.  

 

Fuelolie indfyres i kedlen via seks dampforstøvende brændere. Olien pumpes fra de uden-

dørs lagertanke til en dagtank ved kedlen. Der kan ikke anvendes andre brændsler samtidig 

med oliefyring. 

 

Ved fyring med træflis og kul er el-effekten max. 25 MW, mens el-effekten ved fyring med 

fuelolie er henholdsvis max 33 MW ved modtryksdrift og max 37 MW ved kondensations-

drift. Varme-effekten er max 35 MJ/s.  

 

Blok 6 er et kraftvarmeproducerende anlæg, som leverer fjernvarme til Rønne by (75% af 

byens behov) og dækker ca. 40% af øens strømforbrug.  
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Blok 5 og blok 6 har fælles skorsten (70 m) med separate røgrør. 

 

 Blok 7, som er en nyere dieselbygning med 10 stk. dieselmotorer/-generatorer, hver med en 

nominel indfyret termisk effekt på 4,05 MW (i alt 40,5 MW). Blokken er miljøgodkendt i 

2006 og idriftsat i 2007. Blokken producerer kun el (i alt 15 MW).  

 

Der er et fælles afkast (40 m) fra de 10 dieselmotorer (røgrør fra hver motor samlet i 

skorstenen).  

 

 Et ældre dieselgeneratoranlæg bestående af 4 stk. generatorer, der er etableret i perioden 

1967 – 1972 og miljøgodkendt i 1997 (2 stk. hver med en nominel indfyret termisk effekt på 

12,6 MW, og 2 stk. hver med en nominel indfyret termisk effekt på 13,7 MW, i alt 52,6 

MW).  

 

Dieselgeneratoranlægget anvender dieselolie som brændsel og producerer alene elektricitet 

(2 generatorer á 4,7 MW og 2 stk. á 5,1 MW). Anlægget anvendes kun ved svigt af 70 MW-

søkablet til Sverige. Ved længerevarende drift fyres tre af dieselgeneratorerne med fuelolie. 

Østkraft har dog i november 2012 erklæret sig indstillet på at ophøre med at anvende fuel-

olie i dieselgeneratorerne.  

 

Der er fælles afkast (62 m) fra de 4 dieselgeneratorer (med separate røgrør).  

 

Østkrafts blok 6 er forsynet med elektrofilter til rensning af røggassen for partikler (støv). Der er 

ikke etableret deNOx-anlæg eller afsvovlingsanlæg til rensning af røggassen for henholdsvis NOx og 

svovldioxid (samt andre sure gasser). Øvrige anlæg og blokke er ikke forsynet med luftrensnings-

anlæg.  

 

Østkraft er normalt ikke i drift i sommerperioden (juni – august).   

 

Selve kraftværksblokkene og administrationsbygningen er placeret på en matrikel, mens olie-

oplaget er placeret på to andre matrikler nord for værket. Kul og træflis modtages og oplagres indtil 

brug på en lagerplads i havneområdet vest for værket.  

 

Brændsel og driftstid 

Østkraft anvender kul, træflis, fuelolie samt letolie som brændsel.   

 

I 1995 fik værket godkendelse til at fyre med op til 20.000 tons træflis i blok 6. Dette krav er videre-

ført i revurderingen (vilkår B1). Østkraft har på et møde den 15. november 2013 oplyst, at man 

ønsker mulighed for at øge flismængden, således at blok 6 kan fyres med træflis uden samtidig at 

fyre med kul, og at man forventer at indsende en ansøgning herom omring årsskiftet 2013/2014. 

 

Den eksisterende miljøgodkendelse omhandler alene træflis som biobrændsel. Da den miljø-

mæssige vurdering, herunder udledningen af forurenende stoffer til luften, er udført for rent træflis 

fra fx de bornholmske skove, har Miljøstyrelsen indføjet et vilkår om, at styrelsen skal orienteres, 

hvis der skiftes til en ny type af biomasse (vilkår B2). Østkraft skal samtidig indsende oplysninger 

om sammensætningen af den nye type biomasse (især biomassens indhold af tungmetaller, svovl og 

klor). Oplysningerne kan fx fremgå af datablade fra leverandører.  

 

Østkrafts anlæg indgår dels som grundlastenhed (blok 6), der producerer el og fjernvarme til Born-

holm, dels som nødanlæg, som sættes i drift efter anvisning fra Energinet.dk. Værket har indgået 
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aftale med Energinet.dk om at varetage elproduktionen til det bornholmske elnet i tilfælde af lokal 

mangel på strøm. Alle nødanlæg er således klar til idriftsætning, hvis fx søkablet fra Sverige bliver 

afbrudt. Herudover deltager nødstrømsanlæggene i prøvestarter, som Energinet.dk forlanger.  

 

Vilkår om maksimal driftstid for blok 5 (730 timer/år) og for blok 7 (500 timer/år) videreføres 

uændret som henholdsvis vilkår B4 og vilkår B7.  

 

Det gamle dieselgeneratoranlæg har efter sammenlægningsreglen for fyringsanlæg med fælles 

afkast en samlet nominel indfyret termisk effekt på 52,6 MW. Anlægget er derfor som udgangs-

punkt et stort fyringsanlæg, dvs. et fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 50 MW 

eller derover. På grund af en særlig undtagelsesbestemmelse for enkeltanlæg med en nominel 

indfyret termisk effekt på under 15 MW, er dieselgeneratoranlægget dog alligevel ikke omfattet af 

bekendtgørelsen om store fyringsanlæg (jf. afgørelsens afsnit 3.2.3.2). Det gamle dieselgenerator-

anlæg er således i stedet omfattet af Gasmotorbekendtgørelsen.
12

 

 

Gasmotorbekendtgørelsen omfatter ikke motorer til nødsituationer med færre end 500 driftstimer 

om året, jf. § 1, stk. 4, nr. 2, i bekendtgørelsen. 

 

Ved motorer til nødsituationer forstås efter § 2, nr. 3, i Gasmotorbekendtgørelsen motorer, der 

alene sættes i drift i tilfælde af havarier på produktionsanlæg eller ved udfald på transmissions-

nettet. 

 

Østkraft har oplyst, at det gamle dieselgeneratoranlæg ønskes betragtet som et nødanlæg, og at 

værket derfor er indstillet på at begrænse driftstiden af anlægget til max 500 timer/år (del af vilkår 

B7).  

 

Der kan i dag i princippet anvendes fuelolie i tre af de fire gamle dieselmotorer, men værket har 

tilkendegivet, at der fremover ikke vil blive anvendt fuelolie i dieselmotorerne (vilkår B3).  

 

Efter gældende godkendelse af blok 7 må denne blok ikke være i drift i mere end 500 timer/år. 

Blokken opfylder derfor en af de to forudsætninger for at blive betragtet som et nødanlæg efter 

Gasmotorbekendtgørelsen. 

 

Det skal bemærkes, at de 500 driftstimer pr. år for hvert af de to anlæg (blok 7 og det gamle diesel-

generatoranlæg) er faktiske driftstimer ved fuld- eller dellast og ikke omregnede fuldlasttimer,   

se § 2, nr. 6, i Gasmotorbekendtgørelsen. 

 

Det er i vilkår B8 præciseret, at alle værkets dieselmotorer (blok 7 samt det gamle dieselgenerator-

anlæg) kun må benyttes ved havari på produktionsanlæg eller udfald på transmissionsnettet fra 

Sverige, da dette som nævnt ovenfor også er en forudsætning for, at dieselmotorerne kan få status 

som nødanlæg og dermed blive fritaget for specifikke emissionsgrænseværdier.  

 

Herudover er det i vilkår B3 præciseret, at der kun må anvendes dieselolie med et lavt svovlindhold 

(max 0,1 %) som brændsel i alle værkets dieselmotorer. Vilkåret er i princippet overflødigt, idet 

kravet allerede fremgår af bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2010 om svovlindholdet i faste 

og flydende brændstoffer.  

 

                                                             
12

  Bekendtgørelse nr. 1450 af 20. december 2012 om begrænsning af emission af nitrogenoxider og 

carbonmonooxid fra motorer og turbiner. 
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Når blok 5 må være i drift i 730 timer/år, må blok 6 maksimalt være i drift i 500 timer/år ved fuld 

last (vilkår B5), for at grænseværdien for den maksimale koncentration af nikkel i omgivelserne (B-

værdien) kan overholdes, se nærmere i afsnit 3.2.3.8. 

 

Oplag 

Kul og træflis oplagres på et indhegnet og delvist befæstet areal nordvest for værket (næste år vil 

det sidste ubefæstede areal, hvor kul oplagres, også blive befæstet).  

 

Der blev sideløbende med indsendelsen af den miljøtekniske beskrivelse foretaget en udvidelse af 

området, hvor flis opbevares, idet Østkraft som nævnt fremadrettet ønsker at anvende mere bio-

masse. Miljøstyrelsen har den 8. oktober 2012 truffet afgørelse om, at udvidelsen af flisoplaget ikke 

er godkendelsespligtig.  

 

Kul leveres med skib 1 – 2 gange om måneden i vinterperioden (ca. 3.000 tons ad gangen). 

Kulskibene losses på kulkajen ved hjælp af en kran, der aflæsser kullene på kulpladsen.  

 

Træflis modtages med skib 2 – 6 gange om året (ca. 2.500 tons ad gangen). Træflis losses på 

samme måde som kul og oplagres på flispladsen, som er beliggende umiddelbart ved siden af 

kulpladsen. Herudover modtages lokalt produceret træflis med lastbiler.  

 

Kul og træflis transporteres fra nærlagrene til blok 6 med lastbil ad Beddingsvej (op til 10 – 24 

daglige transporter).  

 

Det nuværende vilkår om, at håndtering og transport af fast brændsel skal ske uden (væsentlig) 

gene for omgivelserne, er videreført i afgørelsen (vilkår B9). 

 

Olie modtages med skib. Til blok 5 og 6 anvendes fuelolie med et indhold af svovl på < 1 %. Til 

dieselanlæggene anvendes letolie (dieselolie) med et maksimalt svovlindhold på 0,1 %.  

 

Det samlede forbrug af olie (fuelolie og letolie) udgør ca. 1.000 – 10.000 tons/år afhængig af 

driften af nødstrømsanlæggene. Som følge af det lave olieforbrug kan der gå år imellem, at der 

modtages et skib med olie.  

 

Flyveaske fra elektrofilteret på blok 6 opsamles i en silo, hvor asken befugtes. Den befugtede aske 

tømmes fra bunden af siloen ned i en lastbil, der kører flyveasken til en lagerhal (telthal) beliggende 

ved Beddingsvej. Her opbevares asken i befugtet tilstand indtil forsendelse en gang om året til gen-

anvendelse i cementindustrien (også blandingsasken13). Der produceres ca. 2.000 tons flyveaske pr. 

år.  

 

Slagge (bundaske) fra blok 6 opsamles ligeledes i en silo, hvor slaggen befugtes. Slaggen trans-

porteres med lastbil direkte til brugsstedet (anvendes ved anlægsarbejder - også blandingsaske) 

eller oplagres forinden i et hjørne på kulpladsen. Der produceres årligt ca. 700 – 1.200 tons slagge. 

 

Det nuværende vilkår i godkendelsen af blok 6 om håndtering og oplagring af slagge og flyveaske i 

befugtet tilstand er overført uændret som vilkår B12. 

 

Vilkår om, at transportluften fra fyldning af silo med flyveaske skal renses i et støvfilter, er ligeledes 

overført uændret som vilkår B11, med en tilføjelse om at bestemmelsen også gælder for udsugning 

fra kultransportbånd. 

                                                             
13

  Ved blandingsaske forstås flyveaske dannet ved samtidig fyring med kul og træflis i kedlen på blok 6. 
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Der fastsættes ikke en egentlig emissionsgrænseværdi for støvfiltre, men alene et krav om, at 

filtrene skal efterses regelmæssigt, og at Østkraft skal udarbejde en plan for inspektion og 

vedligeholdelse af filtrene (vilkår B13).  

 

Der fastsættes ikke i afgørelsen særlige krav til losning, transport og oplagring af fuelolie og letolie, 

idet de miljømæssige forhold ved disse aktiviteter er reguleret af godkendelsen af 9. oktober 2010 af 

det eksisterende tankoplag. 

 

Sedimentationsbassin 

Bestemmelsen i vilkår 6.5 i godkendelse af 22. december 1990 af blok 6 om driften af sedimen-

tationsbassinet opretholdes (vilkår B14).  

 

Kontinuerlige målinger (AMS-måling) og kvalitetskontrol af AMS-målere m.m. 

Der skal som hidtil, jf. påbud af 9. januar 2008, foretages kontinuerlige målinger (AMS-kontrol) af 

koncentrationerne af SO2, NOx og støv i afkast fra blok 6 og af de tilhørende driftsparametre (ilt, 

temperatur m.v.) – vilkår B16. Fra 1. januar 2016, hvor blok 5 og blok 6, betragtes som ét samlet 

fyringsanlæg skal der også foretages kontinuerlige målinger af koncentrationerne af NOx og støv i 

afkast fra blok 5 samt af de tilhørende driftsparametre (vilkår B15). Miljøstyrelsen accepterer, at 

der som hidtil ikke skal foretages kontinuerlig måling af koncentrationen af SO2 (jf. bilag 3, punkt 

2c) i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg), men at emissionen af SO2 fortsat kan beregnes ved 

at antage, at alt svovl omdannes til og udsendes som SO2. 

 

Omfanget af egenkontrollen for luftforurenende stoffer uddybes i afsnit 3.2.3.7. 

 

Prøvetagning og analyse af relevante forurenende stoffer (SO2, NOx og støv) og måling af drifts-

parameter samt kvalitetssikring af de automatiske målesystemer og referencemetoderne, som 

benyttes til kalibrering af de automatiske målesystemer, skal i henhold til bilag 3 i bekendtgørelsen 

om store fyringsanlæg gennemføres i overensstemmelse med CEN-standarder, ISO- standarder, 

nationale eller andre internationale standarder. Aktuelt drejer det sig her om DS/ISO 14956 og 

DS/EN 14181. DS/EN 14181 fastlægger de procedurer og værktøjer, der skal anvendes for at sikre, 

at emissionsdata er tilstrækkeligt pålidelige. 

 

Standarden DS/EN 14181 er under revision og foreligger i et høringsudkast med en række forslag til 

ændringer, herunder anbefaling om certificering af nye AMS-målere efter standarden EN 15267-3, 

anbefaling om funktionstest for perifere AMS-målere, at funktionstest for QAL2 og AST skal være 

identisk samt regler for minimum hyppighed for QAL3.  

 
Kvalitetssikringen af det automatiske målesystem består af følgende elementer:  
 

 QAL1: Beskrevet i DS/ISO 14956 og udføres i forbindelse med køb eller ibrugtagning af 
AMS.  

 

  QAL2: Der skal som minimum hvert 5. år gennemføres en QAL2 af AMS-målerne for 
NOx, total støv og SO2 i henhold til DS/EN 14181.  

 

  AST: Der skal udføres AST i henhold til DS/EN 14181 på AMS-målerne for NOx, totalstøv 
og SO2 én gang årligt i de år, hvor der ikke udføres QAL 2.  

 

 QAL 3: Der skal som minimum hver 4. uge udføres QAL3 kontrol i henhold til DS/EN 
14181 på AMS-målerne for NOx, totalstøv og SO2.  
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Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luft udarbejder sideløbende nye 

forskrifter for kontrol af automatisk måleudstyr via opdaterede retningslinjer i MEL-16. Reference-

laboratoriets retningslinjer i ”Rapport 39 - anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN 14181” fra 

2007 afløses således fremadrettet af MEL-16. 

 

Vilkårene B17 – B19 og B21 er fastlagt på ovenstående grundlag og i øvrigt overført fra påbuddet af 

9. januar 2008 om overholdelse af nye emissionsgrænseværdier til luft fra Østkrafts blok 6 m.m. 

 

Vilkår B20 følger af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg (bilag 3, punkt 10). 

 

Støvfilter til rensning af røggasser 

Blok 6 er som det eneste af Østkrafts anlæg forsynet med støvfilter (elektrofilter) til rensning af røg-

gassen for partikler (støv). Der er fastsat krav om, at støvfilteret altid skal være fuldt funktions-

dygtigt, når blokken er i drift, da støvemissionen ellers vil blive alt for høj. Hvis støvfilteret svigter, 

mens blok 6 er i drift, skal blokken lukkes ned, så hurtigt det er driftsmæssigt forsvarligt (vilkår 

B22 som er overført fra påbud af 9. januar 2008). 

 

4.3  Luftforurening 

I dette afsnit tages stilling til de emissionsgrænseværdier, som Østkraft skal overholde, herunder 

muligheder for dispensation, og hvilke målinger af emissionen af forurenende stoffer der skal 

gennemføres – såvel kontinuerlige målinger som præstationsmålinger. Endelig foretages en 

vurdering af, om de vejledende grænseværdier for den maksimale koncentration af relevante stoffer 

i indåndingsluften kan overholdes (B-værdien).  

