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1. INDLEDNING 
Skærbækværket (også benævnt SKV) er beliggende på Klippehagevej 22, 
7000 Fredericia, på matrikel nr. 4d og 2s Skærbæk By, Taulov. Værket er 
beliggende sydvest for Skærbæk by og afgrænses mod syd og vest af Kol-
ding Fjord, mod nordvest af landbrugsarealer, mod nord af Kohavevej og 
mod øst af de funktionær- og arbejderboliger, der blev etableret til Skær-
bækværket i 1950’erne. Det samlede erhvervsareal er på ca. 45 ha. 
Skærbækværket er et kraftvarmeproducerende anlæg, der i dag består af 
blok 3, som er idriftsat i 1997. SKV3 har en indfyret effekt på 820 MW ved 
fuldlast. Der anvendes i dag primært naturgas og sekundært letolie som 
brændsel.  
 
Energiforliget fra februar 2008, som resulterede i en revision af elforsynings-
loven i juni 2008, har til formål at reducere Danmarks afhængighed af fossi-
le brændsler, og der er bl.a. fastsat et mål om, at andelen af vedvarende 
energi skal udgøre 20 procent i 2011. 
 
Regeringens energiforlig åbner muligheden for frit brændselsvalg på Avedø-
reværkets blok 3, mod at DONG Energy øger sin samlede anvendelse af 
biomasse på de danske kraftvarmeværker.  
 
Beslutningen om at omlægge Skærbækværket til indfyring med op til 100 % 
træpiller er foretaget på baggrund af analyse af de forskellige muligheder for 
indfyring af mere biomasse på DONG Energys centrale og decentrale vær-
ker. Konklusionen på analysen er, at biomasse bør anvendes på de kraft-
varmeværker, hvortil der hører et stort varmegrundlag. Skærbækværket 
leverer fjernvarme til Trekantområdet, som har et stort fjernvarmebehov, og 
samtidig er kedlen på SKV velegnet til ombygning til indfyring med træpiller.  
 
DONG Energy har på denne baggrund ansøgt om godkendelse til omlæg-
ning af SKV til også at kunne indfyre med træpiller, udover naturgas og let-
olie. 
 
Der vil i forbindelse med omlægningen blive etableret røggasrensning i form 
af et deNOx-anlæg til rensning for kvælstofoxider i røggassen, og filter til 
fjernelse af støv.  
 
Ombygningen af SKV3 indebærer, at der etableres en ny silo til opbevaring 
af træpiller og nye møller til knusning af pillerne, inden de pulveriseret blæ-
ses ind i kedlen.  
 
Fremover skal Skærbækværkets havn modtage træpiller til værkets egen 
drift samt anvendes til transithavn for træpiller til andre af DONG Energy´s 
værker. Brugen af havnen vil således øges kraftigt, hvilket vil give en øget 
støjbelastning. 
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Ved denne aktivitet vil der, ved kajliggende skibe med meget støjende hjæl-
pemotorer, være enkelte perioder i tidsrummet 22-07 med overskridelser af 
de vejledende støjgrænser med op til 4 dB (A).  
  
Reguleringen af støjen fra skibenes hjælpemotorer sker ikke ved fastsættel-
se af støjgrænser men reguleres ved driftsvilkår, da DONG Energy ingen 
indflydelse har på hvor kraftig støjen fra skibenes hjælpemotorer er, mens 
værkets øvrige drift, herunder lastning og losning af træpiller, indgår ved 
overholdelse af støjgrænser. 
 
Transitaktiviteten vil betyde en øget lastbiltrafik fra værket. Kommunens 
forslag til lokalplan for området angiver, at ændringer på Skærbækværket 
ikke må medføre en forøgelse af trafikken med tunge køretøjer i forhold til 
den nuværende trafik på Kraftværksvej. Transittrafikken med træpiller på 
lastbiler skal derfor opvejes af en mindre lastbiltrafik fra andre aktiviteter 
inden for lokalplanområdet.  
 
De miljømæssige forhold knyttet til brændselsomlægningen er centreret 
omkring luftforurening i form af afkast af røggasser fra skorstenen inklusive 
indirekte effekter af luftforureningen (fx nedfald af tungmetaller i vandområ-
der og deposition af kvælstof i vand og naturområder).  
 
I miljøgodkendelsen er fastsat emissionsgrænseværdier til luft for en række 
forurenende stoffer. Emissionsgrænseværdierne er fastsat under hensynta-
gen til IE-direktivet, vedtaget i Europaparlamentet den 24. november 2010, 
der skal være implementeret i dansk lovgivning senest den 7. januar 2013, 
da brændselsomlægningen først vil blive idriftssat ultimo 2015. Derudover 
er emissionsværdier for fyring med naturgas og letolie fra revurderingen af 
15. december 2009 lagt tilgrund.  
 
Miljøstyrelsen har som følge af brændselsomlægningen udarbejdet et 
Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. I redegørelsen er 
medtaget muligheden for mellemdeponering af bund- og flyveaske på Ste-
genav Depot.  
 
Miljøgodkendelsen omfatter imidlertid ikke godkendelse hertil, idet DONG 
Energy på nuværende tidspunkt ikke har søgt om godkendelse hertil. 
 
VVM-redegørelsen belyser de miljømæssige konsekvenser, herunder ind-
virkning på natura-2000 områder og bilag IV arter fra den ændrede emissi-
on ved brændselsomlægningen og konkluderer, at denne samt udvidelse af 
havnebassin og sejlrende ikke vil have væsentlig indflydelse på miljøet. 
Brændselsomlægningen planlægges gennemført med idriftsættelse  ultimo 
2015. 
 
Ansøgningsmaterialer kan ses i bilag A. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag A, ansøgning om miljøgod-
kendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed brændselsomlægning på 
Skærbækværket inkl. transitaktiviteten på Skærbækværkets egen havn.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven, som tillæg til revuderingen af 15. december 2009. 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet 3 år fra godken-

delsesdatoen. Ved idriftsættelse bortfalder vilkår C6, C7, C13, F1 for 
så vidt angår alm støj i revurderingen af 15. december 2009. 
De planlagte udvidelser/ændringer er beskrevet i bilag A. 
 

A2  Hvis der ønskes fyring med piller fabrikeret af andre stoffer på bio-
massebekendtgørelsen end træ samt biomasseprodukter på anden 
form end piller, skal der indsendes dokumentation for at den samle-
de miljøbelastningen ikke er større end ved fyring med træpiller. Mil-
jøstyrelsen afgør herefter om disse andre brændsler er omfattet af 
denne godkendelse. 
 

A3  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 
på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
 
Indretning og drift 
 
  
B1 Skibe ved kaj i forbindelse med losning/lastning skal lægge til kaj 

med afkast fra hjælpemotor længst muligt mod vest, typisk bagbords 
side mod kajen.  

 
B2 Der skal være landforsyning af el til DONG Energy ejede pramme og 

slæbebåde, når de ligger ved kaj natten over (kl. 22 – 07). 
 
B3 Der skal, på tilsynsmyndighedens forlangende, forelægges doku-

mentation for at træpiller produceret af biomasseaffald er fabrikeret 
af stoffer omfattet af biomassebekendtgørelsen.  
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Luftforurening 
 

C1 Afkast fra afsugning som indeholder støv fra transport af brændsel 
skal forsynes med filtre, der sikrer, at emissionen af støv ikke over-
stiger 5 mg/Nm3 tør luft. Afkast fra afsugning som indeholder støv fra 
restprodukter skal forsynes med filtre, der sikrer, at emissionen af 
støv ikke overstiger 10 mg/Nm3 tør luft. Der skal udarbejdes proce-
dure for vedligehold og drift af filtrene, der sikrer, at de har den for-
nødne effektivitet.  
Kontrol skal foregå som beskrevet i vilkår C5 i revurderingen, dog 
skal der foretages en kontrolmåling senest 6 måneder efter brænd-
selsomlægningen er gennemført. 

 
C2 Emissionen af nedenstående stoffer må ikke overskride de anførte 

grænseværdier ved 3 % ilt for naturgas og letolie og 6 % ilt for træpil-
ler: 

 
Stof Emissionsgrænse

(naturgas) 
mg/Nm3 

Emissionsgrænse
(letolie) mg/Nm3 

Emissionsgrænse 
(træpiller) 
mg/Nm3 

Støv 5 
(4,5) 

11 
(10) 

22 
(20) 

NOx  110 
(100) 

110 
(100) 

165 
(150) 

SO2 5 
(4,5) 

 100 
(91) 

110 
(100) 

CO 50 
(45) 

50 
(45) 

275 
(250) 

Tal uden parentes angiver døgnmiddeværdier. Tal i parentes angiver 
månedsmiddelværdier.  
 
Følgende beregnede emissionsgrænseværdier (GVresulterende) for SO2, 
NOx, CO og støv skal overholdes, hvis der samtidigt fyres med natur-
gas, letolie og træpiller: 
 
GVresulterende= (0,83xGVnaturgasx MWnaturgas + 0,83xGVolie x MWolie+ GVtræpiller x 
MWtræpiller) : (MWnaturgas + MWolie+ MWtræpiller) 

 
Hvor GVnaturgas, GVolie  og GVnaturgas er emissionsgrænseværdierne i 
ovenstående tabel, mens MWnaturgas, MWolie og MVtræpiller er den indfy-
rede effekt for henholdsvis naturgas, letolie og naturgas. 
 
I beregningsformlen er der foretaget omregning af emissionsgræn-
seværdierne for naturgas og letolie til 6 % ilt. 
 
Emissionen af nedenstående stoffer må ikke overskride de anførte 
grænseværdier ved 10 % ilt: 
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Stof Emissionsgrænse

(naturgas) 
mg/Nm3 

Emissionsgrænse
(letolie) mg/Nm3 

Emissionsgrænse
(træpiller) 
mg/Nm3 

Ammoniak 5 5 5 
HCl - - 50 
HF - - 5 
Dioxiner/furaner - - 0,1 ng/Nm3  
Hg --  1 µg/Nm3 

 
 
Overholdelse af emissionsgrænser for støv, SO2, NOX, og CO  

C3 Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når en vurdering af 
måleresultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at de 
følgende betingelser er overholdt 

  
Ingen af de validerede månedlige gennemsnitsværdier overskrider 
emissionsgrænseværdier for månedsmiddelværdierne angivet i C2. 
 
Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier overskrider 
grænseværdierne for døgnmiddelværdierne. 
 
95 % af alle de validerede timegennemsnitsværdier i årets løb over-
skrider ikke 200 % af de relevante emissionsgrænseværdier for må-
nedsmiddelværdier. 

 
Hvad angår emissionsgrænseværdierne, må værdierne af 95 %-
konfidensintervallerne i forbindelse med et enkelt måleresultat ikke 
overskride følgende procentdele af emissionsgrænseværdierne: 
 
Carbonmo-
noxid 

10 % 

Svovldioxid 20 % 
Nitrogen-
oxider 

20 % 

støv 30 % 
  
De validerede gennemsnitsværdier pr. time og pr. døgn bestemmes 
fra de gyldigt målte timegennemsnitsværdier efter fratrækning af 
værdien af konfidensinterval. 
 
