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1. INDLEDNING 
 
Sønderborg Kraftvarmeværk I/S har etableret et kondenseringsanlæg og 
dermed ændret driften af affaldsforbrændingsanlæggets røggasrensning 
således, at der efter den eksisterende røggasrensning i en sur og en basisk 
skrubber foretages en kondensering af røggassen.  
 
Formålet med denne proces er at øge affaldsforbrændingsanlæggets var-
meproduktion i fyringssæsonen. 
 
Ændringerne for det ydre miljø vil fortrinsvis være en forøget spilde-
vandsmægde og i mindre grad en ændring af røggassen. 
 
Spildevand 
Ved kondensering dannes et kondensat (vand) som følge af processen. 
 
Kondensatet anvendes i kraftvarmeværkets eksisterende røggasskrubbere 
og erstatter forbruget af renset spildevand – som kraftvarmeværket har 
modtaget fra Sønderborg Centralrenseanlæg – som har været anvendt til 
dette formål. 
 
Der vil dog være driftssituationer, hvor forbruget af vand til røggasrensnin-
gen i de to skrubbere ikke matcher mængden af kondensat (vand), hvorfor 
det overskydende kondensat (vandmængde) skal renses og udledes. 
 
Der vil kunne være tilfælde hvor der er behov for at udlede op til 3,0 m3 pr. 
time. 
 
Kondensatoren forventes, at få en årlig driftstid på 5.000 timer pr. år. 
 
Sønderborg Kraftvarmeværk har etableret et renseanlæg til rensning af 
ovennævnte kondensat. 
 
Renseanlægget blev taget i drift i slutningen af 2007. 
 
Sønderborg Kraftvarmeværk har den 3. september 2007 søgt om tilladelse 
til, at udlede det rensede kondensat til Alssund. Ansøgningen er vedlagt 
som bilag A. 
 
Det rensede kondensat er indtil dags dato blevet ledt til det kommunale 
spildevandssystem og har gennemgået rensning på Sønderborg Central-
renseanlæg. 
 
I perioden med afledning af det rensede kondensat til centralrenseanlægget 
er der udtaget og analyseret en række prøver af det kondensat, der er afledt 
fra Sønderborg Kraftvarmeværks renseanlæg. 
 
På grundlag af bl.a. resultaterne fra nævnte prøver er der udarbejdet fore-
liggende tilladelse, efter § 34, stk. 4, i miljøbeskyttelsesloven (udledningstil-
ladelse), til direkte udledning af renset kondensat til Alssund via havlednin-
gen for udledning af renset spildevand fra Sønderborg Centralrenseanlæg. 
 
Sønderborg Kraftvarmeværk I/S har i forvejen i henhold til miljøgodkendelse 
af 6. september 2004 tilladelse til, at udlede renset processpildevand fra 
Sønderborg Kraftvarmeværks affaldsforbrændingsanlæg til Allsund. 
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Udledningen sker via havledningen for udledning af renset spildevand fra 
Sønderborg Centralrenseanlæg, efter aftale med Sønderborg Kommune. 
 
Ovenstående miljøgodkendelse tillader, at der udledes processpildevand fra 
to forskellige røgasrensningsprocesser med hver sit tilhørende spildevands-
renseanlæg, idet der udledes spildevand fra dels en ”sur skrubber” og dels 
en ”basisk skrubber” 
 
De gældende krav til udledning af renset processpildevand har været over-
holdt i alle de år, hvor der er sket udledning. 
 
Ovennævnte udledningstilladelse i henhold til miljøgodkendelsen af 6. sep-
tember 2004 er fortsat gældende. 
 
Røggas mm. 
 
Drift af kondenseringsanlæg medfører en sænkning af røggassens tempe-
ratur fra ca. 62 ºC til 37 ºC inden gassen ledes til skorstenen. 
 
En sænkning af temperaturen vil medføre en mindre opdrift af røggassen. 
  
For at belyse eventuelle ændringer på luftimmissionssiden, har Rambøll for 
Sønderborg Kraftvarmeværk udført beregninger for at belyse, om grænse-
værdierne fortsat kan overholdes.  
 