4.3.1  Gældende emissionsgrænseværdier for fyringsanlæggene på 
Østkraft 

Blok 5: 

Der er ikke fastsat emissionsgrænseværdier for blok 5. 

Driftstiden af blok 5 må i henhold til miljøgodkendelsen fra 1997 ikke overstige 730 timer/år, 

hvilket opretholdes som nævnt i afsnit 3.2.2 (vilkår B4).  

 

Der burde med virkning fra den 1. januar 2008 have været meddelt påbud om overholdelse af 

emissionsgrænseværdier svarende til grænseværdierne for bestående anlæg i den dagældende 

bekendtgørelse om store fyringsanlæg
14

 med tilhørende kontrolregler, jf. § 3, stk. 3, og § 6, stk. 2, i 

denne bekendtgørelse, da Østkraft ikke inden den 30. juni 2004 havde indgivet en skriftlig erklæ-

ring om, at blokken ville have begrænset driftstid (20.000 timer) i perioden fra den 1. januar 2008 

indtil den 31. december 2015 og herefter taget endeligt ud af drift, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelsen. 

 

                                                             
14

  Bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra 

store fyringsanlæg. 



33 

Påbuddet burde have indeholdt krav om overholdelse af følgende emissionsgrænseværdier: 

 

Stof Emissionsgrænseværdi 

mg / normal m3 ved 3% ilt 

SO2 1.700 

NOx 450 

Støv 50 

Tabel 1. ”Emissionsgrænseværdier” for blok 5 (påbud ikke meddelt). 

 

Blok 6: 

Miljøcenter Roskilde (nu Miljøstyrelsen Virksomheder) har den 9. januar 2008 meddelt påbud om 

overholdelse af nye emissionsgrænseværdier til luft m.m. for blok 6 på Østkraft. I denne afgørelse 

blev der fastsat emissionsgrænseværdier svarende til grænseværdierne for bestående anlæg i den 

dagældende bekendtgørelse om store fyringsanlæg14 med tilhørende kontrolregler. 

 

Emissionsgrænseværdierne fastsat i påbuddet af 9. januar 2008 fremgår af Tabel 2. 

 

 

 

 

Stof 

Brændsel 

Kul 

mg/normal m3  

ved 6% ilt 

 

Biomasse 

mg/normal m3  

ved 6% ilt 

 

Fuelolie 

mg/normal m3  

ved 3% ilt 

SO2 1.93215 1.932 1.700 

NOx (som NO2) 600 600 450 

Støv 50 50 50 

Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for blok 6 i henhold til påbud af 9. januar 2008. 

 

Der blev ikke fastsat emissionsgrænseværdier ved fyring med en blanding af fuelolie og faste 

brændsler (kul og/eller biomasse), da der efter værkets oplysninger ikke kan anvendes andre 

brændsler samtidig med oliefyring.  

 

Emissionsgrænseværdierne for blok 6 ved fyring med fuelolie er således de samme, som burde være 

fastsat for blok 5. 

 

Reglerne for overholdelse af emissionsgrænseværdierne blev fastsat i overensstemmelse med den 

dagældende bekendtgørelse om store fyringsanlæg (bilag 6B.1). Emissionsgrænseværdierne for SO2, 

NOX og støv anses således for overholdt, hvis: 

a) Gennemsnitsværdien af emissionskoncentrationen over driftstiden i enhver 

kalendermåned ikke overstiger emissionsgrænseværdien, og: 

b) For SO2 og støv: 97 % af alle gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne over 48 

timer, udregnet på grundlag af timemiddelværdier, ikke overskrider 110 % af emissions-

grænseværdien set over et kalenderår. 

                                                             
15

  Her er forudsat en nominel indfyret termisk effekt på 117 MW. 
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c)  For NOX: 95 % af alle gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne over 48 timer, 

udregnet på grundlag af timemiddelværdier, ikke overskrider 110 % af emissionsgrænse-

værdien set over et kalenderår. 

 

Blok 7: 

Den samlede nominelle indfyrede termiske effekt i blok 7 er 40,5 MW. Blokken er derfor ikke et 

stort fyringsanlæg, dvs. et anlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, 

og dermed er blokken ikke omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.  

 

Da driftstiden af hver dieselmotor er under 500 timer (vilkår A5 i miljøgodkendelsen af 23. decem-

ber 2006), var ingen af dieselmotorerne omfattet af den i 2006 gældende Gasmotorbekendtgørelse, 

jf. denne bekendtgørelses § 1, stk. 4, nr. 3.
16

 

 

Der er i miljøgodkendelsen fra 2006 fastsat følgende emissionsgrænseværdier (vilkår D3): 

 

Stof Emissionsgrænseværdi 

mg / normal m3 ved 5% ilt 

Kulmonooxid (CO) 590 

Uforbrændte kulbrinter 110 

NOx regnet som NO2 3.900 

Støv 110 

Tabel 3. Emissionsgrænseværdier for blok 7 i henhold til godkendelsen af 23. december 2006. 

 

Ved en emission svarende til ovennævnte emissionsgrænseværdier kan B-værdierne for SO2, NO2 

og CO overholdes for blok 7 med en afkasthøjde af røggasserne på 38 m
17

 (uden medtagelse af 

bidrag fra andre anlæg på Østkraft).  
 

Svovlindholdet i dieselolien er ikke oplyst – kun at svovlindholdet er lavt.  I henhold til § 5, stk. 1, i 

bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2010 om svovlindholdet i faste og flydende brændsler må 

indholdet af svovl i gasolie ikke overstige 0,1 %. 

 

Det gamle dieselgeneratoranlæg: 

Der er ikke fastsat emissionsgrænseværdier for det gamle dieselgeneratoranlæg. 

 

Anlæg, der drives af dieselmotorer, var ikke omfattet af den tidligere bekendtgørelse om store 

fyringsanlæg14 og heller ikke af den forudgående bekendtgørelse fra 1990
18

, som var gældende, da 

miljøgodkendelsen af dieselgeneratoranlægget blev meddelt i 1997. 

 

Dieselgeneratoranlægget var heller ikke omfattet den tidligere Gasmotorbekendtgørelse fra 2005 16. 

Bekendtgørelsen omfattede således kun dieselmotorer, der anvender dieselolie som brændsel, hvis 

motoren blev sat i drift efter den 6. november 2005 (bekendtgørelsens bilag 1, tabel 3). 

                                                             
16

  Bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte 

carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner. 
17

   NOx er dimensionerende. 
18

  Bekendtgørelse nr. 689 af 15. oktober 1990. 
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4.3.2 Emissionsgrænseværdier efter ny bekendtgørelse om store 
fyringsanlæg  

Den 7. januar 2013 trådte en ny bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende 

emissioner fra store fyringsanlæg i kraft (bekendtgørelse nr. 1453 af 20. december 2012). 

Bekendtgørelsen er en udmøntning af kapitel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

industrielle emissioner (direktiv 2010/75/EU, herefter IE-direktivet eller direktivet om industrielle 

emissioner). 

 

Bekendtgørelsen omfatter fortsat kun fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt 

på 50 MW eller derover og indebærer generelt en skærpelse af emissionsgrænseværdierne for 

svovldioxid, kvælstofoxider og støv, specielt for bestående fyringsanlæg. 

 

Bestående fyringsanlæg er i bekendtgørelsens § 4, stk. 1, defineret som fyringsanlæg: 

 

i. der er i besiddelse af en godkendelse den 7. januar 2013,  

eller 

ii. hvor der er indgivet en fuldstændig ansøgning om godkendelse inden den 

7. januar 2013,  

 

I begge tilfælde forudsat, at anlægget er sat i drift senest den 7. januar 2014. 

 

Bestående fyringsanlæg skal som udgangspunkt som minimum med virkning fra den 1. januar 2016 

overholde de grænseværdier for emissionen af svovldioxid, kvælstofoxider og støv, der fremgår af 

bilag 1 til bekendtgørelsen, jf. dennes § 4, stk. 1. 

 

Alle Østkrafts anlæg er således bestående fyringsanlæg efter definitionen i den nye bekendtgørelse 

om store fyringsanlæg, i det omfang det enkelte anlæg i øvrigt er omfattet af bekendtgørelsen, se 

nærmere herom nedenfor. 

 

Ifølge § 1, stk. 3, i den tidligere bekendtgørelse om store fyringsanlæg blev en kombination af nye 

anlæg, hvorfra røggassen, de tekniske og økonomiske forhold taget i betragtning, efter 

godkendelsesmyndighedens vurdering kunne udledes gennem en fælles skorsten, anset for en 

enhed (dvs. ét samlet fyringsanlæg). Den hidtidige sammenlægningsregel for nye fyringsanlæg, 

hvor røggasserne udsendes gennem en fælles skorsten, er i den nye bekendtgørelse om store 

fyringsanlæg udvidet til også at gælde for bestående fyringsanlæg, jf. dennes § 3, stk.1.  

 

Da den samlede nominelle indfyrede termiske effekt i blok 7 (de 10 motorer regnet som ét anlæg) er 

mindre end 50 MW, er denne blok ikke omfattet af den nye bekendtgørelse om store fyringsanlæg 

som ellers – i modsætning til de tidligere bekendtgørelser om store fyringsanlæg – også omfatter 

dieselmotorer.  

 

Det gamle dieselgeneratoranlæg omfattende 4 dieselmotorer, hvorfra røggasserne udsendes 

gennem et fælles afkast, har en samlet nominel indfyret termisk effekt på 52,6 MW. Diesel-

generatoranlægget er imidlertid ikke omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, da reglen 

om sammenlægning af udledninger fra fælles skorsten undtager særskilte fyringsanlæg med en 

nominel indfyret termisk effekt på under 15 MW, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3. Alle diesel-

motorerne har en nominel indfyret termisk effekt på under 15 MW, hvorved det gamle diesel-

generatoranlæg ikke anses for at være et stort fyringsanlæg, dvs. et anlæg med en samlet indfyret 

termisk effekt > 50 MW. 
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Det kan tilføjes, at i henhold til § 4, stk. 3, i den nye bekendtgørelse om store fyringsanlæg gælder 

emissionsgrænseværdierne i bilag 1 ikke for dieselmotorer. For dieselmotorer skal EU-

Kommissionen inden udgangen af 2013 vurdere behovet for fælles EU-grænseværdier og i givet fald 

fremsætte et formelt forslag herom til Rådet (IE-direktivets artikel 30, stk. 9).  

 

Blok 5 og Blok 6 på Østkraft skal efter sammenlægningsreglen for flere anlæg med fælles skorsten – 

med virkning fra den 1. januar 2016 for bestående fyringsanlæg – betragtes som ét fyringsanlæg 

med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 198 MW.  

 

I følge bilag 1 til den nye bekendtgørelse om store fyringsanlæg skal et bestående fyringsanlæg 

(bortset fra gasmotorer og gasturbiner) med en nominel indfyret termisk effekt på 100 – 300 MW 

overholde følgende emissionsgrænseværdier fra den 1. januar 2016: 

 

Stof Brændsel 

Kul Biomasse Fuelolie 

SO2 250 200 250 

NOx 200 250 200 

Støv 25 20 25 

Tabel 4. Emissionsgrænseværdier for et bestående fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk 

effekt på 100 – 300 MW efter ny bekendtgørelse om store fyringsanlæg (i mg/normal m3 ved 6% 

ilt for kul og biomasse og 3% ilt for fuelolie). 

 

Den resulterende emissionskoncentration fra anlægget bestemmes i princippet som det vægtede 

gennemsnit af koncentrationerne målt i de enkelte røgrør. Der vægtes her efter den aktuelt ind-

fyrede termiske effekt i hver blok (kedel). Den resulterende emissionsgrænseværdi bestemmes på 

samme måde. 

 

Emissionsgrænseværdierne i Tabel 4 anses for overholdt, når: 

 

 Ingen af de validerede19 månedlige gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne 

overskrider emissionsgrænseværdien 

 Ingen af de validerede døgnmiddelværdier af emissionskoncentrationerne overskrider 

110% af emissionsgrænseværdien  

 95% af alle validerede timegennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne i årets løb 

ikke overskrider 200% af emissionsgrænseværdien. 

 

Usikkerheden på målinger – angivet som værdien af 95%-konfidensintervallet for et enkelt 

måleresultat – må ikke overskride følgende procentdel af emissionsgrænseværdien (jf. vilkår B19): 

 

Stof Usikkerhed 

SO2 20% 

NOx 20% 

Støv 30% 

Tabel 5. Acceptabel usikkerhed på et enkelt måleresultat i procent af emissionsgrænseværdien. 

                                                             
19

  Dvs. efter at usikkerhede n er trukket fra, jf. tabel 5. 
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De validerede gennemsnitsværdier pr. time og pr. dag bestemmes ved at trække den i Tabel 5 

anførte usikkerhed fra de gyldigt målte timegennemsnitsværdier. 

 

AMS-målerne skal opfylde kvalitetsbetingelserne i standarden EN 14181, for at måleresultaterne 

må valideres, dvs. fratrækkes usikkerheden på målingen. 

 

Der skal ses bort fra dage, hvor mere end tre timegennemsnitsværdier er ugyldige, fordi det auto-

matiske målesystem ikke fungerer korrekt eller er under vedligeholdelse. Såfremt mere end ti dage 

over et år ikke valideres på grund af sådanne forhold, skal godkendelsesmyndigheden kræve, at 

driftslederen træffer passende foranstaltninger til at gøre det automatiske målesystem mere 

pålideligt (vilkår B20). 

 

Undtagelsesmuligheder for blok 5 og 6 (SO2 og NOx) 

Der er følgende relevante muligheder for, at et fyringsanlæg kan fritages for at overholde 

emissionsgrænseværdierne for SO2 og NOx i Tabel 4.  

 

SO2: 

A. 

For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel og er godkendt før den 27. november 2002, og som 

ikke er i drift i mere end 1.500 driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs 

periode, kan gælde en emissionsgrænseværdi for SO2 på 800 mg/normal m3. 

 

B. 

For fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 300 MW, der fyres med 

flydende brændsel og er godkendt før den 27. november 2002, og som ikke er i drift i mere end 

1.500 driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, kan gælde en 

emissionsgrænseværdi for SO2 på 850 mg/normal m3. 

 

C. 

For en del af et fyringsanlæg, der udleder sine røggasser gennem en eller flere særskilte kanaler i en 

fælles skorsten, og som ikke er i drift mere end 1.500 driftstimer om året som rullende gennemsnit 

over en femårs periode, kan der gælde de emissionsgrænseværdier, som er fastsat i afsnit A og B 

ovenfor i forhold til hele fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt. I sådanne 

tilfælde overvåges emissionerne gennem hver af disse kanaler særskilt. 

 

NOx: 

A. 

For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel med en samlet nominel indfyret 

termisk effekt på højst 500 MW, som er godkendt før den 27. november 2002, og som ikke er i drift 

i mere end 1.500 driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, kan gælde 

en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/normal m3. 

 

B. 

For en del af et fyringsanlæg, der udleder sine røggasser gennem en eller flere særskilte kanaler i en 

fælles skorsten, og som ikke er i drift mere end 1.500 driftstimer om året som rullende gennemsnit 

over en femårs periode, kan der gælde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i afsnit A i forhold 

til hele fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt. I sådanne tilfælde overvåges 

emissionerne gennem hver af disse kanaler særskilt. 

 



38 

4.3.3 Vurdering af Østkrafts muligheder for at overholde grænse-
værdierne i den nye bekendtgørelse om store fyringsanlæg, 
herunder undtagelsesbestemmelserne for SO2 og NOx 

Støv 

Der er Miljøstyrelsen bekendt ikke foretaget emissionsmålinger på blok 5. Emissionen af støv fra 

blok 6 har i perioden 2009 – 2012 ligget i intervallet 3 – 21 mg/normal m3 (månedsmiddelværdi, 

ikke-validerede værdier) med faldende tendens de sidste 2 år (< 10 mg/normal m3).  

 

Blok 6 bør derfor kunne overholde emissionsgrænseværdierne anført i Tabel 4 på henholdsvis  

25 mg/normal m3 for kul / fuelolie og 20 mg/normal m3 for biomasse. 

 

Det er tvivlsomt, om blok 5 kan overholde grænseværdien på 25 mg/normal m3 (fuelolie) ved 

monodrift af blokken. Det er muligt, at emissionsgrænseværdien for støv kan overholdes ved 

samtidig drift af blok 5 og blok 6. 

 

SO2 

I perioden 2009 – 2012 lå emissionen af SO2 fra blok 6 i intervallet 500 - 925 mg/normal m3 

(månedsmiddel, ikke-validerede værdier) uden nævneværdi tendens.  

 

De lempede emissionsgrænseværdier på 800/850 mg/normal m3 (fast brændsel/fuelolie) ved drift 

i max 1.500 timer/år vil formentlig kunne overholdes som månedsmiddelværdi uden de store 

problemer ved indregning af usikkerheden, som er 160 og 170 mg/normal m3 for henholdsvis fast 

og flydende brændsel. Imidlertid skal døgnmiddelværdierne fra 1. januar 2016 også overholde 110% 

af emissionsgrænseværdien, hvilket nok vil betyde, at svovlindholdet i fuelolie bør reduceres for at 

være på den sikre side. Svovlindholdet i kul og fuelolie bør således begrænses til højst ca. 0,5 %, 

hvis undtagelsesmuligheden for SO2 ønskes anvendt. Periodevis har Østkraft anvendt kul og fuel-

olie, hvor svovlindholdet har været på dette niveau eller endog lavere, specielt for kul. 