Døgn, hvor mere end tre timegennemsnitsværdier er ugyldige, fordi 
det automatiske målesystem ikke fungerer korrekt eller er under ved-
ligeholdelse, valideres ikke. Såfremt mere end ti dage over et år ikke 
valideres på grund af sådanne forhold, skal driftslederen træffer 
passende foranstaltninger til at gøre det automatiske målesystem 
mere pålideligt. 
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Ved beregningen af de gennemsnitlige emissionsværdier ses der 
bort fra værdier, der måles i de perioder, hvor der er svigt af rense-
udstyr, defineret i vilkår C4 og dispensationsperiode, jvf vilkår C5  og 
under opstart og nedlukning. 
 
Der anvendes følgende definitioner: 
 
Ved opstartsperioden forstås tidsrummet fra indfyring af brændslet 
påbegyndes, til røggastemperaturen er så høj, at deNOx-anlægget 
er teknisk funktionsdygtigt, dog skal deNOx-anlægget sættes i drift 
senest 5 timer efter, at blokken er koblet til forsyningsnettet. Støvfil-
teret skal være tilkoblet under hele opstartsperioden. 
 
Ved nedlukning forstås en hændelse, hvor det er besluttet, at blok-
ken skal kobles fra forsyningsnettet. Nedlukningsperioden omfatter 
det tidsrum, hvor temperaturen af røggassen er så lav, at deNOx-
anlægget ikke er teknisk funktionsdygtigt, dog skal blokken være 
koblet fra forsyningsnettet senest 5 timer efter, at deNOx-anlægget 
er taget ud af drift. Støvfilteret skal være tilkoblet under hele nedluk-
ningsperioden. 

 
C4  Blok 3 må ved nedbrud på støvfilteret kun idriftsættes, hvis der indfy-

res 100 % naturgas. 
 
Blok 3 må ikke idriftsættes, hvis deNOx anlægget ikke er funktions-
dygtigt. Dette gælder uanset brændsel. 
 
Ved svigt af deNOx-anlægget eller støvfilteret under drift skal blok 3 
standses eller indskrænkes, hvis der ikke er opnået normal drift af 
det pågældende luftrensningsanlæg i løbet af 24 timer – eller driver 
anlægget med brændsel der ikke forurener meget. 
 
Senest 48 timer efter at rensningsudstyret begynder at fungere 
unormalt eller svigter skal tilsynsmyndigheden underrettes herom. 
 
Den samlede varighed af drift uden rensning af røggassen i deNOx-
anlæg må ikke overstige 120 timer i nogen 12 måneders periode. 
 
Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra fristerne for deNOx- anlæg-
get eller støvfilteret hvis der foreligger et af følgende tilfælde: 
- hensynet til opretholdelse af energiforsyningen vejer tungere 
- det fyringsanlæg, hvor der er sket et svigt, vil i en begrænset pe-

riode blive erstattet af et andet anlæg med en samlet emissions-
forøgelse til følge. 

 
 
Udetiden af deNOx-anlægget og støvfilteret skal begrænses mest 
muligt. 
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Tilsynsmyndigheden kan eventuelt kræve udført supplerende under-
søgelser af muligheden for at reducere udetiden for deNOxanlægget 
eller støvfilteret. 
 
Virksomheden skal inden brændselsomlægningen idriftsættes have 
udarbejdet procedurer, der skal anvendes i tilfælde af at rensnings-
udstyret ikke fungerer korrekt eller svigter. Procedurerne skal sen-
des til tilsynsmyndigheden inden idriftssættelse.  
 
Der skal føres journal over omfanget af udetid samt antal start og 
stop. Journalen skal til enhver tid være til rådighed for tilsynsmyn-
digheden. 
 

C5 Tilsynsmyndigheden kan dispensere i op til 6 måneder fra pligten til 
at overholde emissionsgrænseværdierne for svovldioxid, når disse 
ikke kan overholdes på grund af en forsyningsafbrydelse, der skyl-
des alvorlig knaphed på svovlfattigt brændsel.  
 
Præstationsmålinger for NH3, HCl, HG og HF.  

C6 Dokumentationen for emissionen af NH3, HCl, HG og HF skal finde 
sted ved præstationsmålinger én gang årligt. Prøverne skal udtages 
og analyseres i overensstemmelse med gældende vejledning fra Mil-
jøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001, og gældende Danske Standarder eller 
relevante CEN-standarder, som beskrevet i metodelister og metode-
blade fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for luftforurening. 
Måling skal foretages, når virksomheden er i drift mellem 905 og 
100% last eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal omfatte de relevante driftsparametre for iltindhold, 
temperatur, tryk og vanddampindhold. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond  
eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målinger-
ne skal foretages ved 100 % træpillefyring. 
 
Emissionsgrænserne anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af de 3 målinger er mindre eller lig med grænseværdien. 
Resultaterne af præstationsmålingerne skal sendes til tilsynsmyn-
digheden i forbindelse med årsindberetningen (vilkår. K4). Hvis re-
sultaterne viser overskridelser af emissionsgrænserne skal tilsyns-
myndigheden straks orienteres.  
Driftsforhold på måletidspunktet, herunder den anvendte brændsels-
type skal fremgå af afrapporteringen. 
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For kviksølv gælder, at såfremt resultatet for 2 på hinanden følgende 
års målinger er under 50 % af emissionsgrænsen bortfalder kravet. 
 
Præstationsmålinger for dioxiner og furaner  

C7 Dokumentationen for emissionen af dioxiner og furaner skal finde 
sted ved præstationsmålinger én gang årligt.  

 
Prøveudtagning og analyse af dioxiner og furaner skal udføres efter 
CEN-standarder. Hvis der ikke foreligger CEN-standarder, anvendes 
ISO-standarder, andre internationale standarder eller nationale 
standarder, som sikrer, at der fremskaffes oplysninger af tilsvarende 
videnskabelig kvalitet.  
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond  
eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Middelværdierne for dioxiner og furaner skal måles som gennemsnit 
over mindst 2 periode på mindst seks og højst otte timer. 
 
Dioxiner og furaner angives som TE-ækvivalenter, jfr. bilag 1 i be-
kendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. 
 
Grænseværdien er overholdt, hvis middelværdien for dioxiner og fu-
raner i prøvetagningsperioden overholder emissionsgrænseværdier-
ne  
 
Resultaterne af præstationsmålingerne skal sendes til tilsynsmyn-
digheden i forbindelse med årsindberetningen (vilkår K4). Hvis resul-
taterne viser overskridelser af emissionsgrænserne skal tilsynsmyn-
digheden straks orienteres.  
Driftsforhold på måletidspunktet, herunder den anvendte brændsels-
type skal fremgå af afrapporteringen. 
 
Såfremt resultatet for 2 på hinanden følgende års målinger er under 
50 % af emissionsgrænsen bortfalder kravet. 

  
 Immisionskoncentration 
C8 Virksomhedens samlede bidrag til luftforureningen i omgivelserne 

(immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne græn-
seværdier (B-værdier): 
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Stof B-værdi 

mg/m3 
Støvpartikler mindre end 
10 µm 

0,08 

SO2 0,25 
NOx, beregnet som NO2 0,125 
HCl 0,05 
HF 0,002 
Hg 0,0001 

 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften 
uden for virksomhedens område. 

 B-værdierne er fastsat i henhold til Miljøstyrelsens B-værdi vejledning fra 2002 med 
supplement fra 2008. 

  
 Vilkåret kontrolleres som beskrevet i vilkår C15 i revurderingen af 15. 

december 2009. 
 
 
Støj  
 
F1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samle-

de bidrag ekskl skibenes egenstøj (f.eks hjælpemotorer) til støjbe-
lastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdi-
er. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korri-
gerede lydniveauer i dB(A). 

 
 

Område nr. SB3 Område for åben og lav boligbebyggelse: 
 

 Kl. 
Reference 
tidsrum 
(Timer) 

SB3 
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 45 

Lørdag 07-14 7 45 

Lørdag 14-18 4 40 

Søn- & helligdage 07-18 8 40 

Alle dage 18-22 1 40 

Alle dage 22-07 0,5 35 

Spidsværdi 22-07 - 50 
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F2 Skærbækværket skal i forbindelse med ibrugtagning af godkendel-
sen dokumentere, at støjvilkåret for støj, jf. vilkår F1 er overholdt. 
 
Dokumentationen skal være foretage som beskrevet i vilkår F2 i re-
vurderingen af 15. december 2009 og være tilsynsmyndigheden i 
hænde inden 1 måned efter, at målingen er gennemført, og senest 6 
måneder efter aktiviteten er taget i brug. Dokumentationen skal in-
deholde oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
 

 
Affald 
 
G1 Der må maks opbevares 150 tons bundaske i containere. Contai-

nerne skal være placeret under halvtag eller overdækket.  
 
G2 Der må maks opbevares 450 tons befugtet flyveaske i flyveaske-

bygningen eller 2250 m3 tørt flyveaske i askesiloen. 
 
 
Til- og frakørsel 
 
J1 Til- og frakørsel af flyveaske, bundaske, træpiller og ammoniak skal 

foregå via port 5 ved Kohavevej. Virksomheden skal registrere an-
tallet af nævnte tunge transporter henholdsvis via port 5 ved Koha-
vevej og porten ved Klippehagevej. 

 
 

Indberetning/rapportering (afventer vilkårstillesen) 
 
Eftersyn af anlæg 

K1 Der skal føres journal over eftersyn af renseforanstaltninger/anlæg, 
med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysnin-
ger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 

 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

K2 Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpe-
stoffer, inklusivt forbrug af træpiller/olie/gas/el. 

 
Opbevaring af journaler 

K3 Journalerne og registreringerne, nævnt under de enkelte vilkår, skal 
være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyn-
digheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning 
K4 Senest den 1. maj hvert år skal virksomheden sende en opgørelse til 

tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger for det forudgående 
kalenderår, udover de oplysninger der fremgår af vilkår J5 i revurde-
ringen af 15. december 2009: 
- Indfyret mængde træpiller 
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Risiko/forebyggelse af større uheld  
 
N1 Ammoniaktanken skal placeres indendørs og være placeret i en op-

samlingsbassin, der kan rumme hele tankens indhold. 
 
N2 Bygningen til ammoniaktanken og driften af ammoniaktanken skal 

være etableret som beskrevet i Sikkerhedsrapporten, marts 2012. 
 
N3 Opsamlingsbeholderen/brønden ved ammoniakbygningen til opsam-

ling af vand fra vandgardiner og bekæmpelse af ammoniakdampe 
skal minimum have en kapacitet til at kunne rumme slukningsvand 
og vand fra vandgardiner svarende til 90 min.  

 
Det skal fremgå af den interne beredskabsplan hvilke afhjælpende 
tiltag, der kan tages i anvendelse, hvis denne tidsgrænse overskri-
des.  

 
N4 Overførsel af ammoniak til tanken skal ske under overvågning af en 

ansat hos Skærbækværket. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Brændselsomlægningen, inklusiv rørggasrensning og håndteringen af træ-
piller til brug på Skærbækværket og andre af DONG Energy´s værker, kræ-
ver godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven af 26. juni 2010. 
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen § 13, stk 1 og 2 ikke 
meddeles miljøgodkendelse medmindre: 
 

1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at fore-
bygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst til-
gængelige teknik, herunder en vurdering af, om til- og frakørsel til 
virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener 
for de omboende og 
 

2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgi-
velserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivel-
sernes sårbarhed og kvalitet. 