Ud fra beregningerne kan grænseværdierne overholdes, endog med god 
margen. 
 
Andre forureningsparametre som lugt, støj mm. vurderes ikke at være ænd-
ret med etablering af kondenseringsanlægget. 
 
Miljøcenter Odense afgør derfor, at lugt, luft, støj mm. er reguleret med vil-
kår i de allerede gældende godkendelser, og at der således ikke traffes en 
fornyet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk.1. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
Miljøcenter Odense vurderer og afgør hermed, at de miljømæssige konse-
kvenser af driften af kondenseringsanlægget ikke påvirker det eksterne mil-
jø nævneværdigt, udover spildevand, hvorfor det ikke er nødvendigt at stille 
vilkår om lugt, luft, støj mm, da dette kan rummes indenfor vilkårene i miljø-
godkendelserne af Sønderborg Kraftvarmeværk, dateret 6. september 2004 
og 23. december 2005. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, 
stk.1 er derfor ikke nødvendig. 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag 1, ansøgning om miljøgod-
kendelse, meddeler Miljøcenter Odense hermed Sønderborg Kraftvarme-
værk tilladelse til udledning af renset kondensat fra røggasrenser til Alssund 
– udledning via havledningen for udledning af renset spildevand fra Søn-
derborg Renseanlæg. 
 
I vedlagte bilag B er der et oversigtskort, hvoraf fremgår udledningspunktet 
for ovennævnte havledning. 
 
Tilladelsen meddeles i henhold til § 34, stk. 4, i miljøbeskyttelsesloven (ud-
ledningstilladelse), og gives på følgende vilkår: 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
1.  Denne tilladelse omfatter kun kondensat, der renses på Sønderborg 

Kraftvarmeværks eget renseanlæg. 
 
 Sønderborg Kraftvarmeværk skal skriftlig orientere Miljøcenter 

Odense, såfremt udledningen af renset kondensat til Alssund ophø-
rer. 

  
 Hvis udledningen af renset kondensat til Alssund ophører totalt, bort-

falder de foreliggende krav om kontrol med udledningen 
 
2. Tilladelsen bortfalder, hvis denne ikke er udnyttet inden 2. år fra til-

ladelsen dato. 
 
Indretning og drift 
 
3.         Der skal være døgnovervågning af renseanlægget, herunder PLC -  
            Overvågning af anlægget. 
 
4.         I tilfælde af akutte driftsproblemer/ - uheld på renseanlægget, led- 

ningsanlæg m.v. medførende øget recipientbelastning skal Miljø- 
             center Odense straks underrettes og Sønderborg Kraftvarmeværk  

skal straks herefter fremsende en skriftlig redegørelse for uheldsfor-
løbet          

 
5. Renseanlægget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgnin-

gen af 3. september 2007. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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6. Det rensede kondensat skal udledes via havledningen for udledning 
af renset spildevand fra Sønderborg Centralrenseanlæg. 

 
7. Der skal være brønd for særskilt udtagning af prøver af det rensede 

kondensat. 
 
 
Spildevand 
 
Udledning 
 
8.         Det rensede spildevand skal udeles via havledningen for udledning 
            af renset spildevand fra Sønderborg Centralrenseanlæg. 
 
            Af vedlagte bilag B fremgår udledningspunktet for havledningen. 
 
 
Vandmængde 
 
9.         Der må maksimalt udledes 3 m3  renset kondensat pr. time og mak- 
            simalt 15.000 m3 pr. år. 
 

Overholdelse af kravene til udledt vandmængde skal ske på grund-
lag af data for flowregistrering i afløbet fra renseanlægget. 
 
Sønderborg Kraftvarmeværk skal hvert år inden 1. februar fremsen-
de data for udledte vandmængder til Miljøcenter Odense.  