 

Miljøstyrelsen vurderer samlet, at det vil være muligt for Østkraft at overholde de lempede 

emissionsgrænseværdier for SO2 uden væsentlige tekniske/økonomiske hindringer. Dette gælder 

for såvel blok 5 som blok 6 og dermed for de to anlæg set som ét samlet fyringsanlæg. 

 

NOx 

I perioden 2009 – 2012 lå emissionen af NOx fra blok 6 (som månedsmiddelværdi, ikke-validerede 

værdier) i intervallet 310 – 550 mg/normal m3. I 2011 og 2012 lå hovedparten af målingerne i inter-

vallet 350 – 400 mg/normal m3, og alle månedsgennemsnit i de to år lå under 450 mg/normal m3. 

 

Den lempede emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/normal m3, som kan gøres gældende, hvis 

det samlede fyringsanlægs driftstid begrænses til maksimalt 1.500 driftstimer om året, kan med 

stor grad af sandsynlighed overholdes som månedsmiddelværdi ved drift af blok 6 alene. Imidlertid 

skal døgnmiddelværdien fra den 1. januar 2016 overholde 110% af emissionsgrænseværdien, hvilket 

nok vil betyde, at brænderne/indfyringssystemet skal optimeres for at være sikker på, at grænse-

værdien kan overholdes. Omvendt kan der indregnes en usikkerhed på 90 mg/normal m3. 

 

Emissionen af NOx fra blok 5 kendes ikke, og det er derfor usikkert, om blok 5 og blok 6 set som ét 

samlet fyringsanlæg kan overholde denne grænseværdi, herunder ved monodrift af blok 5. Det vil 

sandsynligvis være nødvendigt at foretage NOx-begrænsende tiltag for oliebrænderne i blok 5 og 

måske også optimering af oliebrænderne i blok 6 - eller andre primære NOx-reducerende tiltag (fx 

røggasrecirkulation hvis dette er teknisk muligt).  
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Da blok 6 indgår som grundlastværk ved produktion af fjernvarme til Rønne by og ligeledes har en 

væsentlig el-produktion, vil det højst sandsynligt ikke være muligt at begrænse driftstiden af blok 5 

og blok 6 til max 1.500 driftstimer pr. år. I 2010 var blok 6 fx i drift i ca. 2.500 driftstimer omregnet 

til fuldlasttimer. Det skal her tilføjes, at der ikke må omregnes til fuldlasttimer, hvis de lempede 

emissionsgrænseværdier for SO2 og NOx ønskes taget i anvendelse, og at hele fyringsanlægget 

anses for at være i drift, hvis blot en af blokken er i drift. 

 

4.3.4  Dispensationsmulighed for fjernvarmeanlæg 

Efter den nye bekendtgørelse om store fyringsanlæg har bestående fjernvarmeanlæg mulighed for 

at opnå dispensation for overholdelse af de almindelige emissionsgrænseværdier for bestående 

fyringsanlæg i perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2022 (§ 13, stk. 1, i bekendtgørelsen).  

 

Betingelserne for at få dispensation er:  

 

1) driftslederen for fyringsanlægget har ansøgt herom senest 1. januar 2014, 

2) fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt ikke overskrider 200 MW, 

3) fyringsanlægget blev godkendt første gang inden den 27. november 2002, eller driftslederen for 

dette anlæg havde indgivet en fuldstændig ansøgning om godkendelse inden denne dato, forudsat 

at anlægget blev sat i drift senest den 27. november 2003, og 

4) fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion som et rullende 

gennemsnit over en femårs periode til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand. 

 

Tilsynsmyndigheden træffer i tilfælde af dispensation afgørelse om, at de emissionsgrænseværdier 

for svovldioxid, nitrogenoxider og støv, som er fastsat i den godkendelse af fyringsanlægget, der er 

gældende den 31. december 2015, kan bibeholdes indtil den 31. december 2022. En betingelse her-

for er, at emissionsgrænseværdierne mindst lever op til emissionsgrænseværdierne, der fremgår af 

del A i hvert af bilagene 1 - 5 i den tidligere bekendtgørelse om store fyringsanlæg 14, jf. § 13, stk. 2, i 

den nye bekendtgørelse om store fyringsanlæg. 

 

Begrebet ”nyttevarme” må formodes at stamme fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en 

efterspørgsel af nyttevarme på det indre energimarked og om ændring af direktiv 92/42/EØF.  

 

”Nyttevarme” er i direktiv 2004/8/EF defineret således i artikel 3b: 

 

b) »nyttevarme«: Varme, der produceres i kombination med elektricitet, med henblik på 

tilfredsstillelse af en økonomisk begrundet efterspørgsel efter varme eller køling. 

 

c) »økonomisk begrundet efterspørgsel«: Den efterspørgsel, der ikke overstiger behovet for 

opvarmning eller køling, og som ellers ville kunne imødekommes på markedets betingelser 

gennem andre energiproduktionsprocesser end kraftvarmeproduktion. 

 

Direktivet er delvis implementeret i Klima- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 146 af 16. 

februar 2007 om oprindelsesgaranti for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion. I denne 

bekendtgørelse er ”nyttevarme” defineret som (bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 3): 

 

”Varme, der produceres i kombination med elektricitet med henblik på at dække et varme-

behov.” 

 



40 

Blok 6 leverer fjernvarme til Rønne By og dækker ca. 75% af varmebehovet, hvor den resterende 

fjernvarme dækkes af BOFA (Bornholms affaldsforbrændingsanlæg). I henhold til det grønne regn-

skab for 2011 udgjorde brændselsmængden til varmeproduktion fra blok 6 dette år 341,55 TJ, mens 

brændselsforbruget til elproduktion udgjorde 334,58 TJ. For blok 5 udgjorde brændselsforbruget 

til elproduktion 3,97 TJ i 2011.  

 

Alt varmen leveres til det offentlige fjernvarmenet, hvorfor næsten 100% af nyttevarmen leveres 

hertil.  

 

Østkrafts blok 5 og 6 må samlet set anses for med god margen at overholde betingelserne for at 

opnå dispensation fra at overholde de almindelige emissionsgrænseværdier for bestående fyrings-

anlæg i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2022. 

 

Østkraft Produktion A/S har den 20. november 2013 fremsendt ansøgning om dispensation fra at 

overholde de normale emissionsgrænseværdier for bestående fyringsanlæg (se Tabel 4) i perioden 

fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2022.  

 

Miljøstyrelsen meddeler samtidig med denne afgørelse dispensation til Østkraft Produktion A/S 

efter reglerne for fjernvarmeanlæg (se afsnit 2.1 i afgørelsen). 

 

4.3.5 Ny bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider 
og carbonmonooxid fra motorer og turbiner  

Som det fremgår af afgørelsens afsnit 3.2.1 (”Brændsel og driftstid”) er både blok 7 og det gamle 

dieselgeneratoranlæg omfattet af den nye Gasmotorbekendtgørelse12 og har status som nødanlæg i 

følge bekendtgørelsens definition heraf. De to fyringsanlæg er derfor ikke underlagt specifikke 

emissionsgrænseværdier for NOx og CO som følge af Gasmotorbekendtgørelsen. 

 

Miljøstyrelsen ophæver herefter de gældende grænseværdier for NOx, UHC, CO og støv for blok 7.  

 

4.3.6 Nye emissionsgrænseværdier for SO2, NOx og støv for anlæggene 
på Østkraft (blok 5 og blok 6) 

I det følgende opsummeres de emissionsgrænseværdier, der fastsættes i denne afgørelse. Der skel-

nes her mellem perioden indtil den 1. januar 2016, hvor blok 5 og blok 6 anses for særskilte fyrings-

anlæg, og perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2022, hvor de to blokke anses som ét 

samlet fyringsanlæg pga. sammenlægningsreglen for anlæg med fælles skorsten. 

 

Som nævnt i afsnit3.2.3.5 fastsættes der i afgørelsen ikke emissionsgrænseværdier for det gamle 

dieselgeneratoranlæg og for blok 7, men alene for blok 5 og blok 6. 

 
Perioden indtil den 1. januar 2015  

Da sammenlægningsreglen for flere anlæg med fælles skorsten først anses for at være gældende fra 

1. januar 2016 for bestående fyringsanlæg, fastsættes frem til denne dato separate emissions-

grænseværdier for blok 5 og for blok 6.  

 

For blok 5 fastsætter Miljøstyrelsen i påbuddet emissionsgrænseværdier for de to parametre NOx 

og støv svarende til de grænseværdier, der var gældende i den tidligere bekendtgørelse om store 

fyringsanlæg, jf. Tabel 1 (vilkår C1). 
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Med den begrænsede årlige drift af blok 5 (max 730 timer, jf. vilkår B4) anses det ikke for relevant 

at skærpe emissionsgrænseværdierne for NOx og støv yderligere på grundlag af en supplerende 

vurdering om opnåelige emissionsniveauer ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik.  

 

For SO2 fastsættes en emissionsgrænseværdi på 1.200 mg/normal m3 ligesom for blok 6, se neden-

for (vilkår C1).  

 

I betragtning af, et elektrofilteret på blok 6 generelt er i stand til at nedbringe støvkoncentrationen i 

den rensede røggas til under 25 mg/normal m3, finder Miljøstyrelsen det rimeligt, at emissions-

grænseværdien for støv for denne blok fastsættes til 30 mg/normal m3 ved fyring med fast brænd-

sel (kul og biomasse) – vilkår C3. Ved fyring med fuelolie opretholdes den hidtil gældende 

emissionsgrænseværdi på 50 mg/normal m3 (vilkår C3).  

 

De nugældende emissionsgrænseværdier for NOx på henholdsvis 600 mg/normal m3 fro fast 

brændsel (kul og biomasse) og 450 mg/normal m3 for fuelolie opretholdes (vilkår C3), med den 

tilføjelse at de målte emissionskoncentrationer som hidtil ikke må valideres (fratrækkes usikker-

heden).  

 

Grænseværdien for SO2 skærpes til 1.200 mg/normal m3 svarende til et svovlindhold i brændslet 

(kul og fuelolie) på ca. 0,7% (vilkår C3).  

 

Da træflis har et meget beskedent indhold af svovl, vil emissionen af SO2 ved fyring med træflis 

være langt lavere end grænseværdien. Det må således forventes, at emissionen af SO2 reelt er 

under 200 mg/normal m3. 

 

I perioden indtil den 1. januar 2016 opretholdes de hidtidige kontrolregler til vurdering af, om 

emissionsgrænseværdierne er overholdt, jf. vilkår C4.  

 

Ved vurdering af, om emissionsgrænseværdierne er overholdt, ses bort fra de koncentrationer af 

SO2, NOx og støv, der måles i opstarts- og nedlukningsperioder samt i tidsrum, hvor et røggas-

rensningsanlæg (her alene elektrofilteret på blok 6) er ude af drift, jf. § 9, stk. 2, i den nye 

bekendtgørelse om store fyringsanlæg. 

 

Østkraft Produktion A/S har oplyst, at emissionsmålingerne påbegyndes ved første passage af halv 

eller hel regnet fra start af sugetræksblæseren, og at der ikke er nogen egentlig nedlukningsperiode, 

dvs. der registreres emissioner, indtil sugetræksblæseren stoppes. 

 

Miljøstyrelsen har ingen indvendinger mod Østkrafts registrering af emissionerne, som anses for at 

være konservativ. Miljøstyrelsen opretholder dog i afgørelsen muligheden for, at der på et senere 

tidspunkt kan defineres egentlige opstarts- og nedlukningsperioder, hvis der skulle opstå forøgede 

emissioner i tidsrum, man normalt vil betegne som hørende til opstart og nedlukning, og som så-

dan i princippet ikke indgår ved vurdering af, om emissionsgrænseværdier er overholdt (vilkår C8). 

 
Perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2022  

Fra den 1. januar 2016 regnes blok 5 og blok 6 for at være ét samlet fyringsanlæg med en nominel 

indfyret termisk effekt på 198 MW.  

 

Som nævnt i afsnit 3.2.3.4 meddeler Miljøstyrelsen efter ansøgning fra Østkraft Produktion A/S 

dispensation efter reglerne for fjernvarmeanlæg fra, at blok 5 og blok 6 skal overholde de normale 

emissionsgrænseværdier for bestående fyringsanlæg i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. 

december 2022. 
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En betingelse for at opnå dispensationen er at følgende emissionsgrænseværdier som minimum 

skal være overholdt: 

 

 

 

Stof 

Brændsel 

Kul 

mg/normal m3  

ved 6% ilt 

Biomasse 

mg/normal m3  

ved 6% ilt 

Fuelolie 

mg/normal m3  

ved 3% ilt 

SO2 1.600 1.600 1.700 

NOx (som NO2) 600 600 450 

Støv 100 100 50 

Tabel 6. Emissionsgrænseværdier for et bestående fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk 

effekt på 198 MW efter bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om store fyringsanlæg.  

 

Miljøstyrelsen finder dog, at emissionsgrænseværdierne bør afspejle, hvad fyringsanlæggene på 

Østkraft reelt er i stand til at præstere, og dermed fastsættes under hensyntagen til, at de indtil den 

1. januar 2016 gældende emissionsgrænseværdier som minimum også kan overholdes, hvilket i 

øvrigt også er en forudsætning for dispensationen, jf. § 13, stk. 2, i bekendtgørelsen om store 

fyringsanlæg.  

 

Miljøstyrelsen opretholder herefter de indtil 1. januar 2016 gældende emissionsgrænseværdier for 

SO2 og NOx ved fyring med kul, biomasse og fuelolie i blok 6 og ved fyring med fuelolie i blok 5 

også efter den 1. januar 2016 (vilkår C5).  

 

For støv videreføres emissionsgrænseværdien på 30 mg/normal m3 ved fyring med fast brændsel 

(kul og biomasse) og grænseværdien på 50 mg/normal m3 ved fyring med fuelolie (vilkår C5). 

 

Ved fyring med fuelolie i kedlen på blok 5 og samtidig fyring med fast brændsel i kedlen på blok 6 

(kul og/eller biomasse) er emissionsgrænseværdierne fastsat efter reglerne for blandede fyrings-

anlæg, jf. bilag 6 i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg (vilkår C6). Den resulterende emissions-

koncentration fra det samlede fyringsanlæg bestemmes som det vægtede
20

 gennemsnit af koncen-

trationen (iltkorrigeret) målt i det enkelte røgrør for henholdsvis blok 5 og blok 6. Alternativt er det 

selvfølgelig tilstrækkeligt, at emissionsgrænseværdierne overholdes i røggassen fra den enkelte blok 

hver for sig.  

 

Bekendtgørelsen om store fyringsanlæg indeholder ikke specifikke bestemmelser for vurdering af, 

hvornår emissionsgrænseværdierne anses for overholdt for fjernvarmeanlæg, hvortil der er givet 

dispensation i perioden fra den 1. januar 2016 indtil den 31. december 2022, idet bilag 4 alene 

indeholder en henvisning til emissionsgrænseværdierne fastsat efter bilag 1 og bilag 2.  

 

Miljøstyrelsen må lægge til grund for afgørelsen, at reglerne for overholdelse af emissionsgrænse-

værdierne i det påbud, som følger med dispensationen, svarer til de almindelige regler efter den nye 

bekendtgørelse om store fyringsanlæg (vilkår C7). 

 

Ved vurdering af, om emissionsgrænseværdierne er overholdt, ser man som hidtil bort fra de 

koncentrationer af SO2, NOx og støv, der måles i såvel opstarts- som nedlukningsperioder (jf. her 

                                                             
20

  Vægtet i forhold til den aktuelt indfyrede effekt i de respektive kedler. 
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bemærkninger i foregående afsnit om perioden indtil den 1. januar 2016) samt i tidsrum, hvor et 

røggasrensningsanlæg er ude af drift. 

 

4.3.7 Egenkontrol med luftforurening 

Regelgrundlag 

Af bilag 3 (nr. 1a) til bekendtgørelsen om store fyringsanlæg fremgår, at koncentrationerne af SO2, 

NOx og støv i røggas skal måles kontinuerligt for alle fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret 

termisk effekt på 100 MW eller derover. 

  

De kontinuerlige målinger skal omfatte måling af røggassens iltindhold, temperatur, tryk og 

vanddampindhold (jf. bilag 3, nr. 7). Kontinuerlig måling af vanddampindholdet i røggassen er ikke 

nødvendig, hvis gasprøven tørres, inden emissionerne analyseres.  