 
Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en VVM-redegørelse. Af den-
ne fremgår det, at ingen Natura 2000 områder eller Bilag IV arter vil blive 
påvirket væsentligt af brændselsomlægningen eller brugen af Skær-
bækværkets havn som transithavn. 
 
Miljøstyrelsen har ved fastsættelse af grænseværdier lagt vægt på at disse 
er i overensstemmelse med anvendelse af BAT. I VVM-redegørelsen er der 
benyttet konservative betragtninger mht til hvilke værdier, der er anvendt i 
vurderingen af indvirkningen på miljøet. Grænseværdier fastsat i miljøgod-
kendelsen kan derfor godt være lavere end de værdier, der er anvendt i 
VVM-redegørelsen.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at § 13, stk 1 og 2 er opfyldt. Dette er begrundet 
nærmere i afsnit 3.2. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Skærbækværket er beliggende på Klippehagevej 22, 7000 Fredericia, på 
matrikel nr. 4d og 2s Skærbæk By, Taulov. Værket er beliggende sydvest 
for Skærbæk by og afgrænses mod syd og vest af Kolding Fjord, mod nord-
vest af landbrugsarealer, mod nord af Kohavevej og mod øst af de funktio-
nær- og arbejderboliger, der blev etableret til Skærbækværket i 1950’erne. 
Det samlede erhvervsareal er på ca. 45 ha. 
 
Skærbækværket er i Fredericia Kommunens kommuneplan af 2009-2021 
omfattet af rammeområderne S.E.3A, S.E.3B og S.E.3C. Derudover er 
værket omfattet af lokalplan 251 og 128a.  

Udkast til miljøgodkendelse 14 



Fredericia Kommune er i gang med at udarbejde lokal nr. 308 med tilhøren-
de kommuneplantillæg nr. 7 for Skærbækværket. Lokalplanen vil overføre 
ejendommene beliggende på Klippehagevej 19, 20 og 21 fra boigområde til 
erhvervsområde. Ejendommene vil fremover indgå i Skærbækværkets lo-
kalplan, og bygningernes status ændres fra bolig til kontor eller overnat-
ningsmulighed for ansatte, hvor støjkravene er lempeligere. Lokalplanen 
åbner op for begrænset transit af træpiller til andre DONG Energy-ejede 
værker. Kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan forventes offentlig-
gjort  samtidigt med VVM og dette udkast til miljøgodkendelse. Projektet er 
således i overensstemmelse med kommuneplan og lokalplan.  
 
[afsnittet opdateres efter vedtagelse af plandokumenterne] 
 
Nye bygninger og aktiviteter vil foregå udenfor områder med særlig drikke-
vandsinteresser. 
 
De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) ligger 
i luftlinje ca. 7 km fra Skærbækværket, midt i Lillebælt. Det er henholdsvis 
fuglebeskyttelsesområde nr. 47, Habitatområde nr. 96 og Ramsarområde 
nr. 15.  
 
I VVM-redegørelsen, udarbejdet i forbindelse med projektet, er det vurderet 
at Natura 2000-området ikke påvirkes ved brændselsomlægningen. Endvi-
dere er det vurderet, at ingen Bilag IV arter vil blive påvirket i forbindelse 
med driften efter brændselsomlægningen. Marsvin vil dog kunne blive på-
virket i anlægsfasen, men der vil blive taget de nødvendige forholdsregler, 
således at dette i videst muligt omfang forhindres. Dette indgår i Kystdirek-
toratets afgørelse. 
 
Kolding Fjord er ved Skærbækværket ikke særskilt målsat, men omfattet af 
den generelle målsætning for marine områder. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Med godkendelsen meddeles der tillades til indfyring af 100 % naturgas, 
letolie og træpiller, eller en hvilken som helst kombination af de 3 brænds-
ler. 
 
I henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen § 16 skal der fastsættes en frist 
for udnyttelse af godkendelsen. Fristen bør normalt ikke fastsættes til sene-
re end to år fra godkendelsen meddeles. 
 
Miljøstyrelsen har valgt at fravige denne praksis, da anlægget i henhold til 
oplysninger fra DONG Energy først forventes færdigombygget og klar til drift 
ultimo 2015. For at give plads til evt. forsinkelser/problemer i forbindelse 
med etableringen har Miljøstyrelsen valgt at forlænge fristen indtil 3 år fra 
meddelelse af godkendelsen.  
 
I forbindelse med omlægningen af brændselsindfyringen er der udarbejdet 
en VVM-redegørelse. Der har fra DONG Energy´s side været et ønske om 
at gøre redegørelsen så bred som mulig i forhold til biomassebekendtgørel-
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sen, men der er i dag kun viden om miljøbelastning ved fyring med træpiller. 
Miljøstyrelsen er bekendt med, at der kan være stor variation i indholdet af 
f.eks kvælstof, svovl og klor afhængig af hvilke stoffer optaget på biomas-
sebekendtgørelsen, der anvendes til biopiller. Miljøstyrelsen vil derfor stille 
vilkår om, at der kun må indfyres med stoffer der er optaget på biomasse-
bekendtgørelse og som ikke bidrager med større miljøbelastning end træpil-
ler. I den sammenhæng vil der også blive stillet vilkår om at DONG Energy 
skal sikre at importerede træpiller er produceret af materiale omfattet af den 
danske biomassebekendtgørelse.  
 
Såfremt DONG Energy på et tidspunkt ønsker at indfyre med piller fremstilet 
af andet materiale end træ, skal der indsendes dokumentation for at 
brændslet ikke bidrager med større miljøbelastning end ved fyring med træ-
piller, samt at det er omfattet af biomassebekendtgørelsen. Dette gælder 
også, hvis der ønskes indfyret andre biomasseprodukter end piller, f.eks. 
flis. Miljøstyrelsen afgør herefter om disse andre brændsler er omfattet af 
denne godkendelse. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Produktionen af el og varme på Skærbækværket er i kontinuert drift året 
rundt og er generelt kun stoppet i forbindelse med reparation på anlægget. 
Der kan dog forekomme korte perioder i sommerhalvåret, hvor der ikke er 
behov for el og varme produceret på Skærbækværket, og anlægget derfor 
stoppes.  
 
Som udgangspunkt ændres værkets driftsmønster ikke ved brændselsom-
lægningen, men der kommer flere aktiviteter på området som følge af hånd-
tering af brændsel og restprodukter. 
 
Nye aktiviteter med indvirkning på støjbelastningen i omgivelserne fra 
Skærbækværket fremgår af nedenstående tabel. Det er oplyst, at perioden 
angiver det tidsrum hvori aktiviteten kan foregå.  
 
Aktivitet Periode 
Losning af skibe 24 timer alle dage 
Lastning af pramme/skibe 24 timer alle dage 
Lastbilkørsel med træpiller til transit Hverdage kl. 7-18 
Kørsel med flyveaske 24 timer drift alle dage 
Kørsel med bundaske  Hverdage kl. 7-18 +  

lørdag kl. 7-14 
 

Ved vurdering af betydningen af støj fra skibe ved kaj er det forudsat at ski-
bene har motoren placeret længst muligt mod vest – længst muligt væk fra 
boligområder. Samt at DONG Energy ejede pramme og slæbebåde skal 
have landforsynet el, når de ligger ved kaj natten over, se også afsnit 3.2.7 
Støj. Der stilles vilkår om dette. 
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3.2.4 Luftforurening 
Støv fra andre kilder end skorsten 
Det er oplyst, at anlæg til transport af brændsel og restprodukter endnu ikke 
er detailprojekterede og derfor er placeringen af de enkelte afkast samt ren-
seforanstaltninger ikke fastlagt. Det er endvidere oplyst, at afsugning fra 
transportsystemer af træ og andre støvende afkast vil blive renset i et filter-
anlæg inden afkast til omgivelserne typisk vil være under 10 mg/Nm3. Det 
udskilte materiale vil blive tilbageført til forbrændingsprocessen.  
 
På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at der skal stilles vil-
kår om en grænseværdi for støvemission på 5 mg/Nm3 fra afkast på anlæg 
til transport af træpiller og en grænseværdi for restprodukter på 10 mg/Nm3. 
 
Det er Miljøstyrelsen´s opfattelse, at brændselshåndteringen ikke er omfat-
tet af vilkår C3 i revurderingen, men omfattet af vilkår C1 givet i denne god-
kendelse. Dette begrundes i at brændselshåndteringen ikke indgik i revur-
deringen.  
 
Idet renseforanstaltningerne endnu ikke er fastlagt, vurderer Miljøstyrelsen, 
at DONG Energy senest 6 måneder efter at brændselsomlægningen er 
idriftsat skal dokumentere at støvkravet overholdes.  
 
Emission fra skorsten 
SKV har i dag, hvor der primært indfyres med naturgas, ingen røggasrens-
ning. I forbindelse med brændselsomlægningen til indfyring med træpiller, 
hvor kedlen bibeholdes, vil der blive etableret røggasrensning som deNOX-
anlæg og støvfiltre. Da renseforanstaltningerne ikke tidligere har været 
etableret samt at det er et helt nyt brændsel, der skal anvendes, vurderer 
Miljøstyrelsen, at emissionsgrænseværdierne med tilhørende kontrol skal 
fastsættes, som om anlægget er nyt. 
 
Af det fremsendte ansøgningsmateriale fremgår det, at grænseværdierne er 
vurderet i forhold til BREF-niveauer. 
 
Endvidere fremgår det af materialet, at indfyring med knuste træpiller er en 
så ny teknik, at der er meget begrænset erfaring med hvilke emissionsni-
veauer, der kan op opnås. 
 
Miljøstyrelsen mener, at der skal være speciel fokus på kvælstof og tung-
metallerne, da det vurderes at disse stoffer har størst betydning for miljøet.  
 
De danske vand- og naturområder generelt får tilført for meget kvælstof 
med eutroficering tilfølge. 
 
Det gælder endvidere, at den danske energisektor for en række tungmetal-
ler, f.eks cadmium, kviksølv chrom og arsen, bidrager betydeligt til den sam-
lede danske emission af disse stoffer til luften. 
 
Der har således ved fastsættelse af emissionsgrænserne været lagt vægt 
på at emissionerne begrænses mest muligt ved anvendelse af BAT. Samti-
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digt er der taget hensyn til, at det er den samlede udledning over året, der 
er miljømæssig interessant, da ingen af de udledte stoffer er akut toksiske. 
 
Europaparlamentet vedtog den 24. november 2010 IE-direktivet, der fast-
sætter emissionsgrænser for NOx, SO2 og støv, under hensyntagen til BAT, 
for store fyringsanlæg, med tilhørende kontrolmetoder. Danmark er forpligti-
get til inden den 7. januar 2013 at implementere emissionsværdierne og 
kontrolmetoder i dansk lovgivning.  
 
I det fremsendte ansøgningsmaterialet af 23. februar 2011 har DONG 
Energy udtrykt ønske om at få månedsmiddelværdier efter IE-direktivet, 
men døgnmiddelværdier efter Store Fyr bekendtgørelsen. Ved mail af 17. 
maj 2011 har DONG Energy oplyst, at de er indforstået med, at grænse-
værdierne tager udgangspunkt i IE-direktivet.   
 