 
  
Udlederkrav 
 
10. Der fastlægges følgende udlederkrav for det rensede kondensat 
 
  

Variabel Udledergrænseværdi Kontroltyper 

Transportkontrol (DS 
2399) Bly 15 g  

Tilstandskontrol (DS 
2399) Cadmium 1 µg/l 

Transportkontrol (DS 
2399) Cadmium 15 g 

Tilstandskontrol (DS 
2399) Chrom 3,4 µg/l 

Transportkontrol (DS 
2399) Chrom 51 g 

Tilstandskontrol (DS 
2399) Kobber 10 µg/l 

Transportkontrol (DS 
2399) Kobber 150 g 

Tilstandskontrol (DS 
2399) Kviksølv 0,1 µg/l 

Kviksølv 1,5 g Transportkontrol (DS 
2399) 
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Tilstandskontrol (DS 
2399) Nikkel 3 µg/l 

Transportkontrol (DS 
2399) Nikkel 45 g 

Tilstandskontrol (DS 
2399) Tin 10 µg/l 

Transportkontrol (DS 
2399) Tin 150 g 

Tilstandskontrol (DS 
2399) Zink 50 µg/l  

Transportkontrol (DS 
2399) Zink 750 g 

Transportkontrol (DS 
2399) Suspenderet stof 20 mg/l 

max. 35 0 C Temperatur  Absolut krav▲ 

 
 
▲ Ved absolut krav/interval menes, at de angivne værdier skal over-

holdes ved alle målinger 
 
11.  Til dokumentation for overholdelse af udlederkravene i henhold til 

vilkår 10 skal der 7 gange årligt udtages flowproportionale prøver af 
det rensede kondensat. 

 
Prøverne skal udtages jævnt fordelt over den periode hvor der sker 
udledning af renset kondensat. 

 
Prøverne skal udtages flowproportionalt og analyseres af et akkre-
diteret laboratorium. 

 
 Kopi af analyseresultaterne skal fremsendes til Miljøcenter Odense 

umiddelbart efter at de foreligger. 
 
12. Sønderborg Kraftvarmeværk skal sikre at analyseresultaterne lø-

bende lægges ind i renseanlægsdatabasen winspv. 
 
 
13. Overholdelse af udledergrænseværdierne skal vurderes i henhold 

til den enhver tid gældende danske standard for afløbskontrol og 
statistisk kontrolberegning af afløbsdata. I denne sammenhæng 
henvises til DS 2399. 
 
DS 2399 er en statistisk kontrolberegning, der tager højde for, at 
der kan forekomme analyseresultater for enkeltprøver for hvilke, 
der isoleret set kan være værdier over de fastlagte udlederkrav. 
 
Med de fastlagte udlederkrav vil der kunne forekomme analysere-
sultater, for enkeltprøver, der vil være over de fastlagte udle-
derkrav. 

 
 
14. Sønderborg Kraftvarmeværk skal løbende holde Miljøcenter Oden-

se orienteret om gennemførelse af eventuelle projekter vedrørende 
genanvendelse af det rensede kondensat. 
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Indberetning/rapportering 
 

Eftersyn af anlæg 
 

15. Der skal føres journal over reparationer og udskiftninger samt oplys-
ninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser vedrørende 
renseanlægget. 

 
 

Kontrol med kontinuert måleudstyr 
 

16. Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleud-
styr,dvs.: 
 
- garantiafprøvning/kvalitetskontrol 
- kalibreringer/parallelmålinger 
- løbende vedligeholdelse og justeringer 

 
Opbevaring af journaler 

17. Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-
tes til tilsynsmyndigheden. 

 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
 
Tilladelse til udledning af spildevand til Alssund kræver godkendelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 34. 
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen § 13 ikke meddeles mil-
jøgodkendelse medmindre 
 
• virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge 

og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik, og 

 
• virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne 

forurening, som er uforenelige med hensynet til omgivelsernes sårbar-
hed og kvalitet. 

 
Miljøcenter Odense har ud fra det foreliggende projekt vurderet, at ovenstå-
ende er opfyldt. Dette er begrundet nærmere i afsnit 3.2. 
  