 

Bekendtgørelsens bilag 3, nr. 2, åbner op for at miljømyndigheden kan beslutte, at det ikke er 

nødvendigt af foretage kontinuerlig måling i følgende tilfælde:  

 

a)  For SO2 og støv fra fyringsanlæg med en levetid på mindre end 10.000 driftstimer.  

b)  For SO2 og støv fra fyringsanlæg, der fyres med naturgas.  

c)  For SO2 fra fyringsanlæg, der fyres med olie med kendt svovlindhold, hvis der ikke forefindes 

røggasafsvovlingsudstyr.  

d)  For SO2 fra fyringsanlæg, der fyres med biomasse, hvis driftslederen kan bevise, at SO2-

emissionerne under ingen omstændigheder kan være højere end de foreskrevne emissions-

grænseværdier.  

 

Hvis der ikke kræves kontinuerlig måling, skal der foretages (præstations-)målinger af SO2, NOx og 

støv mindst en gang hver sjette måned, jf. bilag 3, nr. 3, i den nye bekendtgørelse om store fyrings-

anlæg. 

 
Emissionsmålinger på Østkraft i perioden indtil den 1. januar 2016 

I perioden indtil 1. januar 2016 betragtes blok 5 og blok 6 som særskilte fyringsanlæg med en 

nominel indfyret termisk effekt på henholdsvis 90 MW (blok 5) og 108 MW (blok 6). 

 

Blok 5 

Da den nominelle indfyrede termiske effekt i blok 5 er under 100 MW, er det ikke nødvendigt at 

foretage kontinuerlige målinger i perioden indtil den 1. januar 2016. 

 

Der skal således fra og med 2014, foretages præstationskontrol for NOx og støv hver sjette måned, 

hvis blokken er i drift i en længere periode, således at det er teknisk muligt at udføre emissions-

målinger (vilkår C2).  

 

Emissionen af SO2 kan generelt beregnes på grundlag af oliens indhold af svovl. Emissionsgrænse-

værdien for SO2 anses således for overholdt, hvis indholdet af svovl er max. 0,7% (vilkår C2).  

 

En præstationskontrol skal omfatte tre målinger hver af en varighed på 1 time. Emissions-

grænseværdien er overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit af de tre enkeltmålinger ved en 

præstationskontrol er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien (vilkår C2). 
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Måling af emissionen af NOx og støv skal foretages i henhold til metodeblade udsendt af Miljøs-

tyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luft, p.t. metodeblad MEL-o3 for NOx 

og MEL-02 for støv (www.ref-lab.dk).  

 

Blok 6 

Der er ingen ændringer i kravet til målinger af emissionen af SO2, NOx og støv fra blok 6 sammen-

holdt med de nugældende krav, der fremgår af vilkår 1 i påbuddet af 9. januar 2008. 

 

Der skal således foretages kontinuerlig måling af emissionen af SO2, NOx, støv og CO fra blok 6 

med samtidig måling af forskellige driftsparametre (ilt, temperatur m.m.) – vilkår B16. 
 

Emissionsmålinger på Østkraft i perioden 1. januar 2016 – 31. december 2022 

Når sammenlægningsreglen med blok 6 træder i kraft den 1. januar 2016 betragtes de to blokke 

som ét fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 198 MW. Der skal derfor med 

virkning fra den 1. januar 2016 også foretages kontinuerlig måling af emissionen af NOx og støv fra 

blok 5 (vilkår B15). Miljøstyrelsen accepterer fortsat, at emissionen af SO2 kan beregnes på 

grundlag af svovlindholdet i fuelolie. 

 

Som nævnt ovenfor under regelgrundlaget er der mulighed for at undlade AMS-måling for støv (og 

SO2) for fyringsanlæg med en levetid på mindre end 10.000 driftstimer. Da blok 5 og blok 6 anses 

for at være ét fyringsanlæg fra den 1. januar 2016, gælder kravet blok 5 og blok 6 tilsammen. Miljø-

styrelsen antager derfor, at det ikke er relevant at undlade at foretage AMS-måling for støv efter 

undtagelsesbestemmelsen for anlæg med en levetid på mindre end 10.000 driftstimer. Spørgsmålet 

kan eventuelt tages op igen på et senere tidspunkt (før 1. januar 2016).   

 

Opsummerende skal der med virkning fra 1. januar 2016 foretages kontinuerlige målinger af 

emissionen af NOx og støv fra både blok 5 og blok 6 samt kontinuerlig måling af emissionen af SO2 

fra blok 6. Der skal tillige foretages kontinuerlige målinger af diverse driftsparametre på blok 5 

analogt til målingerne i dag på blok 6. 

 

Der skal herudover en gang om året foretages præstationskontrol for emission af kviksølv ved 

fyring med kul i blok 6, jf. krav herom i bilag 3, nr. 4, i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg 

(vilkår C9). Herudover er der ingen ændringer af målingernes omfang for blok 6 efter den 1. januar 

2016.  

 

Bestemmelserne om egenkontrol i bilag 3 til bekendtgørelsen om store fyringsanlæg omfatter ikke 

blok 7 og det gamle dieselgeneratoranlæg, da ingen af disse anlæg er et stort fyringsanlæg. 

 

Som det fremgår af efterfølgende afsnit 3.2.3.8: ”Koncentrationen af luftforurenende stoffer i 

omgivelserne” er det på nuværende tidspunkt uafklaret, om B-værdien for NOx kan overholdes som 

følge af emissionen af NOx fra dieselgeneratoranlægget. Der skal derfor foretages målinger af 

emissionen af NOx fra anlægget inden den 1. juli 2014 (vilkår C11). Herefter kan Miljøstyrelsen 

kræve, at der foretages en årlig måling af emissionen af NOx. 

 

Miljøstyrelsen fastsætter også for blok 7 en bestemmelse om, at der inden den 1. juli 2014 skal 

foretages emissionsmålinger for NOx i det fælles afkast fra motorerne, og at der herefter kan 

kræves en årlig emissionsmåling (vilkår C10). 

 

http://www.ref-lab.dk/
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4.3.8 Koncentration af luftforurenende stoffer i omgivelserne 

Force Technology (fremover blot FORCE) har i et notat af 23. februar 2012 foretaget OML-

beregninger for forskellige driftssituationer af fyringsanlæggene på Østkraft. Beregningerne er 

senest opdateret den 4. december 2012.  

 

Ved tilsyn på Østkraft i november 2012 er det afklaret, at scenarie 9 i bilag til mødereferat af 24. 

oktober 2012 ikke er et relevant driftsscenarie (scenarie 9 bestod i kraftvarmeproduktion på blok 6 

med kul/træflis som brændsel med en indfyret effekt på 57 MW, kondensationsdrift på blok 5 ved 

fuld effekt samt elproduktion ved fuld last på såvel blok 7 som det gamle dieselgeneratoranlæg). 

Ved brud på el-kablet til Sverige startes det gamle dieselgeneratoranlæg op samt blok 6 på kul og 

træflis. Når blok 5 er driftsklar efter ca. 5 – 8 timers opvarmning, overtager denne blok sammen 

med blok 6 elproduktionen, mens dieselgeneratoranlægget lukkes ned. 

4.3.8.1 Tungmetaller, herunder nikkel 

Data for emission af tungmetaller ved fyring med kul er hentet fra Miljøprojekt nr. 138/1990: 

”Renere teknologi på energiområdet”, mens indholdet af tungmetaller i kul er baseret på analyse-

resultater, som FORCE har kendskab til. Miljøstyrelsen har sammenlignet data for det angivne 

indhold af tungmetaller i kul med sammensætningen af kul, der af DONG Energy A/S forudsættes 

anvendt i fremtidige leverancer af kul til Avedøreværket. Der er rimelig god overensstemmelse 

mellem de to sæt data (for de tungmetaller som FORCE har medtaget i OML-beregningerne), dog 

er blyindholdet oplyst af FORCE ca. 10 gange højere end det forventede indhold i kul leveret til 

Avedøreværket, mens indholdet af nikkel tilsvarende er ca. dobbelt så højt. Det er velkendt, at 

indholdet af diverse tungmetaller afhænger en del af kullets oprindelse.  

 

Med hensyn til indholdet af tungmetaller i fuelolie er der ligeledes nogenlunde god overens-

stemmelse mellem de af FORCE anvendte værdier og værdierne oplyst af DONG Energy A/S for 

Avedøreværket, specielt er værdierne for nikkel helt ens, mens FORCE for vanadium (der sammen 

med nikkel er de to væsentligste tungmetaller i fuelolie) har anvendt en værdi, der er 3 gange lavere 

end oplyst af DONG Energy A/S for Avedøreværket. For kviksølv har FORCE i mangel af konkrete 

data anvendt den vejledende grænseværdi i Miljøstyrelsens Luftvejledning (0,1 mg/normal m3 ved 

10% ilt), hvilket svarer til et indhold af kviksølv i fuelolie på ca. 2 mg Hg/kg olie. DONG Energy A/S 

har her oplyst, at fuelolie anvendt på Avedøreværket har et indhold af kviksølv på ca. 1/100 heraf. 

For fuelolie har FORCE for såvel blok 5 som blok 6 forudsat, at alt tungmetal i olien udsendes 

igennem skorstenen, hvilket er en konservativ antagelse for blok 6. 

 

FORCE har ikke medtaget emission af tungmetaller fra dieselmotorerne på Østkraft i forbindelse 

med OML-beregningerne. Der kan i dag i princippet anvendes fuelolie i tre af de fire gamle diesel-

motorer, men Østkraft har erklæret sig indstillet på, at der fremover ikke må anvendes fuelolie i 

dieselmotorerne. Det gamle dieselgeneratoranlæg vil derfor ikke give anledning til et bidrag til 

koncentrationen af nikkel og vanadium i omgivelserne. De nye dieselmotorer i blok 7 anvender 

alene dieselolie og medfører derfor heller ikke emission af tungmetaller af betydning. 

4.3.8.2 SO2 

For svovldioxid har FORCE anvendt følgende data for emissionskoncentrationen: 

 

Blok 5: 1.700 mg/normal m3 (3 % ilt)  

  

Denne koncentration svarer til emissionsgrænseværdien i et påbud, som burde 

være meddelt i 2007, jf. afsnit 3.2.3.1. 
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Blok 6: 2.000 mg/normal m3 (6 % ilt) for kul 

 Ingen emission for biomasse 

1.700 mg/normal m3 (3 % ilt) for fuelolie  

 

Værdierne for kul og fuelolie svarer til emissionsgrænseværdierne fastsat i 

påbuddet af 9. januar 2008.  

 

Blok 7:  1.700 mg/normal m3 (3 % ilt)  

 

FORCE henviser her til (den tidligere) bekendtgørelse om store fyringsanlæg, 

men blok 7 er for det første ikke et stort fyringsanlæg, og for det andet om-

fattede den tidligere bekendtgørelse om store fyringsanlæg ikke dieselmotorer. 

 

Den anvendte koncentration svarer til emissionsgrænseværdien for oliefyrede 

kedler med en effekt på 50 – 100 MWTH i den tidligere bekendtgørelse om store 

fyringsanlæg (emissionsgrænseværdien i dag er 350 mg/normal m3).  

 

Gasolie (herunder dieselolie) må efter bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 

2010 om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer med senere ændringer 

ikke indeholde mere end 0,1 vægt % svovl. Et indhold af svovl på 0,1 vægt % 

svarer til en emission af SO2 på ca. 200 mg/normal m3 (ved 3 % ilt). 

 

Gl. dieselanlæg:  1.700 mg/normal m3 (3 % ilt).  

 

FORCE henviser også her til den tidligere bekendtgørelse om store fyrings-

anlæg. Miljøstyrelsens bemærkninger hertil er de samme som til blok 7 ovenfor. 

 

Dieselolie må ikke indeholde mere end 0,1 % svovl svarende til en emission af 

SO2 på ca. 200 mg/normal m3 (ved 3 % ilt). 

4.3.8.3 NOx 

For NOx har FORCE anvendt følgende data for emissionskoncentrationen: 

 

Blok 5: 450 mg/normal m3 (3 % ilt) 

 

Denne koncentration svarer til emissionsgrænseværdien i et påbud, som burde 

være meddelt i 2007, jf. afsnit 3.2.3.1. 

 

Blok 6:  600 mg/normal m3 (6 % ilt) for kul 

 400 mg/normal m3 (6 % ilt) for biomasse 

450 mg/normal m3 (3 % ilt) for fuelolie  

    

Værdierne for kul og fuelolie svarer til emissionsgrænseværdierne fastsat i 

påbuddet af 9. januar 2008.  

 

For biomasse (træflis) henviser FORCE til bekendtgørelse nr. 808 af 25. 

september 2003 (den tidligere bekendtgørelse om store fyringsanlæg), men 

dette er ikke korrekt. Emissionsgrænseværdien for biomasse i den tidligere 

bekendtgørelse om store fyringsanlæg var den samme som for kul, jf. også 

påbuddet af 9. januar 2008. (400 mg/normal m3 var for nye biomassefyrede 

anlæg med en effekt på 50 – 100 MWTH). 
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Blok 7: 1.800 mg/normal m3 (10 % ilt). 

 

 FORCE oplyser, at DGC har målt denne værdi i 2007. 

 

DGC har i august 2007 foretaget måling for emission af NOx i røggaskanalen 

efter hver af de ti dieselmotorer. Dieselmotorerne er opstillet i to motorhaller, 

hvor røggaskanalerne fra de fem motorer i hver hal er samlet i et fælles 

afsugningsrør. De to afsugningsrør fra hver hal er igen samlet i et fælles afkast. 

 

Måleresultaterne for de ti dieselmotorer lå på et relativt konstant niveau om-

kring 3.000 mg NO2/normal m3 ved 5 % ilt, hvilket svarer til ca. 2.000 mg NO2 

pr. normal m3 ved 10 % ilt.   

NO2 indholdet udgjorde ca. 40 % af NOx-emissionen. 

 

Gl. dieselanlæg: 2.500 mg/normal m3 (12 % ilt).  

 

FORCE har skønnet emissionskoncentrationen.  

 

Støv: 

For støv er anvendt følgende data for emissionskoncentrationen: 

 

Blok 5: 50 mg/normal m3 (3 % ilt).  

  

Denne koncentration svarer til emissionsgrænseværdien i et påbud, som burde 

være meddelt i 2007, jf. afsnit 3.2.3.1. 

 

Blok 6: 100 mg/normal m3 (6 % ilt) for kul 

 100 mg/normal m3 (6 % ilt) for biomasse 

50 mg/normal m3 (3 % ilt) for fuelolie  

 

Værdien for kul og biomasse er dobbelt så høj som emissions-grænseværdien 

fastsat i påbuddet af 9. januar 2008, mens værdien for fuelolie svarer til 

emissionsgrænseværdien fastsat i dette påbud.  

 

Blok 7: 50 mg/normal m3 (3 % ilt).  

 

FORCE henviser her til (den tidligere) bekendtgørelse om store fyringsanlæg, 

men blok 7 er for det første ikke et stort fyringsanlæg, og for det andet om-

fattede den tidligere bekendtgørelse om store fyringsanlæg ikke dieselmotorer. 

 

Den anvendte koncentration svarer til emissionsgrænseværdien for oliefyrede 

kedler med en effekt på 50 – 100 MWTH i den tidligere bekendtgørelse om store 

fyringsanlæg (emissionsgrænseværdien er i dag 30 mg/normal m3).  

 

Gl. dieselanlæg: 50 mg/normal m3 (3 % ilt).  

 

FORCE henviser også her til (den tidligere) bekendtgørelse om store fyrings-

anlæg. Miljøstyrelsens bemærkninger hertil er de samme som til blok 7 ovenfor. 
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4.3.8.4 Resultatet af OML-beregningerne og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil 

Resultaterne af OML-beregningerne foretaget af FORCE for de relevante driftsscenarier fremgår af 

bilag til den miljøtekniske beskrivelse samt af mødereferat af 24. oktober 2012. 

 

Nikkel: 

FORCE angiver, at B-værdien for nikkel på 0,1 µg/m3 er overskredet i scenarie 4 og scenarie 5 med 

en beregnet koncentration af nikkel i omgivelserne på henholdsvis ca. 0,3 µg/m3 og 0,4 µg/m3. Den 

højeste koncentration optræder ved fuld olielast på blok 6 og ingen andre anlæg i drift (scenarie 5).  

 

For nikkel er B-værdien fastsat på baggrund af stoffets kræftfremkaldende egenskab. Det er således 

den samlede dosis, der er afgørende for effekten. Der kan herved tages højde for reglen i Miljø-

styrelsens Luftvejledning om intermitterende drift (formel 2 i Luftvejledningen).  

 

Hvis blok 5 er i drift i 730 timer/år ved fuld last (90 MW), og blok 6 er i drift i 500 timer/år med 

fuelolie som brændsel og ved fuld last (108 MW), vil den resulterende B-værdi ved fyring med 

fuelolie i de to blokke være 0,4 µg/m3, som dermed kan overholdes.  

 

Miljøstyrelsen fastsætter herefter et vilkår om, at blok 6 maksimalt må være i drift i 500 timer /år 

ved fuld last (vilkår B6). Der er ingen restriktioner om, at blok 5 ikke må i være drift, samtidig med 

at blok 6 er i drift med fuelolie som brændsel. 