Miljøstyrelsen har valgt at tage udgangspunkt i de ønskede månedsværdier, 
som svarer til værdierne i IE-direktivet, da disse er fastsat på baggrund af 
BAT.  Grænseværdierne for døgnværdierne er fastsat under hensyn til prin-
cipperne i IE-direktivet, hvor døgnmiddelværdien ikke må overskride 110 % 
af månedsmiddelværdien.  
 
Emissionen af svovl vil blive fastsat i henhold til emissionen baseret på le-
verandørkrav til svovlindholdet i træpiller. Kravene fra revurderingen for 
svovlemissionen ved fyring med naturgas og letolie overføres, da der ikke 
etableres svovlrensning. Ved fyring med naturgas overføres kravet endvide-
re for støvemissionen, da det grundet den lave emission ikke sættes krav til 
støvrensning ved ren fyring med naturgas.  
   
Kontrol af emissionsgrænserne vil ske under hensyntagen til reglerne i IE-
direktivet. Dette begrundes i, at på tidspunktet for idriftsættelse efter om-
bygningen vil kontrolmetoden fra IE-direktivet været implementeret i dansk 
lovgivning. 
 
DONG Energy har oplyst, at de ønsker at kunne indfyre 100 % af de enkelte 
brændsler og i en hvilken som helst kombination af disse. Der er derfor, for 
at kunne beregne den vægtede grænseværdi, nødvendig med månedsmid-
ler og døgnmidler for alle brændsler.  
 
For yderligere begrundelse henvises til nedenstående afsnit for hvert enkelt 
stof. 
 
Støv 
Af projektbeskrivelse fremgår, at der vil blive etableret enten pose- eller 
elektrofilter. Miljøstyrelsen har ingen kommentarer til dette, da begge filter-
typer vurderes at være BAT.  
 
Emissionen af støv har stor betydning for udledningen af tungmetaller. Mil-
jøstyrelsen mener derfor, at emissionen af støv skal reduceres mest muligt, 
jfr. ovenstående. Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at DONG vurderer, 
at den høje udskillelsesgrad på 99,5 % for støvfiltre, angivet i BREFén for 
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store fyr, kun kan opnås ved fyring med brændsler med højt askeindhold, 
f.eks tørv. Ved almindelige biomasse f.eks. træpiller er askeindholdet så 
lavt, at en virkningsgrad på 99,5 % vil give støvemissioner på 2 mg/Nm3, 
hvilket er under intervallet på 5-20 angivet i BREFén. DONG Energy finder 
således at der skal stilles vilkår for emissionen og ikke for virkningsgraden 
af filtrene. Miljøstyrelsen er enig heri, at det i den konkrete situation kan 
betragtes som BAT at anvende filtre med en lavere effektivitet.  
 
For fyring med træpiller og letolie sættes der månedsmiddel i henhold IE-
direktivet. Der fastsættes således, en månedmiddelværdi på 20 mg/Nm3 
henholdsvis 10 mg/Nm3 og en døgnmiddelværdi til 22 mg/Nm3 henholdsvis 
11 mg/Nm3. Døgngrænseværdierne for fyring med naturgas videreføres fra 
revurderingen af 15. december 2009. Dette gøres, da anlæggets emission 
ved fyring med naturgas i dag uden støvfilter kan overholde disse værdier, 
der er lidt under værdierne fra IE-direktivet. Det vil fremover blive tilladt, at 
100 % naturgasfyring kan ske uden drift af støvfilteret.   
 
Svovl 
At det fremsendte materiale fremgår det, at DONG Energy stiller krav til 
maksindholdet af svovl i de leverede træpiller. Beregninger viser, at den 
forventede gennemsnitlige svovlemission vil være på 26 mg/Nm3, mens et 
svovlindhold i brændslet svarende til det maksimale i henhold til brændsels-
indkøbskontrakterne vil kunne resultere i en emission på 82 mg/Nm3. I 
BREFén for Store fyringsanlæg fremgår det, at for nyanlæg vil en forventet 
svovlemission være på mellem 50-150 mg/Nm3, mens IE-direktivet angiver 
grænseværdier på mellem 150-200 mg/Nm3. Af BREFén fremgår endvidere, 
at anvendelse af brændsel med lavt indhold af svovl, er at betragte som et 
supplement til BAT.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at da den forventede emission af svovl uden røg-
gasrensning allerede er i den lave ende, måske endda under BAT-niveauet 
stilles der ikke krav om røggasrensning.  
 
Under hensyntagen til det stillede leverandørkrav til maks svovlkoncentrati-
on i træpillerne fastsætter Miljøstyrelsen en månedsmiddelværdi på 100 mg 
SO2/Nm3 og en døgnmiddelværdi på 110 mg SO2/Nm3  
 
Ved fyring med naturgas og letolie bibeholdes de nuværende døgngrænse-
værdier, da der ikke vil ske svovlrensning. Disse værdier er skærpede i for-
hold til IE-direktivet. 
 
NOx 

For at reducere NOx emissionen etableres low NOx brændere og et deNOx-
anlæg. Etableringen vil også have betydning for NOx- emissionen ved for-
brænding af naturgas og letolie. 
 
Af vilkår C7 i revurdering af 15. december 2009 fremgår det, at Skær-
bækværket inden den 31. december 2011 skal fremsende en redegørelse 
med mulige tiltag og en tidsplan for hvordan værket vil kunne reducere NOx 
udledningen mod det niveau, der er angivet i BREF´noten for store fyr. Med 
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etablering af ovennævnte røggasrensning, mener Miljøstyrelsen, at oven-
stående vilkår vil være opfyldt.  
 
Af Brefén for store fyr fremgår det, at der kan forventes NOx-emissioner på 
mellem 50-150 mg/Nm3. DONG Energy har i ansøgningsmaterialet beskre-
vet, at de lave værdier i intervallet er fremkommet ved biomassefyring på 
anlæg med en anden fyringsteknik, f.eks. fluid bed. Den lavere emission 
fremkommer, da forbrændingen foregår ved en markant lavere temperatur, 
hvilket også medfører en lavere virkningsgrad, end hvad Skærbækværket 
leverer. 
 
DONG Energy er ikke bekendt med at der eksisterer biomasse fyrede kraft-
værkskedler på tilnærmelsesvis samme størrelse som Skærbækværkets 
blok 3, baseret på f.eks. fluid bed metoden. 
 
Det er endvidere blevet vurderet, at det ikke er teknisk muligt at ombygge 
kedlen til f.eks. fluid bed.  
 
Der vil blive installeret et SCR deNOx-anlæg, som er BAT for reduktion af 
NOx. Det er endvidere blevet vurderet, at det ikke er muligt at installere et 
SNCR-Anlæg på grund af kedlens opbygning.  
 
Der er foreslået 4 lag katalysator med udskiftning af et lag årligt. Oftere ud-
skiftning vil betyde at værket sandsynligvis skal ligge stille i vintermåneder-
ne i 5-10 dage. Derudover er det maksimale antal katalysatorlag ved SCR, 
som er kommercielt tilgængeligt, 4 lag. Indsætning af flere lag er ikke tidli-
gere set og det er ikke givet, at der vil være en målbar effekt, idet det vil 
forudsætte en særdeles fintunet ammoniakinddysning, som ikke nødven-
digvis er realiserbar. 
 
På baggrund af ovenstående argumenter, samt at det er den samlede ud-
ledning der har betydning, kan Miljøcenter Odense acceptere den foreslåe-
de grænseværdi for fyring med træpiller på 150 mg/Nm3 som månedsmiddel 
og en værdi på 165 mg/Nm3 som døgnmiddelværdi. Tilsvarende fastsættes 
værdier for fyring med naturgas og letolie i henhold til IE-direktivet. 
 
 
Ammoniak 
Ved det valgte deNOx anlægstype kan der forekomme emission af ammo-
niak. Det er af DONG Energy vurderet, at anlægget vil kunne leve op til det 
BREF-relaterede emissionsniveau på 5 mg/Nm3. Der stilles vilkår om dette. 
 
CO 
DONG Energy har oplyst, at det forventes at efter indkøring vil emissionen 
af CO ligge indenfor BAT-intervallet på 50-250 mg/Nm3 og foreslået en 
grænseværdi på 250 mg/Nm3 for fyring med træpiller. Miljøstyrelsen fast-
sætter for fyring med træpiller grænseværdier i henhold til IE-direktivet, sva-
rende til en månedsmiddelgrænseværdi på 250 mg/Nm3. Miljøstyrelsen 
overfører samtidig døgnmiddelværdierne for fyring med naturgas og letolie 
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fra revurderingen af 15. december 2009 og fastsætter månedsmiddelværdi-
er udfra disse i overensstemmelse med principperne i IE-direktivet.  
 
Kontrol af emissionen af NOx, SO2 , CO og støv. 
Godkendelsen meddeles kort tid før IE-direktivet implementeres i dansk 
lovgivning ved ny bekendtgørelse om store fyr. Selve idriftsættelsen af SKV 
vil ske efter at IE-direktivet er helt implementeret. På den baggrund vurderer 
Miljøstyrelsen at kontrol af emissionerne af NOx, SO2, CO og støv kan ske 
efter reglerne i IE-direktivet.  
 
Ved samfyring af flere typer brændsler beregnes der en vægtet resulteren-
de grænseværdi, der bla. tager hensyn til de forskellige iltreferencer for fly-
dende og faste brændsler.  
 
For vilkår omkring målesystemer henvises til vilkår C11 og C12 i revurde-
ring af 15. december 2009. 
 
HCl 
For HCl foreslår DONG Energy en emissionsgrænseværdi på 50 mg/Nm3 
og samtidigt oplyst, at den forventede emission vil være på omkring 25 
mg/Nm3, svarende til BAT-niveuat. Miljøstyrelsen fastsætter en værdi på 50 
mg/Nm3 

 
HF 
Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at ved en HF-emission på 5 mg/Nm3 
vil immissionen udgøre 76 % af B-værdien. I VVM-redegørelsen er der lige-
ledes regnet med en værdi på 5 mg/Nm3. Det er af DONG Energy blevet 
oplyst, at analyser for fluorid i brændslet i koncentrationer over detektions-
grænsen medfører over 5 mg/Nm3i røggassen, og derfor kan overholdelse 
af emissionsgrænseværdier alene kontrolleres ved en emissionsmåling. 
 
Miljøstyrelsen fastsætter en grænseværdi på 5 mg/Nm3. 
  
Dioxiner og furaner 
Af BREFén for store fyr fremgår det, at ved forbrænding af biomasse kan 
der blive emiteret dioxiner og furaner. Dette er dog meget brændselsaf-
hængigt. Miljøstyrelsen ønsker derfor, at der undersøges for indholdet af 
dioxiner og furaner i røggassen. Såfremt der ikke påvises væsentligt indhold 
af dioxiner og furaner bortfalder kravet, jf: afsnittet om ”kontrolregel for  
dioxiner og furaner samt vilkår C7.  
 
Af ansøgningen fremgår det, at fyring med træpiller vil forventes at give en 
samlet emission på 0,04 ng/Nm3.  Det BAT-relaterede niveau er på 0,1 
ng/Nm3. Miljøstyrelsen fastlægger en emissionsgrænse i henhold til BAT-
niveauet på 0,1 ng/Nm3. 
 