Odense Miljøcenter har i henhold til VVM-bekendtgørelsen foretaget en 
VVM-screening af det foreliggende projektet, og på baggrund heraf har vi 
vurderet, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning på mil-
jøet og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelse om ikke-VVM-pligt er truffet 
særskilt men annonceres samtidig med denne miljøgodkendelse. 
 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Recipienten Alssund 
 
 
I den gældende tilladelse til udledning af renset processpildevand fra Søn-
derborg Kraftvarmeværk – tilladelse af 6. september 2004 – er der angivet 
følgende: 
 
Målsætning for udledningsstedet 
 
” Den samlede udledning fra Sønderborg Centralrenseanlæg og Sønder-
borg Kraftvarmeværk I/S sker umiddelbart nord for Alssundbroen i et områ-
de, der i regionplan 2000 – 2004 (kortbilag 4) er angivet som et spilde-
vandsnærområde. 
 
Området er et mindre, lokalt område, hvor kvalitetskravene til den generelle 
målsætning ikke kan opfyldes. For dette afgrænsede område accepteres 
lempede målsætninger.” 
 
 
Alssunds strømforhold og hydrografi 
 
” Alssund er relativt lang og smal og med udbredte fladvandede områder og 
langs kysten på begge sider med vanddybder 0 m – 3 m dækkende ca. 50 
% af tværsnittet og en dyb markant midtstrøm-rende med vanddybder 10 m 
– 15 m dækkende den midterste halvdel af tværsnittet. 
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Strømforholdene er i vejermæssigt stille perioder præget af de varierende 
tidevandstrømme, men de meteorologiske forhold har oftest helt afgørende 
indflydelse, der overlejrer tidevandsstrømmene. 
 
Variationen i saltholdighed fra overflade til bund er relativt ringe og Alssund 
er ikke præget af salinitets- eller temperaturbetingede stagnante bundlag 
eller springlagsdannelse. Dette er i modsætning til de tilstødende farvands-
områder hhv. Als Fjord mod nord og Sønderborg Bugt mod syd, hvor disse 
fænomener er udbrede og giver årsag til langvarige og omfattende årlige 
iltsvind. 
 
Alssund er vandskiftemæssigt præget af, at der ofte er en nordgående 
strøm, der kan optræde ved alle vindretninger medens sydgående strøm 
kun optræder ved vest og nordvestlige vindretninger. 
 
I de dybere lag forekommer hyppigt en sydgående strøm, som er overlejret 
af den hovedsagelig nordgående overfladestrøm.  Vandføringen i den nord-
gående nettostrøm udgør i middel ca. 100 m3/s, svarende til, at der årligt 
strømmer ca. 3 km3 gennem Alssund. 
 
Strømhastigheden vil normalt aftage mod bunden, men store hastigheder 
over hele dybden kan forekomme. 
 
Overfladeafstrømningen er meget varierende og afhængig af vind og stuv-
ninger i Vestlige Østers kan strømmen blive meget stærk, op til 3 knob i 
perioder og vandstanden kan svinge +/- 1 m i forhold til normal daglig mid-
delvandstand. Disse vandskifteforhold medfører, at spildevandsudledning 
der sker via havledningen med diffusorer, der sikrer en god initialfortynding 
opblandes så effektivt, at der ikke er behov for udlægning af et nærområde 
med lempet miljøkvalitetsmålsætning udover en afstand på 50 m fra udled-
ningen”. 
 
 
3.2.2 Udlederkrav 
 
I det ansøgningsmateriale der er fremsendt fra Sønderborg Kraftvarmeværk 
er det angivet, at udledningen af renset kondensat ikke vil give problemer 
med overholdelse af de eksisterende krav til udledning af tungmetaller – 
gældende udledningstilladelse af 6. september 2004. Udledningstilladelse 
der omfatter udledning af renset processpildevand fra to forskellige røggas-
reningsprocesser med hver sit tilhørende spildevandsrenseanlæg, idet der 
udledes spildevand fra dels en ”sur skrubber” og dels en ”basisk skrubber” 
 
Sønderborg Kraftvarmeværk har således foreslået, at mængden af udledte 
tungmetaller med det rensede røggaskondensat kontrolleres i henhold til 
mængdekravene i nævnte gældende udledningstilladelse. 
 
Varmeværket har foreslået, at der fastlægges specifikke udlederkrav til kon-
centrationer af udvalgte tungmetaller i det rensede røggaskondensat. 
 