 

Det oplyses i ansøgningen af 30. marts 2012 om revision af miljøgodkendelserne af blok 5, blok 6 

og dieselgeneratoranlægget, at der årligt tilføres ca. 500 tons fuelolie til blok 6. Med et forbrug på 

ca. 9,5 tons olie/time ved fuldlast svarer et forbrug af fuelolie på 500 tons/år til ca. 52 fuldlasttimer 

pr. år. Olie anvendes i lastområdet 65% – 100% og ikke sammen med andre brændselstyper. Det 

maksimale antal driftstimer opnås ved en konstant last på 65% (svarende til et forbrug af fuelolie 

på 6,2 tons/time) og er i størrelsesorden 80 timer/år.  

 

Det andet driftsscenarie, hvor B-værdien for nikkel anføres at være overskredet, er maksimal drift 

af blok 5 (på fuelolie) og samtidig drift af blok 6 med træflis og kul som brændsel med en indfyret 

effekt på 57 MW (driftsscenarie 4). Bidraget fra blok 6 i dette driftsscenarie er ca. 0,5% af den 

samlede koncentration af nikkel i omgivelserne. 

 

Da driftstiden af blok 5 i følge miljøgodkendelsen ikke må overstige 730 timer/år, kan der udregnes 

en korrigeret B-værdi for nikkel på 1,2 µg/m3 i dette driftsscenarie, hvis man ser bort fra driften af 

blok 6 (hvis bidrag til koncentrationen af nikkel jo er ubetydeligt). Den korrigerede B-værdi kan 

overholdes med god margen, idet den beregnede koncentration af nikkel er lidt over 0,3 µg/m3. 

 

Vanadium 

FORCE har ikke udført detaljerede spredningsberegninger for vanadium. 

 

Med et indhold af vanadium i fuelolie på 40 mg/kg, som anvendt af FORCE, vil koncentrationen af 

vanadium i omgivelser være den samme som for nikkel. 

 

B-værdien for vanadium er 0,3 µg/m3, der altså overskrides svagt i scenarie 5. 

 

Omvendt vil en del af vanadium udskilles i elektrofilteret for blok 6, hvilket FORCE ikke har taget 

hensyn til. Miljøstyrelsen er ikke bekendt med den forventede renseeffektivitet for vanadium i et 

elektrofilter på anlæg, der anvender fuelolie som brændsel. Der er heller ingen information herom i 

det eksisterende BREF-dokument fra juli 2006 for store fyringsanlæg.  
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Miljøstyrelsen har fra Østkraft Produktion A/S modtaget analyseresultater for fuelolie leveret af 

Shell for nogle år siden. Indholdet af vanadium er i en af olietyperne angivet til < 50 mg/kg. I en 

anden olietype er indholdet af chrom, kobber, nikkel og vanadium i alt angivet til < 95 mg/kg. 

 

B-værdien for vanadium på 0,3 µg/m3 er fastsat ud fra, at irritation af luftvejene er den kritiske 

effekt. Der kan derfor ikke på samme måde som for nikkel korrigeres for intermitterende drift. Ved 

fastsættelse af B-værdien for vanadium er anvendt en sikkerhedsfaktor på 200. 

 

Miljøstyrelsen accepterer på det foreliggende grundlag, at B-værdien for vanadium måske kan 

overskrides i meget beskedent omfang for visse olietyper, men det anses ikke for rimeligt at 

pålægge Østkraft en snæver begrænsning på muligheden for indkøb af fuelolie ved at kræve 

anvendt fuelolie med et bestemt max indhold af vanadium. Uanset at B-værdien for vanadium ikke 

er dosisafhængig og dermed ikke må korrigeres for intermitterende drift, skal det understreges, at 

en evt. mindre overskridelse af B-værdien for vanadium kun vil forekomme i et meget begrænset 

tidsrum, da driftstiden af blok 6 på fuelolie og driftstiden af blok 5 er beskeden, undtagen i meget 

usædvanlige situationer. I 2011 har blok 5 fx kun været i drift i 29 timer, mens forbruget af olie i 

blok 6 dette år har været meget lille (ca. 120 tons), og driftstiden af blok 6 på olie derved yderst 

beskeden (max 12 timer omregnet til fuldlast). 

 

SO2 

Med bortfald af scenarie 9 er der ingen af scenarierne, hvor B-værdien for SO2 på 0,25 mg/m3 er 

overskredet. 

 

Den maksimale koncentration af SO2 optræder i scenarie 4, hvor koncentrationen er beregnet til 

0,244 mg/m3. I praksis vil koncentrationen af SO2 være ca. det halve, idet emissionen af SO2 ved de 

anvendte brændsler i blok 5 og blok 6 er ca. 50% (eller mindre) af den FORCE benyttede emission 

af SO2 ved OML- beregningerne. 

 

NOx 

Den maksimalt beregnede koncentration af NO2 forekommer i scenarie 7, hvor koncentrationen er 

0,134 mg/m3, hvilket er højere end B-værdien på 0,125 mg/m3. 

 

Blok 7 og det gamle dieselværk er de alt dominerende bidragydere til koncentrationen af NO2 i 

omgivelserne. Emissionen af NO2 fra dieselværket er sat til 37 g/s og fra blok 7 til 16 g/s (burde 

øges til ca. 18 g/s, jf. ovenfor), mens blok 6 med den højeste skorsten har den laveste emission af 

NO2, nemlig ca. 5,4 g/s. 

 

Miljøstyrelsen finder på denne baggrund, at Østkraft inden den 1. juli 2014 skal få foretaget målin-

ger af emissionen af NOx fra såvel blok 7 som det gamle dieselgeneratoranlæg (vilkår C10 og C11), 

for at dokumentere at B-værdien for NO2 er overholdt. Miljøstyrelsen kan herefter forlange, at der 

udføres tilsvarende præstationskontrol på de to anlæg en gang op året. 

 

Sammen med afrapportering af præstationsmålinger for emission af NOx fra blok 7 og det gamle 

dieselværk i 2014, jf. vilkår C10 og C11, skal Østkraft Produktion A/S fremsende dokumentation for, 

at B-værdien for NO2 er overholdt. Dokumentationen kan være en vurdering/beregning foretaget 

med udgangspunkt i resultaterne af de hidtil udførte OML-beregninger (vilkår C14). 

 

Miljøstyrelsen fastsætter i øvrigt et generelt vilkår om, at der kan forlanges udført en årlig OML-

beregning, hvis de tidligere udførte beregninger ikke længere anses for dækkende for de aktuelle 

koncentrationer, som kan optræde i omgivelserne (vilkår C15). En ny beregning kan fx komme på 
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tale, hvis indholdet af tungmetaller er højere end forudsat i de beregninger, som ligger til grund for 

afgørelsen, eller hvis der kan forekomme driftssituationer, der ikke er taget højde for i de OML-

beregninger, som FORCE har udført i 2012. 

 

4.4  Lugt 

Der er ingen særlige lugtkilder på Østkraft. Eventuelle lugtgener kan primært henføres til losning, 

transport og lagring af olie.  

 

Det eksisterende tankoplag bestående af 3 tanke med fuelolie og en tank med dieselolie er godkendt 

den 9. oktober 2010 og er ikke omfattet af den aktuelle revision af godkendelserne af anlæggene på 

Østkraft. 

 

I godkendelsen fastsætte alene et generelt vilkår om, at aktiviteterne på Østkraft ikke må give 

anledning til lugtgener i omgivelserne, der efter Miljøstyrelsens vurdering er væsentlige (vilkår D1). 

Der er tale om en udbygning af virksomhedens eksisterende lugtvilkår.  

 

4.5  Spildevand 

Østkraft har en række spildevandsstrømme, som føres enten direkte til Rønne Havn via 

kølevandskanalen eller til det kommunale kloaksystem.  

 

Tagvand og overfladevand fra befæstede arealer afledes til den kommunale regnvandsledning.  

Afløb fra veje og pladser, der kan være forurenet med kulstøv, aske, slagge og olie, afledes via 

sandfang og olieudskiller. Der afledes årligt ca. 2.500 m3 overflade- og tagvand.  

 

Følgende spildevandsstrømme ledes til Rønne Havn:  

  Spildevand fra sedimentationsbassinet 

  Opvarmet kølevand  

 

Havneområdet er efter den gældende regionplan udlagt med lempet målsætning. Den lempede 

målsætning gælder inden for et cirkulært område med en radius på ca. 1,5 km - regnet fra 

indsejlingen til Rønne Havn. Den lempede målsætning kan ikke genfindes i udkast til den vand-

plan, som i øjeblikket er i høring. 

 

Østkraft er beliggende inden for et kloakopland i den gældende spildevandsplan, hvorfor der er 

tilslutningspligt for spildevand til det kommunale kloaksystem. Bornholms Regionskommune er 

ved at revidere spildevandsplanen (primo 2014) og forventer i den forbindelse at udtage kølevandet 

fra planen. Regionskommunen har endnu ikke taget stilling til, om også spildevandet fra 

sedimentationsbassinet skal udtages af spildevandsplanen.  

 

Udledning af kølevand sker ved to forskellige driftsscenarier. Ved den normale drift af blok 6 

produceres der samtidig strøm og fjernvarme, således at strømproduktionen er afpasset efter 

afsætning af fjernvarme (modtryksdrift). Dette driftsscenarie giver kun anledning til udledning af 

mindre varmemængder med kølevandet (omkring 15 l/s i middel over året med en gennemsnitlig 

overtemperatur på 1,5 °C). Den gennemsnitligt afgivne effekt til kølevandet var 40 kW i 2012. 

 

Ved fejl på el-kablet fra Sverige kan Østkraft producere væsentligt mere strøm, uden at den ekstra 

overskudsvarme kan afsættes i fjernvarmenettet. Tilsvarende udledning af overskudsvarme finder 

sted, når systemet afprøves i kortere perioder i løbet af året. I disse driftsscenarier forekommer der 
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en væsentlig større udledning af opvarmet kølevand. I de tidligere meddelte godkendelser er oplyst, 

at kølevandsflowet ved brud på el-kablet fra Sverige er 11.500 m³/time, svarende til 3.200 l/s.  

 

I vinteren 2012 – 2013 var der fejl på el-kablet fra Sverige, hvor Østkraft i den periode producerede 

al strøm til Bornholm. Den gennemsnitligt udledte effekt med kølevandet i perioden var 11 MW. 

Den udledte effekt vil desuden afhænge af afsætningen til fjernvarmesystemet. I en periode med fejl 

på kablet fra Sverige i april 2012 er der fx registreret et effekttab til kølevandet på op til 21 MW.  

 

I forbindelse med godkendelse af blok 6 i 1990 blev der ikke foretaget beregninger af temperatur-

stigningen i havnen. Det er i godkendelsen konstateret, at varmeudledningen fra den nye blok 6 vil 

være væsentligt mindre end før etablering af kablet fra Sverige, og at den tidligere, større udledning 

af varme til havnen har været problemfri.  

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kølevandsudledningen ved den normale drift af blok 6 har en 

sådan størrelse (mængde og overtemperatur), at der ikke vil forekomme negative miljøeffekter i 

havnebassinet. 

 

Miljøstyrelsen er i tvivl om, i hvilken udstrækning kølevandsudledningen påvirker havmiljøet ved 

længere tids fuld drift af alle anlæg i forbindelse med fejl på kablet fra Sverige, måske endda ved 

reduceret fjernvarmeaftag. Miljøstyrelsen har i den forbindelse overvejet, om Østkraft skulle 

foretage beregninger af i hvilke områder, der forekommer overtemperatur, samt en vurdering af 

overtemperaturens betydning for havmiljøet. Med den normalt begrænsede periode, hvor der er 

svigt af kablet fra Sverige, og de i øvrigt korte testperioder, er det Miljøstyrelsens opfattelse, at der 

ikke er proportionalitet ved at kræve foretaget sådanne beregninger/vurderinger. Det indgår også i 

Miljøstyrelsens afvejning, at der i regionplanen er udlagt et meget stort område med lempet mål-

sætning i og omkring havnen.  

 

Hvis Østkraft på et senere tidspunkt ud over nødsituationer (fejl på kablet fra Sverige og korte 

testperioder) vil producere så meget strøm, at den tilhørende overskudsvarme ikke kan afsættes til 

fjernvarmesystemet, skal konsekvenserne af varmeudledningen belyses bedre. Inden en sådan 

mere permanent drift igangsættes, skal Østkraft derfor redegøre for de miljømæssige konsekvenser 

af den medfølgende kølevandsudledning i forhold til målsætninger i den gældende planlægning for 

vandmiljøet (vilkår E3).  

 

Det er oplyst, at kølevandssystemet er udført i jern, og at der kun tilsættes ferrosulfat til kølevandet 

som korrosionsbeskyttelse og renholdelse af rørene i kondensatoren (vilkår E2). Der er på denne 

baggrund ikke fastsat vilkår om kemiske målinger i kølevandet. 

 

Med den skriftlige tilkendegivelse fra Bornholms Regionskommune om at udtage kølevandet af 

spildevandsplanen, er det Miljøstyrelsens opfattelse, at udledningen af kølevand er i overens-

stemmelse med spildevandsplanen. 

 

Østkraft udleder tillige en mindre mængde spildevand direkte til havnen via sedimentations-

bassinet. Der foreligger ikke analyser af spildevandets kemiske sammensætning. Efter den 

gældende spildevandsplan bør spildevandet afledes til det offentlige kloaksystem i stedet for direkte 

til havnen. Da Regionskommunen imidlertid overvejer, om der i spildevandplanen skal være en 

undtagelse fra afleveringspligten for Østkrafts processpildevand, accepterer Miljøstyrelsen, at 

spildevandet fra sedimentationsbassinet indtil 1. juli 2015 kan udledes til Rønne Havn (vilkår E8). 

 

Vilkår E4, E5 og E7 om spildevandsudledningen fra sedimentationsbassinet er overført uændret fra 

godkendelsen af 22. december 1990 af blok 6. Herudover er der med ophæng i Godkendelses-
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bekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 2, fastsat krav om en maksimal årlig udledt spildevandsmængde 

fra sedimentationsbassinet (vilkår E6). 

 

Hvis spildevandet fra sedimentationsbassinet også efter den 1. juli 2015 kan udledes til Rønne 

Havn i overensstemmelse med spildevandsplanen, kan Miljøstyrelsen fastsætte krav om 

egenkontrol (vilkår E9). 

 

4.6  Støj 

Der er i godkendelsen af blok 6 fra 1990 med tillægsgodkendelsen fra 1995 til fyring med træflis 

fastsat støjgrænser for Østkraft. Endvidere er der i miljøgodkendelsen fra 2006 af blok 7 fastsat 

særskilte støjgrænser for denne blok. Der burde her - ligesom i tillægsgodkendelsen til fyring med 

træflis - have været henvist til, at gældende støjgrænser gjaldt hele virksomheden, også efter 

udvidelsen med blok 7. 

 

Miljøstyrelsen lægger herefter til grund, at støjgrænserne skal omfatte støjbidrag fra alle anlæg og 

alle aktiviteter på Østkraft. 

 

4.6.1  Støjkortlægning 

Moe & Brødsgaard har i rapport af 30. maj 2012 foretaget en beregning af den samlede støj fra 

Østkraft i 4 punkter omkring værket: R1: plejehjemmet ”Slottet” beliggende ca. 80 m nordøst for 

Østkraft, R2: nærmeste boligområde i Rønne nordøst for Østkraft, R3: Havneområdet og R4: 

Rønne kirkegård og grønt område øst og syd for Østkraft (Galløkken).  

 

Støjrapporten er udformet som ”Miljømåling – ekstern støj”. Beregningerne er foretaget for 

”normal fuld drift” (”en torsdag i vinterperioden” hvor en af dieselmotorerne hørende til det gl. 

dieselgeneratoranlæg startes rutinemæssigt og kører i en time i dagperioden, samtidig med at blok 

6 er i drift fyret med kul/træflis). Desuden er der foretaget beregninger for ”maksimal drift”, hvor 

alle anlæg forudsættes at være i drift i forbindelse med svigt af søkablet til Sverige. 

 

I henhold til bilag 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010 om kvalitetskrav til 

miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. skal støjmålinger/-

beregninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser efter miljø-

beskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør heraf, udføres som “Miljømåling - ekstern støj”. Det 

udførende laboratorium skal opfylde et af følgende to krav: 1) laboratoriet skal beskæftige personer 

med gyldigt certifikat til ”Miljømåling – ekstern støj” eller 2) laboratoriet skal være akkrediteret til 

”Miljømåling – ekstern støj”.  

 

Rapporten fra Moe & Brødsgaard er udformet som: ”Miljømåling – ekstern støj”og kan derfor 

benyttes som grundlag for Miljøstyrelsens afgørelse om revideret miljøgodkendelse af Østkraft. 
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4.6.1.1 ”Normal fuld drift”: 

Beregningerne viser følgende støjbelastning ved ”normal fuld drift”
21

: 

Tabel 7. Beregnet støjbelastning (energiækvivalent, korrigeret støjniveau) i dB(A) ved drift af 

blok 6 (fyret med kul/træflis) og en af motorerne i det gl. dieselværk.  