Tungmetaller 
Som omtalt tidligere er emissionen af tungmetaller tæt knyttet til emissionen 
af støv.  Miljøstyrelsen har derfor lagt vægt på, at der sker en så god rens-
ning for støv som muligt.  
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Af Brefnoten for store fyringsanlæg fremgår det, at renseforanstaltningen til 
begrænsning af emissionen af tungmetaller er etablering af enten posefilter 
eller elektrofilter med en effektivitet på mindst 99,5 %. Der henvises til af-
snittet om støv.  
 
Der vil blive stillet vilkår til emissionen af kviksølv, da dette stof ikke i sam-
me grad binder sig til støv, som andre tungmetaller. Emissionsgrænsen er 
fastsat i henhold til den værdi, der er vurderet på i VVM-redegørelsen, sva-
rende til 1 µg/Nm3.  
 
Kontrolregel for HCl, HF, ammoniak og kviksølv 
Miljøstyrelsen finder, at kontrollen af HCl, HF, kviksølv og ammoniak skal 
foregå ved præstationskontrol jf. Luftvejledningens anvisninger.  
 
For kviksølv gælder dog, at kravet om præstationsmåling bortfalder såfremt 
resultatet for 2 på hinanden følgende år er under 50 % af grænseværdien. 
 
Kontrolregel for dioxiner og furaner 
Miljøstyrelsen finder at kontrollen af dioxiner og furaner skal foregå ved 
præstationskontrol jf. Luftvejledningens anvisninger. Prøverne skal udtages 
i henhold til Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, jf. vilkår 7 
 
Kravet om præstationsmåling bortfalder, såfremt resultatet for 2 på hinan-
den følgende år er under 50 % af grænseværdien. 
 
Immisioner 
Emissionsgrænseværdierne suppleres med vilkår om overholdelse af B-
værdier (vilkår C8).  
 
Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at den nuværende skorstenshøjde på 
120 m sikrer at B-værdierne også vil være overholdt ved fyring med træpil-
ler.  
 
For kontrol af B-værdierne henvises til vilkår C15 i revurdering af 15. de-
cember 2009. 
 
3.2.5 Lugt 
Træpillerne håndteres i et overdækket transportsystem fra de losses til de 
indfyres i kedlen. Træpillerne transporteres på overdækkede bånd til siloen, 
hvorfra de udtages i bunden af siloen, også på overdækkede bånd, og 
transporteres ind i bloksiloerne og derfra direkte til møllerne. 
 
Det er oplyst, at indfyring af biomasse på kraftvarmeværker normalt ikke 
giver anledning til lugtpåvirkning. 
 
Det forventes derfor ikke, at håndtering og indfyring af træpiller vil give an-
ledning til lugtpåvirkninger i væsentligt omfang. 
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Til drift af deNOx-anlægget anvendes ammoniak, som pumpes fra en lager-
tank.  
 
Dosering af for meget ammoniak til røggassen kan medføre et ammoniak-
slip samt påvirke asken negativt med lugt, så ved driften af deNOx-
anlægget skal doseringen af ammoniak hele tiden nøje afstemmes i forhold 
til den ønskede NOx-reduktion i røggassen. Ydermere er et for stort ammo-
niakforbrug et unødigt ressourceforbrug, der er forbundet med en væsentlig 
økonomisk udgift og også af den grund søger Skærbækværket ammoniak-
forbruget minimeret. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at efter brændselsomlægningen vil der ved normal 
drift vil der ikke være problemer med lugt. 
  
Der stilles ikke nye lugtvilkår. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at brændselsomlægningen forventes 
ikke at medføre en væsentlig ændring i spildevandsudledninger eller i køle-
vandsudledningen. 
 
Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at spilde- og kølevandsudlednin-
gen efter brændselsomlægningen ikke giver anledning til ændrede spilde-
vandsvilkår.  
 
3.2.7 Støj 
I forbindelse med brændselsomlægningen og transitaktiviteten på Skær-
bækværkets havn er der blevet udarbejdet en ny støjrapport.  
 
Nye støjkilder som følge af brændselsomlægningen består primært af an-
læg til håndtering af fast brændsel samt transport af restprodukter mv.  
 
Brændselsomlægningen medfører følgende væsentlige nye støjkilder: 
 

- Lossekran til træpiller. Aktiviteten foregår hele døgnet, alle dage, 
dog kører kranen kun på den vestlige del af kajen i tidsrummet 22-
07. 

- Transportbåndet på havnekaj. Aktiviteten foregår hele døgnet, alle 
dage. 

- Transport af flyveaske fra askelager. Transporten foregår mellem kl. 
7-22 alle dage. 

- Transport af bundaske fra askelager. Transporten foregår i dagperi-
oden på hverdage samt lørdage mellem kl. 7-14.  

- Transport af ammoniak til ammoniaklager. Aktivitet foregår kun i 
dagperioden på hverdage. 

- Transittransport med lastbil af træbrændsel fra træpillelager til andre 
værker. Aktivitet foregår kun i dagperioden. 

- Støj fra skibe ved kaj 
 
For støj fra skibe henvises til særskilt afsnit. 
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For at overholde støjgrænserne støjdæmpes afkast fra hjælpedampventil på 
blok 3 og afkast for ventilation på MR-stationen med minimum 7 dB. Desu-
den vil Dong Energy stille krav til leverandøren om maks kildestyrke for kran 
og transportbånd, så grænseværdierne kan overholdes.  
 
DONG Energy har oplyst, at der ved udbud og indkøb af nye maskinanlæg 
til brændselsomlægningen efterspørges bedste tilgængelige teknologi fra 
leverandører med hensyn til støjdæmpning, ligesom overholdelse af givne 
krav til støjemission bliver en del af udbudsmaterialet på maskinanlæggene. 
Efter installation af anlæggene vil DONG Energy gennemføre støjmålinger 
for kontrol af de garanterede kildestyrker. 
 
Samlet set vurderes det, at støjberegningerne er udtryk for den situation, 
hvor de højest forekommende kildestyrker er anvendt, og alle anlæg er i 
drift samtidig. 
 
Støjberegningerne viser, at med ovenstående forudsætninger (uden skibes 
egenstøj) kan de vejledende grænseværdier for boligområder overholdes, 
undtagen for tre boliger (Klippehagevej 19, 20 og 21). DONG Energy ejer 
og anvender pt. boligerne som pendlerhuse.  
 
Fredericia Kommune udarbejder pt et lokalplan nr. 308 med tilhørende 
kommuneplantillæg nr. 07 der vil overføre disse 3 huse til lokalplanen, der 
dækker Skærbækværket. Miljøstyrelsen ingen bemærkninger til virksomhe-
dens støjbidrag i beboelsesområder.  
 
[afsnittet opdateres efter vedtagelse af plandokumenterne] 
 
 
Af lokalplanen fremgår endvidere at ”Da hele lokalplanområdet har sam-
me ejer, fastsættes der ikke støjgrænser mellem lokalplanens delområ-
der. Der skal i lokalplanområdet alene sikres overholdelse af støjgræn-
ser i lokalplanens afgrænsning mod skel.” På den baggrund stiller Miljø-
styrelsen ikke støjgrænser i skel til de selvstændige virksomheder: Inbi-
con, Meldgård og værkstederne. 
 
Støj fra skibe  
For at undersøge den forventede støjbelastning fra skibe har DONG Energy 
målt støj fra 7 skibe, som leverede fast brændsel til DONG Energy. Målin-
gerne viste en gennemsnitlig kildestyrke på 99 dB(A) og en maksimal kilde-
styrke på 107 dB(A), dvs. at DONG Energys målinger ligger i den lavere 
ende af det af Miljøstyrelsen angivne interval på mellem 100 – 115 dB(A). 
De 7 målinger kan dog ikke forventes at være repræsentative for alle fragt-
skibe, som kan anløbe Skærbækværkets havn, da DONG Energy handler 
fragt på verdensmarkedet med et stort antal forskellige leverandører og ikke 
råder over egne skibe til transport af brændsel. 
 
Det er oplyst, at støj fra slæbebåde og pramme ejet af DONG Energy ikke 
er medtaget i beregningen, idet der etableres landforsyning af strøm til dis-
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se, så generatorer o.a. ikke er i drift, når pramme og evt. slæbebåde ligger 
til kaj ved Skærbækværket i tidsrummet 22-07.   
 
 DONG Energy har udført supplerende beregninger for denne situation, der 
viser den samlede støj, inkl skibsstøj. Beregningerne viser, at der ved spe-
cielt støjende skibe vil være overskridelser af de vejledende værdier med op 
til 4 dB (A). 
 
Såfremt DONG Energy med de øvrige støjdæmpende tiltag kan overholde 
de vejledende støjgrænser, når der ikke medtages skibsstøj, kan Miljøsty-
relsen acceptere at der lastes/losses om natten, da det vurderes kun at væ-
re i sjældne tilfælde at de vejledende støjgrænser vil overskrides. 
 

Position 

Kildestyrke 
Træpille-

skib Hverdage Lørdage Søndage 
Vejledende støj-
grænse (dB (A)) 

 
45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

Referencetidsrum 
 07-

18 
18-
22 

22-
07 

07-
14 

14-
18 

18-
22 

22-
07 

07-
18 

18-
22 

22-
07 

Fjordvejen 2 99 
 

37
 

36
 

35 
 

36
 

37
 

36
 

35
 

37 
 

36 35

 107 
 

38
 

37
 

36 
 

37
 

37
 

37
 

36 
 

37 
 

37 
 

36 

 115 
 

40
 

39
 

39 
 

39
 

40
 

39
 

39 
 

39 
 

39 
 

39 

Kidholmvej 12 99 
 

40
 

34
 

34 
 

34
 

34
 

34
 

34
 

34 
 

34 34

 107 
 

40
 

34
 

34 
 

34
 

34
 

34
 

34 
 

34 
 

34 
 

34 

 115 
 

40
 

35
 

35 
 

35
 

35
 

35
 

35 
 

35 
 

35 35 

Klippehagevej 14 99 
 

40
 

36
 

33 
 

36
 

36
 

36
 

33
 

36 
 

36 33

 107 
 

40
 

36
 

34 
 

36
 

37
 

36
 

34 
 

36 
 

36 
 

34 

 115 
 

41
 

38
 

37 
 

38
 

38
 

38
 

37 
 

38 
 

38 
 

37 

Kraborrevej 10 99 
 

36
 

35
 

34 
 

34
 

35
 

35
 

34
 

35 
 

35 34

 107 
 

36
 

35
 

35 
 

35
 

36
 

35
 

35 
 

35 
 

35 
 

35 

 115 
 

38
 

38
 

37 
 

38
 

38
 

38
 

37 
 

38 
 

38 
 

37 

Tennisbane 99 
 

36 
 

34 
 

32 
 

34 
 

34 
 

34 
 

32 
 

34 
 

34 32

 107 
 

37 
 

35 
 

33 
 

35 
 

35 
 

35 
 

33 
 

35 
 

35 
 

33 

 115 
 

38
 

36
 

35 
 

36
 

37
 

36
 

35 
 

36 
 

36 
 

35 

Samlede støjbelastning fra Skærbækværket inkl. skibes hjælpemaskineri 
ved lastning og losning. 
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Miljøstyrelsen angiver i det vejledende brev fra 31. maj 2010, følgende mu-
ligheder for at reducere støjen fra skibe: 
Skibstransport i forhold til andre transportformer 
Reducere støjen fra losse- og lasteaktiviteter 
Reducere støjen fra skibenes maskineri 
 
DONG Energy har forholdt sig til disse punkter og vil som konsekvens heraf 
stille støjkrav til leverandøren af kran og transportbånd.  
 