Miljøcenter Odense har på grundlag af analyseresultater for prøver udtaget 
af det rensede røggaskondensat udarbejdet forslag til udlederkrav til kon-
centrationer af udvalgte tungmetaller i det rensede røggaskondensat. 
 
I nedenstående tabel er Sønderborg Kraftvarmeværks forslag til udle-
derkrav til koncentrationer sammenholdt med Miljøcenter Odense forslag til 
udlederkrav. 

 11 



 
De udlederkrav Miljøcenter Odense foreslår, er fastlagt på grundlag af ana-
lyseresultater for prøver udtaget af det rensede røggaskondensat. 
 
Udlederkravene repræsenter således hvad der med den anvendte rense-
teknik – bedst anvendelig teknologi – er udvist, at kunne renses ned til. 
 
Dette er i overensstemmelse med, at det af miljøbeskyttelsesloven2 frem-
går, at der ved lovens administration skal lægges vægt på hvad, der er op-
nåelig ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
 
Overholdelse af udlederkravene foreslås – som fastlagt i udledningstilladel-
sen fra 2004 – vurderet efter en statistisk kontrolberegning. 
 
En kontrolberegning der tager højde for, at der kan forekomme analysere-
sultater for enkeltprøver, for hvilke der isoleret set kan være værdier over de 
fastlagte udlederkrav. 
 
 
 

Variabel 

 
Sønderborg Kraftvarme-
værk 

 
Miljøcenter Odense 
 

Udledergrænseværdi Udledergrænseværdi 

Bly 20 µg/l 1 µg/l 

Cadmium 10 µg/l 1 µg/l 

Chrom 10 µg/l 3,4 µg/l 

Kobber  20 µg/l 10 µg/l 

Kviksølv 10 µg/l 0,1 µg/l 

Nikkel 100 µg/l 3,0 µg/l 

Tin - 10 µg/l 

Zink 1000 µg/l 50 µg/l 

 
 
Miljøcenter Odense finder, at der bør meddeles en særskilt tilladelse til ud-
ledning af renset spildevand fra røggaskondenseringsanlægget. 
 
Det begrundes med, at der udledes renset spildevand fra et nyt renseanlæg 
fra hvilket, der vil blive udtaget særskilte spildevandsprøver. 
 
Miljøcenter Odense vurderer således, at der bør udføres en særskilt kontrol, 
der er direkte relateret til det konkrete renseanlægs evne til at rense spilde-
vandet fra netop røggaskondenseringsanlægget. 
 

                                                 
2 Lov om miljøbeskyttelse, nr. 1757 af 22. december 2006. 
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Miljøcenter Odense foreslår på baggrund af ovennævnte, at der fastlægges 
følgende udlederkrav for renset spildevand fra røggaskondenseringsanlæg-
get: 
 

Variabel Udledergrænseværdi Kontroltyper 

Tilstandskontrol (DS 
2399) Bly 1 µg/l 

Transportkontrol (DS 
2399) Bly 15 g  

Tilstandskontrol (DS 
2399) Cadmium 1 µg/l 

Transportkontrol (DS 
2399) Cadmium 15 g 

Tilstandskontrol (DS 
2399) Chrom 3,4 µg/l 

Transportkontrol (DS 
2399) Chrom 51 g 

Tilstandskontrol (DS 
2399) Kobber 10 µg/l 

Transportkontrol (DS 
2399) Kobber 150 g 

Tilstandskontrol (DS 
2399) Kviksølv 0,1 µg/l 

Transportkontrol (DS 
2399) Kviksølv 1,5 g 

Tilstandskontrol (DS 
2399) Nikkel 3 µg/l 

Transportkontrol (DS 
2399) Nikkel 45 g 

Tilstandskontrol (DS 
2399) Tin 10 µg/l 

Transportkontrol (DS 
2399) Tin 150 g 

Tilstandskontrol (DS 
2399) Zink 50 µg/l  

Transportkontrol (DS 
2399) Zink 750 g 
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3.2.3 Miljøkvalitetskrav 
 
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1669 af 14. december 2006 
om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer eller havet, skal der fastsættes vilkår for udledning 
af de stoffer, der findes i bekendtgørelsens bilag 1. 
 