*: tillæg for tydeligt hørbare toner.  

#: tillæg for tydeligt hørbare impulser. 

 

Ved bestemmelse af støjbelastningen fra Østkraft har Moe & Brødsgaard givet et tillæg på 5 dB(A) 

for tydeligt hørbare toner i den driftstime, hvor det gl. dieselværk er i drift. Dette tillæg er ”fordelt” 

(energimidlet) på alle 8 referencetimer om dagen og slår derfor kun i begrænset grad igennem på 

den resulterende støjbelastning. Blok 6 vurderes ikke at give anledning til tydeligt hørbare toner i 

omgivelserne. Endvidere er der givet tillæg i havneområdet som følge af tydeligt hørbare impulser 

ved tilkørsel af flis og kul. Usikkerheden på beregningsresultaterne er under 3 dB, undtagen i 

havneområdet hvor den er 3 - 4 dB. 

 

Moe & Brødsgaard vurderer, at maksimalværdien for støjen om natten ikke vil overstige det 

tidsmidlede støjniveau med mere end 15 dB(A). 

 

Der er udeladt støjbidrag fra transport af kul og flis fra havnekaj til brændselslager på havnen, idet 

denne aktivitet udføres af Rønne Havn som en del af den almindelige havnedrift (udføres ca. 6 

gange om året med en varighed hver gang på ca. 10 timer - så vidt muligt i dagperioden). Endvidere 

er udeladt støjbidrag fra Fjernvarmebygningen (ikke en del af Østkrafts virksomhed), aflæsning af 

kul for åben port, afhentning af bundaske med traktor lejlighedsvist og højst to gang dagligt og 

luftindtag til blok 5 samt udstråling af støj fra tunge bygningsfacader. Alle sidstnævnte støjkilder er 

vurderet som ubetydelige for den samlede støjbelastning i omgivelserne fra Østkraft. Støj fra 

personalets køretøjer er ikke medtaget i støjberegningen, da bilerne parkeres på offentlig vej. Støj 

fra hjælpedampkedlen er heller ikke medtaget i støjberegningen, da denne kedel kun er i drift, når 

blok 6 er lukket ned. 

 

Ved Rønne Vandrehjem beliggende ca. 275 m sydøst for Østkraft er støjbelastningen 35 dB(A) eller 

derunder på alle tidspunkter af døgnet vurderet ud fra ISO-kurver i støjrapportens bilag 1c – 1e. 

 

Umiddelbart sydøst for Østkraft ligger en spejderhytte, der er udsat for samme støjbelastning som i 

skel til Rønne kirkegård, dvs. 47 / 45 / 45 dB(A) henholdsvis om dagen, aftenen og om natten. 

                                                             
21

  Støjkilder: blok 6 – alle fast støjkilder, intern kørsel (håndtering af kul/flis på kul-/flislager, tilkørsel af 

kul/flis til blok 6, håndtering af flyveaske i lager), kørsel med en dieselgenerator i en time og i relevant 

omfang bidrag fra maskinværksted, velfærdsbygning, olietankanlæg samt fjernvarmecentral. 

Område 

Støjbelastning 

hverdage 

dag/aften/nat 

Støjbelastning 

lørdag 

dag/eftermiddag/aften/nat 

Støjbelastning 

søndag 

dag/aften/nat 

R1, Plejehjem ”Slottet” 44* / 41 / 41 41 / 40 / 41 / 41 41 / 41 / 41 

R2, Boligområde 41* / 38 / 37 38 / 36 / 38 / 37 38 / 38 / 37 

R3, Havneområde 67# / 70# / 58# 66# / 57# / 70# / 58# 66# / 70# / 58# 

R4, Rønne kirkegård 47* / 45 / 45 45 / 45 / 45 / 45 45 / 45 / 45 
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4.6.1.2 ”Maksimal drift”: 

Beregningerne viser følgende støjniveau ved ”maksimal drift
22

:  

Område 
Støjbelastning 

dag/aften/nat 

R1, Plejehjem ”Slottet” 50 / 50 / 50 

R2, Boligområde 48 / 48 / 48 

R3, Havneområde 74 /74 / 74 

R4, Rønne kirkegård 51 / 51 / 51 

Tabel 8. Beregnet støjniveau (energiækvivalent, A-vægtet uden evt. genetillæg) i dB(A) ved fuld 

drift af alle Østkrafts´s anlæg.   

 

Ved spejderhytten er støjniveauet det samme som ved Rønne kirkegård, mens støjniveauet ved 

Rønne Vandrehjem er 45 dB(A) døgnet rundt. På Galløkken er støjniveauet 53 dB(A) døgnet rundt. 

 

4.6.2  Støjgrænser 

Miljøstyrelsen vil fastsætte støjgrænser for Østkraft med udgangspunkt i de vejledende støjgrænser, 

som de kommer til udtryk i vejledning nr. 5 / 1984 om ekstern støj fra virksomheder med supple-

rende bemærkninger til støjgrænserne i vejledning nr. 3/2003 om ekstern støj i byomdannelses-

områder (vilkår F1 og F2). 

 

I havneområdet fastsættes en støjgrænse på 70 dB(A) døgnet rundt svarende til et tungt erhvervs- 

og industriområde. Støjrapporten udført af Moe & Brødsgaard dokumenterer, at denne støjgrænse 

kan overholdes. 

 

Ved boligområdet nordøst for Østkraft (øst for Munch Petersens vej og Zarhtmannsvej) fastsættes 

støjgrænser svarende til et område for åben og lav boligbebyggelse (faktisk anvendelse af området), 

dvs. henholdsvis 45 / 40 / 35 dB(A) i dag-/aften-/natperioden. Om natten fastsættes en grænse for 

maksimalværdien af støjniveauet på 50 dB(A), jf. tabel II i vejledning nr. 5 /1984. Støjrapporten 

udført af Moe & Brødsgaard dokumenterer, at støjgrænserne ikke overskrides. 

 

Ved plejehjemmet ”Slottet” fastsættes støjgrænser svarende til et etageboligområde, jf. afsnit 5.1 i 

vejledning nr. 3/2003, dvs. 50 / 45 / 40 dB(A) for henholdsvis dag-/ aften- / og natperioden med 

en grænse på 55 dB(A) for maksimalværdien af støjniveauet om natten. Støjrapporten udført af 

Moe & Brødsgaard dokumenterer, at støjgrænserne ikke overskrides. 

 

Ved vurdering af om støjgrænserne kan overholdes, accepterer Miljøstyrelsen, at driftsmønstret 

svarer til drift af blok 6 døgnet rundt suppleret med afprøvning af en dieselgenerator i en time om 

dagen på hverdage. Dette driftsmønster dækker efter det oplyste ca. 95% af driftstiden for Østkraft. 

Det kan – og vil – således forekomme driftssituationer, hvor støjbelastningen er højere. Ved fuld 

drift af alle anlæg vil støjbelastningen således være 15 – 18 dB(A) over støjgrænsen om natten ved 

plejehjemmet og i boligområdet (inklusive tillæg for tydeligt hørbare toner).  

 

Hvis driftsmønstret af Østkraft ændres væsentligt, kan tilsynsmyndigheden revurdere hvilket 

                                                             
22

  Alle produktionsenheder i drift. 
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driftsmønster, der skal lægges til grund for vurdering af, om støjgrænserne er overholdt.  

 

Der er ikke vejledende støjgrænser for kirkegårde. I vejledning nr. 3/2003 anføres i afsnit 5.1, at 

man ofte vil have forventninger om et lavt støjniveau her. Afsnittet omhandler i øvrigt områder, 

hvor støjgrænser i intervallet 40 – 50 dB(A) anses for rimelige. Miljøstyrelsen fastsætter herefter en 

støjgrænse på 45 dB(A) på Rønne kirkegård. Støjrapporten udført af Moe & Brødsgaard dokumen-

terer, at støjgrænsen ikke overskrides. I praksis er støjgrænsen kun relevant i tidsrummet fra sol-

opgang til solnedgang. 

 

Galløkken benyttes bl.a. til hundeluftning, men anses ikke for at være af en sådan karakter, at der 

skal fastsættes specielt skærpede støjgrænser her. Der henvises også til, at bydelsparker, grønne 

områder og lign. efter omstændighederne kan betinge en støjgrænse i intervallet 40 – 50 dB(A) 

efter vejledning nr. 3/2003. Miljøstyrelsen fastsætter herefter en støjgrænse på 45 dB(A) for 

Galløkken døgnet rundt. Støjrapporten udført af Moe & Brødsgaard dokumenterer, at støjgrænsen 

ikke overskrides. 

 

Moe & Brødsgaard har i et notat af 8. februar 2013 vurderet mulighederne for at foretage let-

tilgængelig støjdæmpning med henblik på at reducere støjbelastning ved spejderhytten, Rønne 

kirkegård og Galløkken. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i støjbidraget fra enkeltkilder, 

hvor især skorstenen på blok 6 yder et markant bidrag på 43,8 dB(A). Moe og Brødsgaard vurderer, 

at støjdæmpning af skorstenen er kompliceret på grund af adgangsforholdene. Den anden og tredje 

mest betydende støjkilder (henholdsvis ”stor jalousi mod kirkegård” og ”flisanlæg på taget”) vil, 

selv om de fjernes helt, ikke sænke den samlede støjbelastning markant. 

 

Med henvisning til den begrænsede drift af blok 6 især om aftenen og om natten i sommerperioden 

og de komplicerede muligheder for effektiv støjdæmpning accepterer Miljøstyrelsen, at der ved 

spejderhytten gælder samme støjgrænser som for Rønne kirkegård, dvs. 45 dB(A) døgnet rundt.  

 

Ved Rønne Vandrehjem vil støjbelastningen være så lav (< 35 dB(A)), at det ikke er nødvendigt at 

fastsætte støjgrænser her. 

 

Miljøstyrelsen kan forlange, at Østkraft Produktion A/S skal lade foretage nye støjmålinger/-

beregninger for at dokumentere, at støjgrænserne ikke overskrides (vilkår F3). Der kan normalt 

kun kræves udført en årlig støjmåling/-beregning. 

 

4.7  Vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd 

Der er som noget nyt fastsat grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer for hele 

værket (vilkår F4, F6 og F8). Hidtil har disse grænseværdier kun gjaldt for Blok 7 (vilkår B4 og B5 i 

godkendelsen af 23. december 2006). 

 

Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer er fastsat i henhold til Miljøstyrelsens 

Orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Herudover er 

der fastsat vilkår om, at Miljøstyrelsen kan forlange, at virksomheden skal dokumentere, at grænse-

værdierne for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd er overholdt (vilkår F5, F7 og F9). Miljø-

styrelsen vil typisk forlange en sådan dokumentation i forbindelse med konkrete sager, hvor der er 

formodning om, at der kan være overskridelser af grænseværdierne i boliger eller lignende støj-

følsom arealanvendelse, og efter at det er godtgjort, at der er et tidsmæssigt sammenfald mellem 

genernes forekomst og driften af værket.  
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Der er ikke modtaget klager over vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd fra Østkraft. Der er ikke 

særlige produktionsforhold på værket eller udøves særlige aktiviteter, der i høj grad sandsynliggør, 

at sådanne gener skulle opstå. 

 

4.8  Affald 

Driften af Østkraft medfører produktion af flyveaske, der udskilles i elektrofilteret på blok 6, samt 

bundaske (slagge) som især udtages fra kedlen på blok 6. 

 

Flyveaske opbevares i befugtet tilstand i et solidt telt beliggende i den sydvestlige del af værkets 

område. Der produceres ca. 2.000 tons flyveaske om året. Flyveasken afskibes en gang årligt til 

genanvendelse i cementindustrien.  

 

Mellemlageret for flyveaske (”depotet”) er godkendt af Bornholms Amt i 2001.  Miljøstyrelsen 

opretholder vilkårene i denne godkendelse med visse justeringer (vilkår G1 og del af vilkår B12). 

Vilkår 5 i godkendelsen om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis depotet nedlægges, udgår 

dog, idet der i den aktuelle afgørelse fastsættes et generelt vilkår om hel eller delvis driftsophør.  

 

Miljøstyrelsen fastsætter endvidere et vilkår om, at der maksimalt må opbevares 2.000 tons flyve-

aske i teltlageret, svarende til ca. 1 års produktion (vilkår G2), da der i en miljøgodkendelse 

(herunder en revideret godkendelse) normalt skal fastsættes vilkår om maksimalt oplag af affald, jf. 

§ 22, stk. 1, nr. 8, i Godkendelsesbekendtgørelsen.  

 

Bundasken (slaggen) opbevares i befugtet tilstand i en lukket silo. Endvidere opbevares bundasken 

i kortere perioder på kulpladsen for at lette logistikken ved afsendelse af slaggen. Der produceres 

ca. 700 – 1.100 tons bundaske om året.  

 

Miljøstyrelsen fastsætter i vilkår G3 krav om, hvor slaggen må oplagres. Der fastsættes ikke en 

decideret øvre grænse for oplaget af slagge, da mængden dikteres af størrelsen af siloen på værket 

plus en mindre mængde på kulpladsen svarende til kortere tids produktion. 

 

Der produceres ca. 3,5 tons slam fra olieudskillere om året. Herudover sædvanligt pap og papir 

samt jernskrot. Den samlede affaldsmængde er ca. 35 tons/år. Affaldet afleveres til henholdsvis 

BOFA I/S og Bornholms Produkthandel. 

 

4.9  Overjordiske olietanke 

De 3 tanke med fuelolie på hver 8.000 m3 samt tanken med letolie på 1.700 m3 er godkendt af 

Miljøstyrelsen den 9. oktober 2010 og er ikke omfattet af den aktuelle afgørelse. De to lagertanke til 

letolie, som er udlejet til et oliefirma, er heller ikke omfattet af afgørelsen.  

 

Udover de ovenfor nævnte olieoplag på havnen har Østkraft en række tanke, som er placeret inde 

på værket. Det drejer sig om:  

 

5 dagtanke, 2 mellemtanke og 2 settlingstanke. Hertil kommer en tømmetank og to tanke til smøre-

olie.  

 

Der er tale om overjordiske, indendørs tanke som rummer mellem 8 – 30 m3. Alle tankanlæggene 

er inspiceret af C&P Inspection A/S i perioden 2010 – 2012. Næste eftersyn er fastsat med afsæt i 

tilstandsrapporternes konklusioner – og bør finde sted inden for en 5 - 10 årig periode, afhængig af 

størrelse, funktion og stand.  
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For virksomheder som Østkraft, hvor oplag af mineralolie er en biaktivitet, skal oplaget være 

omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse eller direkte reguleret af bestemmelserne i Olietank-

bekendtgørelsen
23

. 

 

Ifølge Olietankbekendtgørelsens § 4, stk. 3, gælder de relevante bestemmelser i bekendtgørelsen 

direkte for alle indendørs opstillede tanke på Østkraft, da der med undtagelse af Blok 7, ikke er fast-

sat nærmere bestemmelser om olietankene i de tidligere godkendelser/påbud meddelt til Østkraft. 

Olietankbekendtgørelsen gælder dog ikke for tanke, der anvendes til opbevaring af olieaffald, og for 

procestanke samt for tanke, der er indbygget i en maskine, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1 og stk. 6.  

 

Af hensyn til overskueligheden ophæves vilkår E4 – E14 samt vilkår H3 – H23 om olietanke i 

godkendelsen af 23. december 2006 af blok 7. Alle olietanke på værket reguleres herefter direkte af 

bestemmelserne i Olietankbekendtgørelsen
24

. 

 

For at sikre, at tankene inspiceres efter de anførte terminer i tilstandsrapporter og Olietank-

bekendtgørelsen, er der i vilkår H2 fastsat krav om, at der skal udarbejdes en inspektionsplan for 

virksomhedens mellemstore, indendørs tanke. 

 

4.10  Jord og grundvand 

De mængde- og miljømæssigt mest betydende kemikalier er ammoniak, saltsyre og natrium-

hydroxid.  

 

Forbruget af saltsyre er 10 – 30 tons/år, mens forbruget af natriumhydroxid er ca. 10 – 25 tons/år. 

Forbruget af ammoniak varierer fra 0,08 tons/år til ca. 1 tons/år.  

 

Kemikalieopbevaringen foregår i specielle rum eller på overdækkede udendørs arealer. Kemikalier 

opbevares i originalemballage og anbringes over opsamlings-sumpe, hvor kemikalierne kan opsam-

les i tilfælde af spild.  

 

I forbindelse med revurderingen er der stillet vilkår om, at dunke, tønder og palletanke, som inde-

holder flydende råvarer og hjælpestoffer samt olieaffald og andet farligt affald, skal stå på en sådan 

måde, at indholdet af den største beholder kan opsamles på kontrolleret vis, uden at det giver 

anledning til udslip til jord, grundvand, havn eller kloaksystem (vilkår I1). Vilkåret er enslydende 

med gældende krav i miljøgodkendelsen af 23. december 2006 af Blok 7.  

 

Østkraft ligger i øvrigt ikke i et område med drikkevandsinteresser.   