Endvidere vil det blive pålagt skibene, der skal losse og laste fast brændsel 
på SKV skal ligge ved kaj med bagbordsside, dvs. venstre side i forhold til 
sejlretningen. Derved bliver afkastet fra hjælpemaskineriet, som typisk sid-
der sammen med hovedskorstenen i agterenden af skibet, placeret længst 
muligt mod vest. Herved opnås den størst mulige afstand fra støjkilden til 
boligområdet S.B.3. Der stilles vilkår om dette.  
 
DONG Energy råder ikke over egne skibe til transport af brændsel og hand-
ler fragt på verdensmarkedet med et stort antal forskellige leverandører og 
derfor er det forskellige skibe, der vil anløbe havnen. Det er derfor ikke mu-
ligt at etablere strømforsyning fra land, da der ikke er fælles standarder for 
strømforsyning af skibe. Miljøstyrelsen mener dog, at situationen er ander-
ledes for DONG Energy ejede pramme og slæbebåde og vil derfor stille 
krav om at der skal være landforsyning af el til disse, nar de ligger ved kaj 
natten over. Der stilles vilkår om dette.  
 
Der bliver endvidere stillet vilkår om, at 6 måneder efter idriftsættelse skal 
der til Miljøstyrelsen indsendes dokumentation for overholdelse at grænse-
værdierne. 
 
 
3.2.8 Affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår 
herom i denne miljøgodkendelse. 
 
SKV fyres i dag med naturgas og letolie og disse brændsler giver ikke an-
ledning til produktion af restprodukter. Mængden af mineralske restproduk-
ter vil altså stige, når der fyres med træpiller. Der forventes således 1.150 
tons bundaske/år og 6.516 tons flyveaske pr. år. 
 
Bundasken vil være befugtet, når slaggesystemet afleverer asken i contai-
neren. Containerne vil blive bortkørt, således at der forventes en maksop-
bevaring på 150 tons bundaske på værket. Der stilles vilkår om dette. 
 
De fyldte containere vil være placeret under et halvtag eller overdækket 
med presenning eller lign. Der stilles vilkår om dette. 
 
Flyveaske vil enten opbevares befugtet i flyveaskebygningen med et oplag 
på op til 450 tons eller opbevares tørt i askesiloen med et oplag på omkring 
2225 m3. Der stilles vilkår om dette. 
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Der vil ikke forekomme væsentlige ændringer i produktionen af farligt affald.  
 
Der forventes en mindre stigning i affaldsmængderne, da omfanget af an-
læg, der skal vedligeholdes og antallet af medarbejdere stiger i forhold til 
forholdene før omlægningen.  
 
Miljøstyrelsen har ikke yderligere kommentarer til den ændrede affaldstype 
og mængde. 
 
3.2.9 Overjordiske olietanke  
Der vil ikke blive etableret overjordiske olietanke. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Skærbækværket er etableret på opfyldt havområde, og området hvor byg-
ningerne skal etableres ligger i område med begrænsede drikkevandsinte-
resser. 
 
Samlet vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke er behov for yderligere vilkår, da 
de nye aktiviteter og medfølgende forebyggende foranstaltninger ikke vil 
give anledning til øget risiko for jord- og grundvandsforurening. 
 
3.2.11 Til og frakørsel 
Brændselsomlægningen vil medføre en stigning i trafik af hovedsagelig 
lastbiler med restprodukter eller træpiller til transit. På hverdage er der for-
ventet en stigning fra ca. 9 til 15-21 lastbiler. For at minimere trafik- og støj-
gener vil over 90 % at den nye trafik blive afviklet via Kohavevej nord om 
beboelsesområdet og gennem værkets port 5. Transporten vil i størst muligt 
omfang blive afviklet i dagtimerne. På den måde sikres det, at Skærbæk 
bliver påvirket mindst muligt. Der stilles vilkår om at trafik med bund-, flyve-
aske, træpiller og ammoniak skal foregå gennem port 5.  
 
Af lokalplanforslaget fremgår, at ”i henhold til anvendelsen af lokalplanom-
rådet, må projektet ikke medføre en forøgelse af trafikken med tunge køre-
tøjer i forhold til den nuværende trafik på Kraftværksvej. Dette kan gøres 
ved at justere trafikmængden fra andre aktiviteter inden for lokalplanområ-
det”.  
 
Det fremgår endvidere af afsnit 3.13 i Lokalplanforslaget: 
”Anvendelsen af lokalplanområdet må ikke medføre en forøgelse af trafik-
ken med tunge køretøjer i forhold til den nuværende trafik på Kraftværksvej. 
Dette sikres ved at årsdøgntrafikken af tunge køretøjer, dvs. køretøjer over 
3.500 kg totalvægt, ikke overstiger 30, og at årsdøgntrafikken af tunge kø-
retøjer ved lokalplanområdets udkørsel til Klippehagevej ikke overstiger 
3….”.  
 
Af VVM-redegørelsen fremgår det, at Skærbækværket maksimalt vil bidrage 
med en årsdøgntrafik på 29,4 og kan således overholde lokalplanens be-
stemmelser, men at der ikke vil være plads til megen trafik fra andre virk-
somheder indenfor lokalplanområdet. Dong Energy har oplyst, at de plan-
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lægger at opsige Meldgårds, der er beliggende indenfor lokalplanområdet, 
kontrakt, såfremt det bliver nødvendigt.  
 
Kommunen har oplyst, at det ansøgte er i overensstemmelse med lokalpla-
nen. Kommunen er myndighed for de øvrige virksomheder udover Skær-
bækværket indenfor lokalplanområdet.  
 
Miljøstyrelsen vil stille vilkår om registrering af trafikken af trafik med træpil-
ler, bund- og flyveaske samt ammoniaktung trafik via port 5 samt via Klip-
pehagevej, jf. vilkår J1.  
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Miljøstyrelsen har suppleret de eksisterende vilkår i det omfang, det er fun-
det hensigtsmæssigt. Indrapportering af anvendt mænge træpiller vil såle-
des ske i forbindelse med årsrapporteringen. Derudover stilles der vilkår om 
at der skal føres journal over eftersyn med renseforanstaltningerne 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Større oplag af træpiller i siloer kan medføre risiko for selvantændelse. Silo-
erne til oplag af træpiller designes derfor med henblik på at minimere denne 
risiko, efter princippet om ”first in, first out”. Af ansøgningsmaterialet fremgår 
det, at oplagene indrettes i overensstemmelse med bla. ATEX-direktivet, 
bygningsreglementet og tekniske forskrifter for brandfarlige oplag mv. Fre-
dericia beredskab har ved mail af den 17. juni 2010 oplyst, at de ikke har 
bemærkninger til ovenstående principper. 
 
Der stilles ikke yderligere vilkår.  
 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld  
Miljøstyrelsen har den 3. november 2010 meddelt afgørelse vedr. sikker-
hedsniveauet for oplaget af gasolie og ethanol. Denne afgørelse vil stadig 
være gældende, og der er her stillet vilkår for bla. forebyggende vedlige-
hold.  
 
Nærværende afgørelse tager udgangspunkt i ammoniakoplagets betydning 
for virksomhedens sikkerhedsniveau samt hvilke miljøkonsekvenser større 
uheld med ammoniak vil betyde.  
 
Ved sikkerhedsrapporten skal Skærbækværket dokumentere 
 

at faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobekendt-
gørelsen er klarlagt. 

at der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge 
og bedst muligt begrænse følgerne af sådanne uheld. 

at der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et sikkerhedsle-
delsessystem til gennemførelse af planen. 

at tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af kon-
struktionen, opførelsen, driften og vedligeholdelsen af virksomhe-
den. 

at konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske. 
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På baggrund af sikkerhedsrapporten, der omfatter oplag af gasolie og am-
moniak, vurderer risikomyndighederne Arbejdstilsynet, Fredericia Brandvæ-
sen og Miljøstyrelsen at risikobekendtgørelsens krav til rapportens omfang 
og indhold er opfyldt. Risikomyndighederne er enige om, at acceptkriteriet 
for stedbunden, individuel risiko og samfundsmæssig risiko er overholdt. 
Myndighederne vurderer ligeledes, at de scenarier, der ligger til grund for 
risikoanalysen – og dermed beregningerne af stedbunden individuel risiko, 
og samfundsmæssig risiko samt planlægningszonen som afgrænses af den 
maksimale konsekvensafstand – er dækkende og konsekvensafstande er 
beregnet på baggrund af rette konsekvensværdier.  
 
Der er taget udgangspunkt i scenarier der omfatter udslip af giftig gas, ud-
slip til miljøet og dominoeffekt internt på virksomheden. Miljøstyrelsen er i 
den sammenhæng den kompetente myndighed i forhold til udslip af giftig 
gas samt udslip til miljøet. 
  
Det planmæssige grundlag for Miljøstyrelsens afgørelse er den nuværende 
arealudnyttelse. Isorisikokurven 10-6 for den stedbundne, individuelle risiko 
(acceptkriteriet) ligger inden for virksomhedens skel og der er således ingen 
følsom arealanvendelse indenfor denne afgrænsning.  
 
Inden for afgrænsningen for maksimal konsekvensafstand er den sam-
fundsmæssige risiko vurderet. Risikoen, illustreret ved en FN-kurve, ligger i 
det acceptable felt. Der ligger inden for samme afgrænsning ingen anden 
aktivitet/virksomhed, der vil kunne afstedkomme et større uheld på Skær-
bækværket (dominoeffekt). Acceptkriteriet for arealanvendelsen inden for 
afgrænsningen for den maksimale konsekvensafstand (planlægningszone) 
vurderes på denne baggrund opfyldt.  
 
Miljøstyrelsen har i forslag til kommuneplantillæg indarbejdet en retningsli-
nie, der sikrer, at ved en fremtidig ændring af arealudnyttelsen omkring virk-
somheden skal planmyndigheden konkret forholde sig til, hvorvidt ændrin-
gen kan ske under fortsat overholdelse af de gældende acceptkriterier for 
sikkerhedsforholdene omkring virksomheden. 
 
 På figur 1 er planlægningszonen angivet. 
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Ammoniak er kategoriseret som et giftigt og miljøfarligt stof, med risikosæt-
ningerne ”giftig” og ”meget giftigt for organismer, der lever i vand”. 
 
Tanken er placeret indendørs i et tæt bassin, der vil være i stand til at op-
samle hele tankens indhold. Dette vil blive fastholdt ved vilkår. 
 
Der er ikke identificeret betydende uheldsscenarier med udslip af ammoniak 
til fjorden til følge.  
 
Spild til jord med efterfølgende nedsivning til grundvand og udsivning til 
fjorden vil være muligt.  
 