I nedenstående tabel er angivet stoffer omfattet af nævnte bilag 1 sammen-
holdt med Miljøcenter Odenses forslag til udlederkrav. 
 

Variabel 

Miljøkvalitetskrav i hen-
hold til bekendtgørelse nr. 
1669 
Marint 

Miljøcenter Odenses 
forslåede udlederkrav 

cadmium 2,5 µg/l 1 µg/l* 

kviksølv 0,3 µg/l  0,1 µg/l* 

1 µg/l (tilføjet) – 2,9 µg/l 
øvre værdi kobber 10 µg/l 

 
Miljøcenter Odense vurderer at ovenstående miljøkvalitetskrav til kobber vil 
blive opfyldt med den fortynding, der vil opnås ved udledning af det rensede 
spildevand via havledningen for Sønderborg Centralrenseanlæg. 
 
* De foreslåede udlederkrav til cadmium og kviksølv er som nævnt i oven-
stående fastlagt på grundlag af de renseresultater, der er opnået ved rens-
ning af spildevandet fra røggaskondenseringsanlægget. 
 
I henhold til ovennævnte bekendtgørelse om kvalitetskrav skal udledningen 
af forurenende stoffer begrænses ved hjælp af bedste tilgængelige teknik. 
 
De opnåede renseresultater vurderes at repræsentere bedste tilgængelige 
teknik. 
 
Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen har den 23. september 2008 
oplyst, at der er fastsat følgende vandkvalitetskriterier for saltvand for metal-
lerne nikkel, bly, zink og krom: 
 
• Nikkel 0,23 µg/l tilføjet den naturlige baggrundskoncentration dog højst 

3 µg/l (opløst)  
 
• Krom (VI) og krom (VI) – forbindelser  3,4 µg/l  
 
• Krom (III) og krom (III) – forbindelser  3.4 µg/l  
 
• Zink 7,8 µg/l – tilføjet den naturlige baggrundskoncentration. 
 
• Bly 0,34 µg/l  
 
• By- og Landskabsstyrelsen har angivet, at vandkvalitetskriterierne kan 

indgå i miljømyndighedernes vurdering – i henhold til § 10 i ovennævnte 
bekendtgørelse nr. 1669 – af om udledte stofkoncentrationer er uden 
miljømæssig betydning for et vandområde. 
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I henhold til § 10 kan miljømyndigheden træffe afgørelse om, at der ikke 
skal fastsættes miljøkvalitetskrav hvis en stofkoncentration vurderes at 
være så lav, at den er uden betydning for vandmiljøet. 

 
Miljøcenter Odense har på grundlag af de opnåede resultater for rensning 
af røggaskondensatet vurderet, at der ikke er behov for, at få fastlagt miljø-
kvalitetskrav for de stoffer, som er indeholdt i det rensedes spildevand, men 
som ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1669. 
 
3.2.4 Beskrivelse af renseanlæg 
 
Renseanlægget er af typen ”omvendt osmose” – også kaldet RO. 
 
Anlægget er opbygget med to filtre, henholdsvis et ultra filter, som fjerner 
større partikler og et RO filter som fjerner partikler på ion niveau. 
 
Kondensatet fra røggaskondensatoren har en pH værdi på ca. 4,5. Der til-
sættes lud til kondensatet for at hæve pH værdien til 6, som er den optimale 
pH værdi for ultrafiltret. 
 
Efter doseringen af lud passerer kondensatet et posefilter, samt en køler, 
som reducerer vandtemperaturen til 35 0C. Herefter ledes vandet til en buf-
fertank. Herfra pumpes vandet gennem en UF filter membran. Denne funge-
rer nogenlunde som et kaffefilter. 
 
Med mellemrum rensskylles filtret og skyllevandet ledes til varmeværkets 
røggasrenseanlæg som processpildevand. 
 
Vandet fra UF filtermembranerne ledes til en buffertank. Herfra pumpes 
vandet til RO filtermembranerne 
 
RO filtermembranerne skylles konstant således, at ca. 20 % svarende til 2 
m3/time af vandet fra UF filtret ledes tilbage til røggasrenseanlægget som 
processpildevand og resten – 3 m3/time – ønskes udledt som renset spilde-
vand. 
 