 

                                                             
23

  P.t. bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, 

rørsystemer og pipelines med senere ændringer. 

 
24

  Vilkårene om olitanke på blok 7 var desuden i forvejen blot en afskrift efter bestemmelserne i 

Olietankbekendtgørelsen. 
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4.11  Til- og frakørsel 

Brændslerne til Østkraft (fuelolie, dieselolie, træflis, kul) modtages med skib. Træflis og kul losses 

af Rønne Havn som en del af havnens normale aktiviteter og transporteres til Østkrafts lager på 

havnen. Træflis fra de bornholmske skove modtages dog også med lastbil. 

 

Kul og flis transporters dagligt med lastbil fra lageret på havnen til selve værket via Skærvekajen og 

Beddingsvej til en bygning ved varmeakkumuleringstanken.  

 

Til- og frakørsel sker således i havneområdet, der er udlagt til og anvendes til havneaktiviteter. Der 

er ingen boliger på havnen, og kørsel til og fra virksomheden med personbiler, varebiler, gummiged 

og traktor samt lastbil kan således foregå uden gener. Spejderhytten vil heller ikke blive påvirket af 

kørslen, som i alt væsentligt foregår på den modsatte side af værket.  

 

Miljøstyrelsen anser det ikke for nødvendigt at stilles særlige vilkår i forbindelse med til- og 

frakørsel. 

 

4.12  Indberetning / rapportering 

Virksomheden har hidtil skulle indsende en miljørapport for hvert kvartal samt en årsrapport 

indeholde resultater af emissionsmålinger samt forbrugs- og produktionsmængder m.m. Disse 

vilkår er overført og samlet i vilkår L1 – L4 suppleret med krav til løbende registrering af data-

grundlag for kvartals- og årsrapporterne (vilkår K1).  

 

4.13  Driftsforstyrrelser og uheld 

Ifølge bekendtgørelsen om store fyringsanlæg (§ 14) skal der fastsættes et vilkår om de procedurer, 

der skal anvendes i tilfælde af, at rensningsudstyret ikke fungerer korrekt eller svigter. Røggas-

rensningen på Østkraft består udelukkende af et elektrofilter på blok 6. Miljøstyrelsen har i vilkår 

B22 med afsæt i bekendtgørelsen fastlagt en frist for hvor hvornår, Miljøstyrelsen skal orienteres. 

Den samlede varighed af drift uden rensning for støv ikke må overstige 120 timer/år (vilkår B22).  

 

Uheld, som kan medføre forurening, er hovedsageligt knyttet til oplag og transport af flydende 

brændsel (fuelolie og dieselolie). Der er i godkendelsen af det udendørs tankoplag, som indgår i 

driften af Østkraft, fastsat bestemmelser for at undgå og afhjælpe forurening med olie.  

 

Østkraft ejer endvidere 2 tanke á 2.000 m2 indeholdende letolie/dieselolie, som er omfattet af 

Risikobekendtgørelsen (”let risikovirksomhed”). Disse tanke er udlejet til et oliefirma, som er 

ansvarlig for sikkerhedsdokumentationen for oplaget. Bornholms Regionskommune er miljø-

myndighed for dette oplag.  

Herudover kan oplag af flydende kemikalier og affald ved uheld indebære en risiko for forurening 

af jord og grundvand samt udslip til det kommunale kloaksystem og havnebassinet. Risikoen herfor 

er minimeret ved fastsættelse af krav til, hvordan flydende råvarer og flydende affald skal 

opbevares, jf. afsnit 3.2.10. Endvidere har bestemmelserne i Olietankbekendtgørelsen, som 

omfatter de mindre og mellemstore indendørs olietanke på værket, til formål at undgå udslip af olie 

fra tankene, jf. afsnit 3.2.9. 

 

Ved andre driftsforstyrrelser end svigt af elektrofilteret på blok 6 eller ved uheld, der har medført 

forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko herfor, skal Miljøstyrelsen underrettes så 
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hurtigt, som det er praktisk muligt (vilkår J1). En skriftlig redegørelse med oplysninger om forure-

ningens årsag og omfang samt om forebyggende handlinger skal være Miljøstyrelsen i hænde 

senest en uge efter, at hændelsen har fundet sted, med mindre andet er aftalt. Underretnings-

forpligtigelsen følger i øvrigt allerede af miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 1, for så vidt angår 

væsentlig forurening eller risiko herfor.  

 

4.14  Ophør 

Der indgår ikke vilkår om ophør af aktiviteter i de godkendelser, der indgår i revurderingen, bortset 

fra blok 7 (vilkår J1 i godkendelsen af 23. december 2006).  

 

Efter Godkendelsesbekendtgørelsen (§ 45) skal Østkraft Produktion A/S senest 4 uger efter helt 

eller delvis driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden og samtidig indsende et oplæg til 

vurdering af jordens og grundvandets forureningstilstand som følge af de pågældende aktiviteter, 

jf. § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord.  

 

Ved driftsophør forstås i henhold til § 45, stk. 2, i Godkendelsesbekendtgørelsen: 

 

1)  ophør af alle aktiviteter, der er omfattet af (Godkendelsesbekendtgørelsens) bilag 1, på 

virksomheden 

2)  permanent nedsættelse af kapaciteten til under tærskelværdierne i (Godkendelses-

bekendtgørelsens) bilag 1, eller 

3)  situationer omfattet af miljøbeskyttelseslovens §§ 78 a og 78 b. 

 

Miljøstyrelsen indsætter bestemmelsen om anmeldelse ved driftsophør som vilkår M1 i afgørelsen. 

 

Ved driftsophør skal alle olietanke og rørledninger desuden tømmes og sløjfes efter reglerne i Olie-

tankbekendtgørelsen23. 

 

4.15  Bedst tilgængelig teknik 

Ifølge bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed må godkendelsesmyndigheden ikke 

meddele miljøgodkendelse, medmindre virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger 

til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik 

(bekendtgørelsens § 19, nr. 1).  

 

Ved fastsættelse af emissionsgrænseværdier for store fyringsanlæg skal der således foretages en 

supplerende vurdering i forhold til bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. Denne vurdering kan 

føre til, at der i godkendelsen fastsættes strengere krav end dem, der fremgår af bekendtgørelsen, jf. 

også dennes § 1, stk. 2.  

 

For de virksomhedstyper, der er omfattet af IE-direktivet, udsender EU Kommissionen "BAT 

Reference Documents" (BREF-dokumenter), som fastlægger, hvad der må betragtes som den 

bedste tilgængelige teknik (BAT) inden for de forskellige industrielle brancher, som direktivet 

omfatter.  

 

Et BREF-dokument er et teknisk dokument, hvis primære formål er at beskrive den pågældende 

branches processer og muligheder for at anvende renere teknologier samt andre forurenings-

begrænsende foranstaltninger. Endvidere har dokumentet til formål at redegøre for de miljø-

præstationer, der er opnåelige ved anvendelse af BAT.  
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Østkraft er p.t. omfattet af BREF-dokumentet for store fyringsanlæg fra juli 2006. Dette dokument 

er i øjeblikket under revision og et revideret BREF-dokument forventes udsendt i eftersommeren 

2014. Et første udkast til BREF-dokument med tilhørende forslag til BAT-konklusioner er udsendt i 

slutningen af juni 2013.  

 

Det reviderede BREF-dokument med tilhørende BAT-konklusioner har efter IE-direktivet en mere 

bindende status, end det tidligere BREF-dokument fra 2006 har haft. BREF-dokumentet og BAT-

konklusionerne skal således også, før de vedtages, igennem en særlig komité-procedure. 

 

Når BAT-konklusioner er offentliggjort i EU-Tidende, har medlemsstaterne en frist på 4 år til at 

sørge for, at de virksomheder, der er omfattet af BAT-konklusionerne, overholder de nye 

emissionsniveauer (såkaldte BAT-AEL) m.m., jf. § 38, stk. 2, i Godkendelsesbekendtgørelsen. Det 

må derfor påregnes, at BAT-konklusionerne for store fyringsanlæg skal være overholdt af de 

implicerede kraftværker m.v. inden ca. 1. januar 2019. 

 

Det er p.t. uvist, hvilken betydning de kommende BAT-konklusioner vil få for anlæggene på 

Østkraft, når Østkraft anvender dispensationsmuligheden for fjernvarmeanlæg. Umiddelbart er det 

Miljøstyrelsens vurdering, at BAT-konklusionerne ikke skal anvendes for de to blokke (som et 

samlet fyringsanlæg), men at hensigten har været, at anlæggene er ”fredet” frem til 31. december 

2022.  

 

Det skal understreges, at BREF-dokumentet og BAT-konklusionerne i princippet gælder for alle 

fyringsanlæg, der er omfattet af listepunkt 1.1 i Godkendelsesbekendtgørelsen og således ikke er 

indskrænket til kun at omfatte store fyringsanlæg, dvs. enkeltanlæg med en nominel indfyret 

termisk effekt på 50 MW eller derover. Ved anvendelse af listepunkt 1.1 adderes den nominelle 

indfyrede effekt af alle fyringsanlæg på en virksomhed uanset det enkelte anlægs størrelse. Det er 

dog besluttet, at den igangværende revision af BREF-dokumentet for store fyringsanlæg kun skal 

omfatte stationære fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 15 MW eller mere. 

 

Østkraft Produktion A/S har i et bilag til den miljøtekniske beskrivelse foretaget en gennemgang af 

tiltag til begrænsning af miljøbelastningen baseret på anvendelse af bedst tilgængelig teknik, som 

tiltagene er beskrevet i det eksisterende BREF-dokument for store fyringsanlæg fra juli 2006.  

 

Herunder følger Miljøstyrelsens bemærkninger til relevante punkter i BAT-tjeklisten
25

 (med afsæt i 

kulfyring): 

 

BAT 4.5.2: Losning, oplag og håndtering 

BAT for lastning og losning er opfyldt ved manuel styring af kran. 

 

BAT for transport af fast brændsel er alene opfyldt for flis, der transporteres i overdækkede 

anhængere fra lager til værket.  

 

BAT for at undgå forurening af jord og overfladevand er opfyldt, idet såvel kullager som flisoplag er 

beliggende på befæstede arealer (befæstelsen afsluttes næste år). Ved flislager afledes overflade-

vand til olieudskiller inden tilledning til offentlig kloak.  

 

BAT for overvågning af brandforebyggelse foregår manuelt.  

 

                                                             
25

  Udarbejdet af Miljøstyrelsen til hjælp i forbindelse med administration af BREF-dokumentet. 
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BAT 4.5.3: Brændselsopberedning 

BAT for kul med bedre miljømæssige egenskaber opnås ved indkøb af kul med lavt svovlindhold. 

 

BAT 4.5.4: Forbrænding 

Der anvendes avancerede computersystemer for at opnå en optimal kedelydelse samt gode 

forbrændingsbetingelser, der medvirker til reduktion af emissioner.  

 

BAT til nedbringelse af emissionen af CO2 er tilgodeset ved, at blok 6 producerer både strøm og 

fjernvarme. 

 

BAT 4.5.6: Emission af støv og 4.5.7: Emission af tungmetaller  

Blok 6 lever op til BAT for kontrol af emissionen af støv til luften. Målinger viser, at støvniveauet 

ligger omkring 5 mg/Nm3 efter passage af elektrofilteret.  

 

Der måles ikke for emissioner af tungmetaller. Der anvendes kul med lavt indhold af kviksølv. 

Indholdet af tungmetaller i kul oplyses af leverandøren.  

 

BAT 4.5.8: SO2-emission  

Østkraft lever delvist op til BAT ved at anvende svovlfattigt brændsel. Der er ingen rensning for 

SO2 på anlæggene. Målinger viser, at SO2-niveauet fra blok 6 er over 500 mg/Nm3, hvor BREF-

dokumentet fra juli 2006 anfører et BAT-niveauet på 100 - 250 mg/m3 for fyringsanlæg med en 

indfyret effekt 100 – 300 MW.  

 

BAT 4.5.9: NOx-emission  

Der er ingen NOx rensning på anlæggene. Emissionen af NOx fra Blok 6 er over 300 mg/Nm3 og 

dermed over det i BREF-dokumentet anførte BAT-niveau på 90 - 200 mg/m3 for fyringsanlæg med 

en indfyret effekt på 100 – 300 MW.  

 

BAT 4.5.13: Vandforurening  

Overfladevand fra arealer, hvor der oplagres flis, udledes via olieudskiller til offentlig kloak. 

Kullageret er ligeledes befæstet, og overfladevand herfra afledes ligeledes til det kommunale 

spildevandssystem.  

 

BAT 4.5.14: Restprodukter  

Flyveasken genanvendes til cementproduktion, mens bundasken anvendes ved anlægsarbejder. 

Restprodukterne genanvendes således frem for at blive deponeret. 

 

4.16  Udtalelser/høringssvar 

4.16.1  Myndigheder 

Ansøgningen har været i høring hos Bornholms Regionskommune (BRK), som den 8. februar 2012 

har oplyst, at kommunen ikke har nogen bemærkninger eller kommentarer til ansøgningen.  

 

BRK har efterfølgende i et notat af 7. oktober 2013 tilføjet, at kølevand og processpildevand fra 

Østkraft forventes udtaget af den kommende spildevandsplan.  

 

Der er endvidere foretaget høring efter forvaltningsloven af ”Rønne Havn”, som ejer ejendommen, 

hvor Østkraft er beliggende. Miljøstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger fra ”Rønne Havn”. 
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4.16.2  Virksomheden 

Miljøstyrelsen har den 5. november 2013 varslet de nye og ændrede vilkår over for virksomheden i 

henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. Østkraft har den 20. november 2013 sendt bemærkninger 

til udkastet. Efterfølgende har Miljøstyrelsen den 9. december 2013 sendt Østkraft et nyt udkast til 

afgørelse. Østkrafts´ bemærkninger hertil er fremsendt den 13. december 2013 og indarbejdet i den 

endelige afgørelse. 

 

4.16.3  Inddragelse af borgere mv. 

Miljøstyrelsen har annonceret i Rytterknægten og på Miljøstyrelsens hjemmeside, at revurderingen 

af Østkraft var påbegyndt. 

 

Miljøstyrelsen har ikke modtaget henvendelser fra offentligheden som følge af annonceringen.  

 

 

5.  FORHOLDET TIL LOVEN 

5.1  Lovgrundlag 

 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag F. 

 

5.1.1  Revurdering 

Denne afgørelse meddeles formelt som et påbud efter § 41, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og 

omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 

 

Da revurderingen er gennemført inden 7. januar 2014 og ikke omfatter udvidelser eller ændringer 

af værket, skal der ikke tages stilling til udarbejdelse af en basistilstandsrapport, jf. Godkendelses-

bekendtgørelsens § 56, stk. 1 og 3.  

 

Det er usikkert, om Østkraft skal overholde BAT-konklusionerne for store fyringsanlæg inden for 

den normale tidsfrist på 4 år efter vedtagelsen af disse, når Østkraft har fået dispensation fra at 

overholde de normale emissionsgrænseværdier for SO2, NOx og støv for bestående fyringsanlæg i 

perioden fra 1. januar 2016 til den 31. december 2022. Miljøstyrelsen finder det umiddelbart sand-

synligt, at de BAT-konklusioner, som omhandler luftformige emissioner (såkaldte BAT-AEL), først 

finder anvendelse for Østkraft fra den 1. januar 2023. 

 

5.1.2  Risikobekendtgørelsen 

Med virkning fra den 15. februar 2014 medtages svær fuelolie i Seveso-direktivet, og Østkraft vil 

hermed får status som en risikovirksomhed. Tærskelmængden for oplag af fuelolie er den samme 

som for letolie (dieselolie) dvs. 2.500 tons for en kolonne 2-virksomhed (”let risikovirksomhed”) og 

25.000 tons for en kolonne 3-virksomhed (”tung risikovirksomhed”).  

 

Østkraft har en lagerkapacitet, der formentlig er lige under 25.000 m3, og vil i så fald få status som 

en kolonne 2-virksomhed. Hvilke forpligtelser, der følger heraf, vil blive afklaret senere. 
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5.1.3  VVM-bekendtgørelsen    

Østkraft er omfattet af bilag 1, punkt 2a, i bekendtgørelse nr. 1510 af 12. december 2010 om vur-

dering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM-bekendtgørelsen): 

”Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW.” 

 

Der sker ikke udvidelser eller væsentlige ændringer af Østkraft, ej eller lempelser af vilkår i 

forbindelse med revurderingen. Der ikke derfor skal foretages en miljøvurdering i forhold til VVM-

bestemmelserne.  

 

5.1.4  Habitatdirektivet  

Revurderinger, dvs. afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 41, er ikke omfattet af reglerne i 

habitatbekendtgørelsen (konsekvensvurdering af påvirkningen af Natura 2000-områder).  