Det væsentligste område er her tanklageret, men tanken er placeret inden-
dørs i et tæt bassin, der vil være i stand til at opsamle hele tankens indhold.  
 
Af Sikkerhedsrapporten fremgår det, at under tilførsel af ammoniak fra 
tankbil til lagertank vil operationen været overvåget. Miljøstyrelsen vurderer 
dette som en betydende faktor i forhold til at kontrollere risikoen for et større 
uheld og vil derfor fastholde dette ved vilkår. 
 
Af sikkerhedsrapporten fremgår endvidere, at nødvandet fra vanddyserne i 
tanklagerets vandgardin falder ned på terrænet udenfor bygningen og løber 
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herfra til pladsens opsamlingsbrønd/beholder. Da ammoniak er kategorise-
ret som et miljøfarligt stof, er det Miljøstyrelsens opfattelse, at det skal sik-
res at vand fra vandgardinerne kan opsamles. Beredskabet har endvidere 
oplyst, at såfremt der er et volumen tilrådighed svarende til en indsats på 90 
min, vurderes det, at der tid til at håndtere både vand fra vandgardiner og 
fra beredskabets indsats. Da beredskabet ikke meddeler risikotilladelse når 
der tale om ammoniak, har Miljøstyrelsen valgt at fastholde ovenstående 
ved vilkår, netop fordi ammoniak er miljøfarligt. Det skal endvidere fremgå 
af den interne beredskabsplan, hvilke afhjælpende foranstaltninger, der kan 
tages i brug, hvis denne tidsgrænse overskrides. Håndteringen af indsats-
vand skal indgå i øvelsen af den interne beredskabsplan. Foranstående 
fastholdes ved vilkår. 
 
Kommunen har oplyst, at etableringen af ammoniaktanken og den deraf 
følgende planlægningszone er i overensstemmelse med bestemmelserne i 
kommunens kommuneplan og lokalplan 
 
3.2.15 Ophør 
Der henvises til beskrivelsen i revurdering af 15. december 2009. Der stilles 
ikke yderligere vilkår. 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
DONG Energy har i ansøgningen beskrevet valg af metoder og forslag til 
emissionsgrænser set i i forhold til bedst tilgængelig teknik. Ved fastsættel-
se af emissionsgrænser er der taget udgangspunkt i IE-direktivets værdier, 
som bygger på BAT. Miljøstyrelsen mener derfor, at BAT er inddraget ved 
fastsættelse af emissonsgrænseværdier samt at vilkår C7 i revurderingen af 
15. januar 2009 er opfyldt.  

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
[Her foretages beskrivelse af udtalelse fra kommunen og evt. bemærkninger 
fra arbejdstilsynet og embedslægen] 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 

Forslag til godkendelse har været offentliggjort samtidigt med forslag til 
kommuneplanretningslinier i perioden …..i overensstemmelse med planlo-
ven og i henhold § 10 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Ved offentliggørel-
sen er det oplyst, at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet. 
 
Der er modtaget [antal] henvendelser vedrørende ansøgningen. 
[Skriv en opsummering af henvendelserne.] 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
[Her foretages beskrivelse af udtalelse fra virksomheden] 
 
[Redegørelse for Miljøstyrelsens overvejelser på baggrund af de 
bemærkninger, der er modtaget]  
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse (re-
vurdering) af 15. december 2009 og gives under forudsætning af, at såvel 
de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godken-
delse overholdes. Der henvises dog til vilkår A1 i denne godkendelse. 
 
En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, 
der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været ud-
nyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. dog stk. 2 § 78b i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Skærbækværket er omfattet af listepunkt G101 Kraftværker, varmeproduce-
rende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret 
effekt på mere end 50 MW. 
 
Derudover er virksomheden omfattet af listepunkt J 103 Virksomheder om-
fattet af § 5 (kolonne 3-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risi-
koen for større uheld med farlige stoffer. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revur-
deres senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurde-
ringen vil således senest ske i 2020. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget 
en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomhe-
den etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vil-
kår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har 
den 11. november 2009 truffet afgørelse om, at brændselsomlægningen 
inklusiv etablering af transithavn er VVM-pligtig, og der er efterfølgende 
gennemført en særskilt VVM af anlæggets virkning på miljøet.  
 
VVM-redegørelsen belyser de miljømæssige konsekvenser, herunder ind-
virkning på Natura-2000 områder og Bilag IV arter fra den ændrede emissi-
on ved brændselsomlægningen og konkluderer, at denne samt udvidelse af 
havnebassin og sejlrende ikke vil have væsentlig indflydelse på miljøet. 

Udkast til miljøgodkendelse 32 



 
4.1.6 Habitatdirektivet  
De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) ligger 
i luftlinje ca. 7 km fra Skærbækværket, midt i Lillebælt. Det er henholdsvis 
fuglebeskyttelsesområde nr. 47, Habitatområde nr. 96 og Ramsarområde 
nr. 15. I forbindelse med VVM-redegørelsen er det vurderet, at omlægnin-
gen i brændselsfyringen ikke vil give anledning til øget påvirkning af natur-
områderne. Der skal derfor i henhold til Habitatbekendtgørelsen ikke foreta-
ges en vurdering af virksomhedens indflydelse på områdernes målopfyldel-
se. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder miljøgodkendelse af 15. december 
2009 (revurdering) fortsat, dog henvises der til vilkår A1. Derudover gælder 
afgørelse (påbud) af den 3. november 2010 om accept af sikkerhedsni-
veauet gasolie og ethanoloplaget.   

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk/annoncering. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og 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  
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Klagevejledning 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgensboule-
vard 40, 5220 Odense SØ eller Ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den [dato=3-6 uger fra annonceringstidspunktet] inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  
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De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-begynder be-
handlingen 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. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Na-
tur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
[Her anføres hvem der har modtaget kopi af afgørelsen]. 
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskri-
velse 
[Her vedlægges virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse/en 
miljøteknisk beskrivelse, (hvis den er udarbejdet). Hvis ikke der er 
vedhæftet en situationsplan til miljøansøgningen/miljøteknisk beskrivelse 
bør det overvejes at vedhæfte en her]. 
 

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 
[Her vedlægges et kortbilag i 1:25.000 med angivelse af virksomhedens 
placering]. 
 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
[Her vedlægges relevante temakort over virksomhedens omgivelser, f.eks. 
oversigtskort over lokalplanrammer/kommuneplanrammer, 
drikkevandsinteresser, naturbeskyttelsesområder mv.]. 
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1. INDLEDNING 
 
Energipolitik er i stigende grad et europæisk anliggende, hvor udbygning af vedvarende energi, CO2-
reduktion og mål for energieffektivisering samt organisering af energisektoren fastlægges af fælles-
skabet. Et direktiv fra EU kommissionen i 20091 fastlægger, at andelen af vedvarende energi inden-
for EU skal være 20 % i 2020, hvor Danmark skal øge andelen af vedvarende energi fra 17 til 30 
procent. 
 
På omkring samme tidspunkt som EU kommissionen fastlagde sine mål, præsenterede regeringen 
sine planer for den danske energipolitik i årene 2008-2011. Energiforliget fra februar 2008, som re-
sulterede i en revision af elforsyningsloven i juni 2008, har til formål at reducere Danmarks afhæn-
gighed af fossile brændsler, og der er bl.a. fastsat et mål om, at andelen af vedvarende energi skal 
udgøre 20 procent i 2011. 
Som en konsekvens af bl.a. energiforliget ønsker DONG Energy at øge den samlede anvendelse af 
biomasse på de danske kraftvarmeværker. Analyser foretaget af DONG Energy viser, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at fyre de øgede mængder biomasse ind på mange enkelte anlæg, da dette vil 
resultere i restprodukter (flyveaske mm.) af en kvalitet, som det ikke vil være muligt at genanvende i 
byggeindustrien. Den optimale løsning vil være indfyring af større mængder biomasse på nogle en-
kelte anlæg, som er indrettet til det og som samtidig leverer varme til et større område.  
 
Beslutningen om at omlægge Skærbækværket (herefter forkortet SKV) til indfyring med træpiller er 
foretaget på baggrund af analyse af de forskellige muligheder for indfyring af mere biomasse på 
DONG Energys centrale og decentrale værker. Konklusionen på analysen er, at biomasse bør an-
vendes på de kraftvarmeværker, hvortil der hører et stort varmegrundlag. Skærbækværket leverer 
fjernvarme til Trekantsområdet, som har et stort fjernvarmebehov, og samtidig er kedlen på SKV 
velegnet til ombygning til indfyring med træpiller.  
 
På den baggrund søges der om miljøgodkendelse til indfyring af biomasse på Skærbækværket, så 
der i fremtiden kan indfyres med op til 70 % af anlæggets kapacitet i form af træpiller. Der er således 
tale om ansøgning om godkendelse af yderligere en ny type brændsel på Skærbækværket i tilknyt-
ning til de eksisterende brændselstyper, naturgas og letolie.  

 
1.1 DONG Energy 
DONG Energy er Danmarks største producent af el og varme. Den primære produktion finder sted 
på 14 større og mindre kraftværker i Danmark og er baseret på kul, naturgas, halm, biopiller, flis og 
affald. Derudover produceres en del af den el, som virksomheden leverer til de danske forbrugere, 
af vindmøller. I dag stammer cirka 10 procent af virksomhedens samlede elproduktion fra vind- og 
vandkraft. En af virksomhedens hovedaktiviteter er at bygge, eje og drive el- og kraftvarmeprodukti-
onsanlæg samt sælge el og varme på et bæredygtigt grundlag. Der arbejdes kontinuerligt på at ved-
ligeholde og forbedre virksomhedens nuværende produktionsanlæg inden for termisk udnyttelse af 
fossile brændsler samt vedvarende energi og på at udvide det eksisterende produktionsapparat. 
Virksomheden har således p.t. planer om at etablere en større fleksibilitet for brændselssammen-
sætning på Skærbækværket og andre værker. Hensigten er at tilpasse brændselsvalget på de eksi-
sterende danske kraftværker således, at anvendelsen af kul foregår så effektivt som muligt og at 
udledningen af CO2 begrænses. 

 

1 Europaparlamentets og rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra 

vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF. 
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1.2 Skærbækværket 
Skærbækværket er et kraftvarmeproducerende anlæg med en samlet indfyret effekt på 820 MW ved 
fuldlast. Værket består i dag af en idriftværende blok, blok 3, der gik i kommerciel drift i 1997. Dette 
anlæg fyres primært med naturgas, men kan også fyres med letolie. Derudover råder værket over 
en letoliefyret kedel på under 30 MW til produktion af hjælpedamp i forbindelse med opstart af blok 
3. Brændsler til hjælpedampkedlen ændres ikke som en del af brændselsomlægningen på blok 3.  
 
Ansøgning om brændselsomlægning 
Denne miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse nr. 1640 af 13. de-
cember 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Ansøgningen med tilhørende og dens bilag skal 
danne grundlag for MST’s miljøgodkendelse af DONG Energys brændselsomlægning på Skær-
bækværket. Ansøgningen beskriver ændringerne som brændselsomlægningen medfører i forhold til 
de nuværende miljøgodkendte aktiviteter.  

 
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. 
 