Vandet vil inden en udledning til Alssund blive kølet således, at temperatu-
ren ikke overstiger 35 0C. 
 
 
Anlægs og driftsudgift 
 
Anlægssummen til etablering af renseanlægget har udgjort 2.500.000 kr.  
 
Udgiften til drift af anlægget er estimeret til 300.000 kr. hvert 5 år. 
 
 
Udledning af det rensede spildevand 
 
Det rensede kondensat ønskes udledt til Allsund via havledningen for ud-
ledning for udledning af renset processpildevand fra Sønderborg Central-
renseanlæg. 
 
Der er etableret brønd for udtagning af prøver af det rensede kondensat. 
 

./. I bilag C er et principskitse, der viser forhold vedrørende udledning af det 
rensede kondensat. 
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Genanvendelse af det rensede kondensat 
 
Sønderborg Kraftvarmeværk arbejder på at udnytte det rensede kondensat 
til kedelvand. 
 
 
3.2.5 Luftforurening 
 
Drift af kondenseringsanlæg medfører en sænkning af røggassens tempe-
ratur fra ca. 62 ºC til 37 ºC inden gassen ledes til skorstenen. 
 
En sænkning af temperaturen vil medføre en mindre opdrift af røggassen 
der kan forstærkes af en mindre røggasmængde pga. udtagning af vand-
damp. 
 
For at belyse eventuelle ændringer på luftimmissionssiden, har Rambøll for 
Sønderborg Kraftvarmeværk udført OML beregninger og vurderinger i notat 
af 5. februar 2007 (bilag D).  
 
Dvs. at der er fortaget en beregning der viser eventuelle ændringer i det 
forureningsniveau (B-værdier) der er fastsat i omgivelserne i ca. 1,5 meters 
højde. 
 
Beregningerne er således en vurdering af, om skorstenen anses for til-
strækkelig høj til at kunne fortynde røggassen til sikring for, at B-værdierne 
overholdes. Skorstenen er 74 meter høj. 
 
Notatet fra Rambøll angiver, at de kritiske parametre er As+Cd+Cr+Ni til-
sammen, da der her findes den største spredning. 
 
Immissionen fra de 4 stoffer tilsammen er ved 37 ºC er 1,7 ng/m3.  
B-værdien for de 4 stoffer tilsammen er ved 37 ºC er 17,6 ng/m3.  
 
Rambølls beregninger viser således, at drift af kondenseringsanlægget ikke 
medfører overskridelser af immissionsgrænseværdierne. Der synes endda 
at være en god margen op til grænseværdierne i henhold til Miljøstyrelsens 
B – værdi Vejledning. 
 
Der forventes ikke ændringer af stofkoncentrationen i røggassen, dog kan 
det måske forekomme en at enkelte stoffer overgår fra luftfasen til væskefa-
sen. 
 
På ovenstående baggrund vurderer Miljøcenter Odense, at der ikke er be-
hov for supplerende vilkår for luftemissionerne i forhold til de allerede gæl-
dende vilkår i eksisterende godkendelser for Sønderborg Kraftvarmeværk. 
 
3.2.6 Lugt 
 
Kondenseringsanlægget bør ikke give anledning til lugt i omgivelserne.  
 
Der stilles derfor ikke vilkår lugtbegrænsende foranstaltninger.  
 
3.2.7 Støj 
 
Kondenseringsanlægget bør ikke give anledning til støj i omgivelserne.  
 
Der er støjvilkår i eksisterende godkendelse som fortsat er gældende.  
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3.2.8 Affald 
 
Der genereres ikke mere affald. 
 
3.2.9 Indberetning/rapportering 
 
For at Miljøcenter Odense kan kontrollere, at renseanlægget drives optimalt 
skal der føres journal over reparationer og udskiftninger. 
 
Endvidere skal der føres journal over kontrollen med det kontinuerlige må-
leudstyr. 
 
3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
 
For at Miljøcenter Odense kan følge med i driften af renseanlægget stilles 
der vilkår om, at miljøcentret skal underrettes straks i tilfælde af driftspro-
blemer/ -uheld på renseanlægget. 
 