 

Til orientering er herunder anført de 4 Natura 2000-områder, der ligger nærmest på værket:  

 

 Hvideodde Rev(H211) 

 Almindingen, Ølerne og Paradisbakkerne (F80,H160) 

 Bakkebrædt og bakkegrund (H212) 

 Kystskrænter ved Arnager Bugt (H163) 

 

Habitatområdet Hvideodde Rev ligger knap 2 km fra værket. Området er permanent dækket af 

vand, og vanddybden varierer fra 0,5 m til 20 m. Det samlede areal er på 790 ha. Det vurderes, at 

såvel den høje næringsstofbelastning i Østersøen som miljøfarlige stoffer er en trussel for natur-

typens gunstige bevaringsstatus.  

 
Habitatområdet Kystskrænter ved Arnager Bugt ligger ca. 7 km fra kraftværket. Her er nærings-

stofbelastning fra luften en potentiel trussel, da den lave tålegrænse for N-deposition er 

overskredet.  

 

Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne er beliggende midt på Bornholm. Natura 2000-

område består af et fuglebeskyttelsesområde F80 samt et habitatområde H160. Almindingen ligger 

ca. 10 km fra værket. Her er næringsstofbelastning fra luften ligeledes en potentiel trussel. 

 

Bakkebrædt og Bakkegrund er 3 små separate stenrev beliggende ca. 12 km syd for værket. Det 

overordnede mål for habitatområdet er at sikre en god vandkvalitet samt en artsrig undervands-

vegetation og dyreliv.  

 

Revisionen af virksomhedens godkendelser er som oplyst ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 408 

af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter med senere ændringer, idet der er tale om lovligt eksisterende aktiviteter 

set i forhold til bekendtgørelsen og det bagvedliggende Habitatdirektiv.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke vil kunne optræde miljømæssige påvirkninger af Natura 2000-

områderne på grund af de aktiviteter, som afgørelsen omfatter. 
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5.2  Øvrige afgørelser 

Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat:  

 Miljøgodkendelse af 9. december 2010 af eksisterende tankanlæg til oplag af tung fuelolie 

og letolie. 

 

5.3  Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

5.4  Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne afgørelse vil alene blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk.  

Afgørelsen offentliggøres fredag den 20. december 2013. 

 

Afgørelsen 

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Sundhedsstyrelsen 

 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete 

afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 

interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 

Der kan klages over nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med (o). For revurderede vilkår, 

der ikke er ændret (umarkerede vilkår), er det kun beslutningen om ikke at ændre disse, der kan 

klages over. Endvidere kan man klage over, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En oversigt findes 

i bilag E. 

 

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 Køben-

havn K – eller til mst@.mst.dk. Klagen skal være modtaget senest fredag den 17. januar 2014 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. Klagegebyret er  500 kr.  

 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget 

klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og 

Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder 

behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og 

inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  

 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis: 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

http://www.mst.dk/
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Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den 

pågældende afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges som følge af den tid, der 

er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 

 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  

 

Virksomheden vil få besked, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage.  

 

Betingelser, mens en klage behandles 

En eventuel klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, 

med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet. 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal dette ske senest den 

20. juni 2014. 
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6.  Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 

Bornholms Regionskommune, post@brk.dk 

 

Bornholms Regionskommune, att.: Henrik Jespersen Henrik.Jespersen@brk.dk,  

 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 

Greenpeace, info.dk@greenpeace.org 

 

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 

Rønne Havn A/S, att.: Havnedirektør Thomas Bedtsen Thomas.Bendtsen@roennehavn.dk 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:post@brk.dk
mailto:Henrik.Jespersen@brk.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:info.dk@greenpeace.org
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
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BILAG A: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE  
Den miljøtekniske beskrivelse udarbejdet af Østkraft Produktion A/S vedlægges om et særskilt 

bilag.
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed  
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Bilag C: Kort over virksomhedens beliggenhed samt 
nærmeste Natura 2000-områder 
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Bilag D: Planoversigt for Østkraft  
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Bilag E: Oversigt over vilkår omfattet af revurderingen 
 

Revurdering af miljøgodkendelse af Østkraft blok 6, december 1990. 

XX = udgået og erstattet af vilkår i påbud 9. januar 2008 

 

Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

Drift af Østkraft Blok 6   

1.1 B1   Vilkåret om generel indretning er præciseret 

1.2   X Vilkåret vedrører etablering af træflisanlæg, hvortil 

der er meddelt tillægsgodkendelse i 1995 

Støj fra virksomheden   

2.1 F1   Sammenstilling af støjkrav for blok 6 og blok 7 

2.2 F1   Vilkåret overført 

2.3 F3   Vilkåret overført 

Luftforurening fra Østkraft Blok 6 mm  

3.1   X Vedrører etablering. Skorstenen er opført, højde 70 

m. 

3.2 xx     

3.3 xx     

3.4 xx     

3.5  C13  Videreføres modificerer som følge af ændrede B-

værdier 

3.6   X Vedrører etablering. Skorstenen er opført, højde 62 

m. 

3.7 B10   Vilkåret overført (delvist) 

3.8 B10   Vilkåret overført, redigeret 

3.9 D1   Vilkåret overført, redigeret 

Slagge og flyveaske   

4.1 B12   Vilkåret overført 

4.2 B11   Vilkåret overfør samt præciseret  

4.3   X Der skal altid ansøges ifm udvidelse/ombygning 

Emissionsmålinger   

5.1 B17   Vilkår overført og sammenskrevet med krav til AMS-

målested 

5.2 xx     

5.3 xx     

5.4   X Vedrører anlæggets etablering og er derfor ikke 

aktuel længere 

5.5 xx     

Kølevand og processpildevand til recipient  

6.1   X Vilkåret ikke overført – indeholdt i Miljøbeskyttel-

seslovens generelle regelsæt 

6.2 E1   Vilkår overført og sammenskrevet med 6.8. 

Præciseret at registreringen skal ske døgnvis 

6.3 G4   Vilkår overført og redigeret  

6.4 E4   Vilkåret overført - opdelt 

6.5 B14   Vilkåret overført 

6.6 E5   Vilkåret overført 

6.7 E7   Vilkåret overført 
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Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

6.8 E1, K1   Vilkåret overført 

6.9   X Indeholdt i Miljøbeskyttelsesloven, 

undersøgelspåbud 

6.10   X Ikke aktuel ifølge virksomheden 

7   X Vedrører anlæggets ikrafttræden  

Spildevand til kommunalt kloaksystem  

8   X Udgår, da vilkåret ikke har juridisk indhold, men 

karakter af oplysning 

 

 

Revurdering af miljøgodkendelse ”Træflisfyringsaggregat”,  1995. 

 

Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

1   X Udgår, da det er en generel forudsætning for 

afgørelsen 

2   X Udgår, idet der fastsættes nye støjgrænser  

3 B9, D1   Sammenskrevet med vilkår om, at Østkraft ikke må 

give anledning til støv – og lugtgener  omgivelserne  

 

 

Revurdering af miljøgodkendelse ”Ældre ikke godkendte anlæg”, 1997. 

 

Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

1 B4 B7  Vilkåret ændres til, at hver dieselmotor må være i 

drift i max 500 timer, mens driftsbegrænsningen for 

blok 5 opretholdes  

2 K1   Opretholdes for så vidt angår registrering af 

driftstiden for hver dieselmotor og for blok 5. 

Opgørelse af brændselsforbruget skal ske for hvert 

anlæg for sig selv. 

3 L1 – L3   Delvis gentagelse af vilkår 2. Afrapportering sker 

både  kvartalvis og som årsindberetning.  

 

 

Revurdering af miljøgodkendelse ”Oplag af flyveaske”, 2001. 

 

Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

Indretning og drift   

1 G1   Vilkåret overført 

2 B12   Vilkåret videreføres, dog redigeret  

3   X Vilkåret indgår i B12  

Rapportering   

4  G2, K1  Vilkåret videreføres og der indsat krav til max. 

mængde 

Ophør  
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Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

5  M1  Vilkåret erstattes af en mere generel forpligtelse 

 

 

Påbud om overholdelse af nye emissionsgrænseværdier, Blok 6, 2008.  

 

Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

Indretning og drift   

1 B16, B17, 

B19,  

  Vilkår videreføres – dog opdelt i flere specifikke 

vilkår 

2 B22   Overført 

Luftforurening   

3  C3, C5  Grænseværdier skærpet jf bekendtgørelse nr. 1453 

4 C4 C7  Videreføres uændret  i vilkår C4 for perioden 1. 

januar 2014 – 31. december 2015 og jf BEK nr 1453 

efter 1. januar 2016(vilkår C7) 

5 B18, B21   Vilkår overført – med ændring af tekst fra journal til 

håndbog 

Rapportering  

6 B22, J1   Overført 

7 L1, L2   Videreføres som en del i vilkår 

8 L3   Videreføres som en del i vilkår 

 

Miljøgodkendelse af kraftreguleringsanlæg(Blok 7) hos Østkraft A/S, dec. 2006. 

 

Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

Generelt   

A1   X  

A2   X  

A3  H1  Overordnet krav iht Olietankbekendtgørelsen 

A4   X  

A5 B6    

Støj fra virksomheden   

B1 F1   Sammenstilling af støjkrav for blok 6 og 7 

B2 F1    

B3 F1    

B4 F6, F8    

B5 F4    

B6 F5, F9    

Lugt  

C1 D1    

Luftforurening  

D1 C19  X Vedrører etablering. Skorstenen er opført, højde 40 

m. 

D2   X  

D3   X  

D4   X  
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Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

D5 C10    

D6   X  

Beskyttelse af jord og grundvand   

E1   X  

E2 I1    

E3 I2    

E4 – 

E13 

H1  (X) Reguleres fremadrettet af bestemmelserne i 

Olietankbekendtgørelsen 

E14 M1    

Affald   

F1  G5  Vilkår om flydende affald indarbejdet i generelt 

vilkår til opbevaring 

F2 I1    

F3 I2    

F4   X  

Driftsjorunal   

G1 K1    

G2 K1    

G3 K1    

Egenkontrol  

H1   X  

H2   X  

H3 – 

H15 

H1  (X) Reguleres fremadrettet af bestemmelserne i 

Olietankbekendtgørelsen 

H16 – 

H23 

H1  (X) Reguleres fremadrettet af bestemmelserne i 

Olietankbekendtgørelsen 

Ophør  

J1 M1   Videreføres  
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Nye vilkår som følge af revurdering 

 

Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

Generelle forhold   

A1    Orienteringspligt  

A2    Orienteringspligt 

A3    Orienteringspligt 

Indretning og drift   

B2    Orienteringspligt ifm ændring af biobrændsel-type 

B3    Sikre overholdelse af B-værdi, Luftvejledningen 

B5    Sikre overholdelse af B-værdi, Luftvejledningen 

B6    Sikre overholdelse af B-værdi, Luftvejledningen 

B7    Sikre overholdelse af B-værdi, Luftvejledningen 

B8    Sikre overholdelse af B-værdi samt regelsæt for 

nødanlæg/drift jf BEK nr. 1450 af 20/12/2012  

B13    Sikre overholdelse af B-værdi, Luftvejledningen 

B15    Ophæng bilag 3, BEK nr. 1453 af 20/12/2012 

B20    Kontrolregler  jf bilag 3, stk. 10, BEK nr. 1453 af 

20/12/2012 

Luftforurening   

C1    BEK nr. 808 1453 af 25/09/2008 samt BAT-noter 

C2    Kontrolregler  jf bilag 3, stk. 3, BEK nr. 1453 af 

20/12/2012 

C2    Kontrolregel iht Luftvejledningen, samt pba max. 

svovlindhold i fuelolie (hvor 1% S medfører en 

emission af SO2 på 1700 mg/Nm3, idet det 

forudsættet at alt svovl omdannes til SO2, og at der 

ikke renses) 

C3    BEK nr. 808 1453 af 25/09/2008 samt BAT-noter 

C5    Emissionsgrænseværdi jf BEK nr. 1453 af 

20/12/2012 ved anvendelse af § 13 

C6    Emissionsgrænseværdi ifm flere brændsler, jf BEK 

nr. 1453 af 20/12/2012 

C7    Kontrolregler  jf bilag 4, BEK nr. 1453 af 20/12/2012 

C8    Opstart/nedlukning. Kontrolregel §9 BEK nr. 1453 af 

20/12/2012 

C9    Kontrolregler  jf bilag 3, stk. 4, BEK nr. 1453 af 

20/12/2012 

C11    Sikre overholdelse af B-værdi, Luftvejledningen 

C12    Tidsfrist for fremsendelse af målerapport 

C13    Opdaterede B-værdier jf Luftvejledningen 

C14    Kontrol af B-værdier 

C15    Kontrol af B-værdier 

Spildevand   

E2    Præcisering af at der ikke må tilsættes andre 

kemikalier end ferrsulfat til kølevandet  

E3    Vilkåret skal sikre at virksomheden skal fremsende 

redegørelse til tilsynsmyndigheden ifm ændret 

driftsform. 
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Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

E6    Kontrolregel jf §22, stk 1, nr. 2 BEK nr. 1454 af 

20/12/2012  

E8    Tidsbegrænset tilladelsen til udledningen af 

processpildevand  

E9    Udledningskrav til processpildevand efter juli 2015 

Støj   

F1    Sammenstilling af støjkrav fra blok 6 og blok 7 

F2 – F9    Vilkår overført fra miljøgodkendelsen fra blok 7 og 

gjort gælden for det samlede anlæg. Herudover  

fastsættes støjgrænserne med udgangspunkt i de 

vejledende støjgrænser, som de kommer til udtryk i 

vejledning nr. 5 / 1984 om ekstern støj fra 

virksomheder med supplerende bemærkninger til 

støjgrænserne i vejledning nr. 3/2003 om ekstern 

støj samt for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 

grænseværdier fastsat i henhold til Miljøstyrelsens 

Orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd 

og vibrationer i eksternt miljø. 

Affald   

G2    Kontrolregel jf §22, stk 1, nr. 8 BEKnr. 1454 af 

20/12/2012 om opbevaring af affald  

G3    Kontrolregel jf §22, stk 1, nr. 8 BEKnr. 1454 af 

20/12/2012 om opbevaring af affald 

G5    Generelt krav til opbevaringsemballage. Vilkår til 

opbevaring af spildolie overført fra miljøgod-

kendelsen fra blok 7  

Overjordiske olietanke  

H1    Sikre overholdelse af  regelsættet i den direkte 

gældende olietankbekendtgørelsen (BEKnr. 1321 af 

21/12/2011) 

H2    Sikre overholdelse af  regelsættet i den direkte 

gældende olietankbekendtgørelsen(BEKnr. 1321 af 

21/12/2011) 

Jord og grundvand   

I1    Vilkåret er overført fra miljøgodkendelsen fra blok 7 

og gjort gælden for det samlede anlæg 

I2    Vilkåret er overført fra miljøgodkendelsen fra blok 7 

og gjort gælden for det samlede anlæg 

Driftsforstyrrelser og uheld   

J1    Generelt krav om indstilling af drift samt 

indberetning til tilsynsmyndigheden hvis vilkår ikke 

overholdes jf § 22, stk.1, nr. 6 i BEK nr. 1453 af 

20/12/2012 

Journal/register   

K1    Krav til journalisering fra de reviderede godkendelser 

er indarbejdet i vilkåret 

Rapportering   

L1    Generelle vilkår til indrapportering er videreført –  
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Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

således at krav jf BEK nr. 1453 bilag 5 overholdes 

L2    Generelle vilkår til indrapportering er videreført –  

således at krav jf BEK nr. 1453 bilag 5 overholdes 

L3    Generelle vilkår til indrapportering er videreført –  

således at krav jf BEK nr. 1453 bilag 5 overholdes 

Ophør  

M1    Generelt krav om indberetning til tilsynsmyndig-

heden ved driftsophør  jf § 22, stk.1, nr. 12 i BEK nr. 

1453 af 20/12/2012 
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Bilag F: Lovgrundlag - Referenceliste 

Love  

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 

Bekendtgørelser  

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 1454 af 

20. december 2012 med senere ændringer 

 

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 

medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010 

 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 900 af 17. august 2011  

 

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 

(bekendtgørelse om store fyr), nr. 1453 af 20. december 2012  

 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 

(spildevandsbekendtgørelsen), nr. 1448 af 11. december 2007 med senere ændringer 

 

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer 

 

Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer 

til vandløb, søer eller havet, nr. 1022 af 25. august 2010 med senere ændringer. 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  

Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen) 

Nr. 5/1999 om spildevandstilladelser 

Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 

Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 

Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 

Fra november 2004 – Håndbog om miljø og planlægning. 

Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 

Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 

Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser. 

Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen 

BREF-dokument fra juli 2006 (eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference) 
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Bilag G: Liste over sagens akter 
Opstart af revurdering annonceret den 23. november 2011 

Høringsbrev fremsendt til Bornholms Regionskommune den 20. januar 2012 

Miljøteknisk beskrivelse modtaget den 30. marts 2012 

Supplerende materiale (OML-beregning, støjberegning, spildevand m.m.) modtaget maj – august 

2012 samt september 2013 

Ansøgning om dispensation i henhold til § 13 i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg modtaget 

den 20. november 2013 

Høringsudkast udsendt 5. november 2013 

Revideret høringsudkast udsendt den 9. december 2013 

Revurdering meddelt den 19. december 2013 
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