3.2.11 Bedst tilgængelige teknik 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at der leves op til BAT med den spildevands-
rensning, der gennemføres af røggaskondensatet. 
 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
 
Sønderborg Kraftvarmeværk har ved e-mail af 10. december 2009 frem-
sendt bemærkninger til fremsendt udkast til foreliggende afgørelse. 
 
Bemærkningerne er indarbejdet i foreliggende afgørelse. 

3.4 Udtalelser/høringssvar 
 
3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Miljøcenter Odense har den 4. marts 2009 anmodet Miljøcenter Ribe en 
udtalelse i sagen, herunder bl.a. de udlederkrav Miljøcenter Odense har 
fastlagt i henhold til foreliggende afgørelse. 
 
Miljøcenter Ribe har 27. marts 2009 tilkendegivet, at centret kan tilslutte sig 
de foreslåede udlederkrav. 
 
 
3.4.2 Udtalelse fra borgere mv. 
 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Sønderborg Ugeavis 
den 18. marts 2009 
 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
 
Denne godkendelse gives i henhold til § 34, stk. 4, i miljøbeskyttelsesloven 
(udledningstilladelse) og omfatter kun de miljømæssige forhold, der regule-
res af denne lov. 
 
Samtidig afgøres det, at godkendelse efter § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelses-
loven ikke er nødvendig. Miljøcenter Odense vurderer, de miljømæssige 
konsekvenser af det ansøgte kan rummes indenfor vilkårene i miljøgodken-
delserne af Sønderborg Kraftvarmeværk, dateret 6. september 2004 og 23. 
december 2005, når det omhandler støj, luft, lugt mm. 
  
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i god-
kendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperio-
den. 
 
4.1.2 Listepunkt 
 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 har Sønderborg Kraft-
varmeværk listebetegnelsen K 106 (i), ”Anlæg for forbrænding af dagreno-
vations- eller dagrenovationslignende affald med kapacitet på mere end 3 
tons pr. time.” 
 
4.1.3 Revurdering 
 
Godkendelsen vil blive revurderet om 8 år i overensstemmelse med gæl-
dende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. 
 
 
4.1.4 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har 
foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørel-
sens bilag 3, og der er den 19. januar 2010 truffet særskilt afgørelse herom. 
 
Miljøcenter Odense har vurderet, at projektet ikke vil give anledning til væ-
sentlig påvirkning af miljøet og derfor ikke er VVM-pligtigt. 
 
4.1.5 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger ikke i nærheden af natura 2000 områder og er derfor 
omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. 

4.2 Øvrige afgørelser 
 
Ud over denne udledningstilladelse gælder følgende Miljøgodkendelse fort-
sat: 
 
• Miljøgodkendelse af 6. september 2004 – godkendelse af anlæg til ud-

ledning af renset processpildevand på Sønderborg Kraftvarmeværk I/S, 
Vestermark 16, 6400 Sønderborg, samt tilladelse til at udlede renset 
processpildevand til Allsund med udledningssted i et regionplanlagt spil-
devandsnærområde umiddelbart nord for Alssundbroen. 
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4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Aabenraa Ugeavis og kan 
ses på Miljøcenterets hjemmeside www.ode.mim.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Tilladelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 samt afgørelsen om, at 
godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 ikke er nødvendig 
kan påklages til Miljøklagenævnet af 
 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 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 under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgens Boulevard, 5220 Odense SØ eller post@pode.mim.dk. Klagen skal 
være modtaget den 3. marts 2010 inden klokken 16.00. 
  
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i 
godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen be-
grænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve god-
kendelsen. 
 
Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Aabenraa Kommune, Teknik & Miljø, post@aabenraa.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, jkt@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace, info@nordic.greenpeace.org 
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

 19 

mailto:post@pode.mim.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk
mailto:mail@dkfisk.dk


Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6700 Ribe, post@rib.mim.dk. 
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5. Bilag 
 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 
 

Bilag B: Oversigtsplan  
 
 
Bilag C: Principskitse – udledning af renset kondensat 
 
 
Bilag D: OML beregninger udført af Rambøll 
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