Navn : Dong Energy Power A/S, Skærbækværket 
Adresse : Klippehagevej 22 
  7000 Fredericia 
Telefon nr. : 27 44 64 69 
CVR-nr. : 18 93 66 74  
 
 
2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer 
 
Navn : DONG Energy Power A/S 
Adresse : Kraftværksvej 53 
  Skærbæk 
  7000 Fredericia 
Telefon nr. : 9955 1111 
Matrikel nr.: : 4d og 2S Skærbæk By, Taulov 
CVR-nr. : 27 44 64 69 
P-enhed nr. : 1.003.050.386 
 
3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen 
Ejer er identisk med virksomheden pkt. A 2) 
 
4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson 
 
Skærbækværkets kontaktperson 
Navn : Steen Lyngvig 
Adresse : Klippehagevej 22 
  7000 Fredericia 
Telefon nr. :  99 55 66 80 
E-mail adresse: stely@dongenergy.dk 
 
Kontaktperson vedr. miljøansøgningen: 
Navn : Lotte Bjerrum Køie 
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Adresse : Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia                                             

Telefon nr. : 9955 7822 
E-mail adresse: lotko@dongenergy.dk 
 
 

B. Oplysninger om virksomhedens art 
 
5) Virksomhedens listebetegnelse 
Skærbækværket er med sine nuværende aktiviteter omfattet af punkt G101 "Kraftværker, varmepro-
ducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 
50 MW. (i)" på bilag 1 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om god-
kendelse af listevirksomhed. Miljøcenter Odense er godkendelsesmyndighed for værket. 
 
Ansøgningen gælder for brændselsomlægning på Skærbækværkets blok 3, og den miljøgodkendel-
se, der gives på baggrund af denne ansøgning, vil være et supplement til Skærbækværkets øvrige 
miljøgodkendelser - se næste kapitel, og giver DONG Energy mulighed for også at fyre med træpil-
ler på blok 3 på Skærbækværket udover naturgas og letolie. Ansøgningen omfatter således kun de 
ændringer af driften, der følger af brændselsomlægningen, og de dermed afledte miljøforhold. 
Skærbækværket vil også efter brændselsomlægningen være omfattet af listepunkt G101. 
 
Projektet omkring brændselsomlægningen er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 
af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning. På den baggrund er der udarbejdet en VVM-redegørelse for brænd-
selsskifte på Skærbækværket. Redegørelsen vurderer eventuelle virkninger på miljøet fra brænd-
selsskiftet sammenlignet med Skærbækværkets nuværende driftsforhold. 
 
I VVM redegørelsen er mellemlagring af aske på Stegenav vurderet, da det senere kan blive aktuelt 
at skulle mellemlagre aske i forbindelse med transport af aske med skib direkte fra værket i stedet 
for lastbil. Hvis det bliver aktuelt med mellemlagring af aske på Stegenav vil der særskilt blive an-
søgt om miljøgodkendelse til denne aktivitet. 
 
Hovedaktiviteter  

 Produktion af el til det overordnede el-net under hensyn til: 
- Markedsbehovet.   
- Behovet for regulering af effekt og spændingskvalitet.  
- Forsyningssikkerheden. 

 Produktion af fjernvarme til TVIS (Trekantens Varme Interessent Selskab) fjernvarmenet, 
som ejes af 5 kommuner og forsyner ca. 50.000 forbrugere i Børkop, Fredericia, 
Middelfart, Kolding og Vejle. 

 
Godkendelser for Skærbækværket 
Nedenstående er en oversigt over de godkendelser og tilladelser efter Miljøbeskyttelsesloven, der er 
gældende for Skærbækværket. 
Titel Myndighed Gyldighedsdato 
Revurdering af miljøgodkendelse på Skær-
bækværket 

Miljøministeriet, Miljøcenter 
Odense 

15. december 2009 

Miljøgodkendelse og VVM-screening ved-
rørende omlastning og oplag af op til 
25.000 tons 30% ethanolopløsning på Klip-

Vejle Amt 5. maj 2006 
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pehagevej 22, 7000 Fredericia 
Supplement til tilladelse til udledning af 
spildevand fra Elsam A/S, Skærbækvær-
ket, matr. Nr. 4d, Skærbæk, Klippehagevej 
22, 7000 Fredericia 

Fredericia Kommune 2. maj 2001 

Tilladelse til udledning af spildevand fra 
Skærbækværket, Fredericia, til Fredericia 
Kommunes Centralrenseanlæg 

Fredericia Kommune 15. juni 1994 

Tilladelse til I/S Skærbækværket til etable-
ring af to vandindvindingsboringer 

Vejle Amt 11. juni 1993 

Tilladelse til indvinding af grundvand på 
matr. Nr. 5 e Skærbæk by, Taulov 

Vejle Amt 21. juli 1988 

Godkendelse af deponeringsplads for fly-
veaske i grusgrav i Erritsø 

Vejle Amtskommune 23. juni 1977 

Tabel 1: Oversigt over de godkendelser og tilladelser der er gældende for Skærbækværket 

Sikkerhedsrapporten for letolie er godkendt d. 3. november 2010. Der er i marts 2012 indsendt ny 
opdateret sikkerhedsrapport. Denne ansøgning behandles p.t. hos MST i samarbejde med andre 
myndigheder og der forventes en afgørelse i 2012, samtidig med miljøgodkendelse af brændselsom-
lægningen. Denne afgørelse, i form af en accepteret sikkerhedsrapport, vil også omfatte de aktivite-
ter, der beskrives i nærværende ansøgning om miljøgodkendelse. 
 
6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt 
Med baggrund i energiforliget fra februar 2008, er det DONG Energys plan at omlægge brændsels-
indfyringen på Skærbækværket, så blokken i fremtiden kan fyres med træpiller udover de nuværen-
de brændsler naturgas og letolie. Der er således tale om tilføjelse af yderligere en type brændsel til 
det eksisterende anlæg.  
 
Indfyringen på Blok 3 vil efter omlægningen også kunne udgøres af op til 70 % træpiller som svarer 
til fuldlast på biomasse, hvilket vil svare til 127 tons pr. time, hvis kun træpiller bruges som brænd-
sel. Årsagen til at der maksimalt indfyres op til 70 % træpiller og ikke 100 % af kedlens indfyrede 
kapacitet er for at begrænse korrosion i kedlen.  
 
Det følgende beskriver de nye anlæg. 
 
Træpillerne modtages med skibe som laster 5.000 - 35.000 tons træpiller. Skibene losses med en 
unloader monteret på havnekajen og losning vil kunne foregå døgnet rundt alle dage. Der forventes 
modtaget maksimalt 235 søtransporter pr. år med træpiller.  
 
Fra havnen vil biomassen blive transporteret med transportbånd langs med havnekajen til lagerfacili-
teter i form af én silo, der kan indeholde 70.000 tons træpiller.  
 
Fra siloen transporteres pillerne med transportbånd til mindre bloksiloer ved blok 3 og derfra til møl-
ler, hvor de knuses. Efter at træpillerne er blevet formalet, vil den blive blæst i lukkede rør ind i blok-
bygningen til brænderne.  
 
Røggassen fra forbrændingen vil blive renset i nyetablerede miljøanlæg. Dette sker i et el- eller po-
sefilter for at reducere støv og et SCR deNOx-anlæg for at reducere røggassens indhold af kvæl-
stofilter.  
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Restprodukter i form af bundaske og flyveaske vil blive kørt direkte til nyttiggørelse eller deponering.  
 
De nyanlagte faciliteter på Skærbækværket vil endvidere blive anvendt til transit af ca. 215.000 tons 
træpiller til andre af DONG Energys værker. Biomassen transporteres til Skærbækværket primært 
med større skibe, losses og opbevares i silo indtil den lastes i pramme, mindre skibe eller lastbil og 
transporteres til et af DONG Energys øvrige biomassefyrede værker f.eks. Avedøreværket, Studs-
trupværket eller Herningværket. 
 
Placering og beskrivelse af de enkelte installationer beskrives i afsnit E.: Tegninger over virksomhe-
dens indretning og afsnit G.: Beskrivelse af virksomhedens produktion. 
 
I forbindelse med brændselsomlægning på Skærbækværket arbejdes med to forskellige scenarier: 

 Hovedscenariet 
 Max. træpillescenariet 

 
Hovedscenariet beskriver det fremtidige forventede scenarie på Skærbækværket, hvor der indfyres 
både naturgas, letolie og træpiller og er baseret på den fremtidige varmebundne produktion.  Var-
meproduktionen er antaget uændret. 
 
I max. træpillescenariet beskrives situationen, hvor Skærbækværket fyrer med 70 % træpiller hele 
året, svarende til 7575 fuldlasttimer. DONG Energy  ønsker at have muligheden for at indfyre med 
op til 70 % træpiller, og derfor beskrives og miljøvurderes dette scenarie i miljøansøgningen   
 
7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om 

kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
Skærbækværket er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer pga. værkets kapacitet til opbevaring af leto-
lie på samlet set over 25.000 tons. Skærbækværket er en kolonne 3-virksomhed og sikkerhedsrap-
porten omhandlende olieoplaget  er accepteret d. 3. november 2010. 
 
I forbindelse med brændselsomlægningen etableres DeNOx-anlæg til reduktion af kvælstofoxider i 
røggassen samt tilhørende oplag af ammoniak på 30,6 tons. Selve deNOx-anlægget er i sig selv 
ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, men det tilhørende oplag af ammoniak kan være omfattet af 
risikobekendtgørelsen, hvis det udgør mindst 50 tons. Da oplaget af ammoniak på Skærbækværket 
bliver på 30,6 tons, er dette anlæg i sig selv ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. Oplaget af am-
moniak skal dog indgå i vurderingen af risikoforholdene for det samlede Skærbækværk. Dette bety-
der, at ammoniakoplaget bliver vurderet og sikkerhedsrapporten for værkets eksisterende oplag af 
letolie opdateres til også at omfatte oplag af ammoniak. Opdateret sikkerhedsrapport er indsendt til 
myndighederne d. 14. oktober 2011 og der forventes en afgørelse 2012. 
 
8) Forventet ophørstidspunkt 
Projektet er ikke midlertidigt. Det vil efter ombygningerne være muligt at indfyre både naturgas, træ-
piller og letolie på SKV og det vurderes, at det primære brændsel på SKV i fremtiden vil være træpil-
ler, hvilket dog bl.a. afhænger af de fremtidige muligheder for at skaffe egnede træpiller i tilstrække-
lige mængder. 
 

C. Oplysninger om etablering 
9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer 
Da træpiller er et nyt brændsel på Skærbækværket, kræves en række til- og ombygninger på vær-
ket, da der i dag ikke er nogen installationer til håndtering og anvendelse af faste brændsler udover 
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den tidligere kulplads. Projektet omfatter derfor etablering af følgende større installationer og byg-
ningsdele:  

 Justering af sejlrenden til havnen 
 Uddybning af havnebassin fra 7 til 11 m 
 Den eksisterende havn renoveres med bl.a. ny spuns og havnekaj 
 Etablering af losse- og lasteanlæg langs havnekajen 
 Evt. opstilling af lossetragt med afsugning hvis der etableres grabkran 
 Opførelse af overdækkede transportbånd mellem losseanlæg og de forskellige siloer 
 Etablering af omkasterstationer mellem transportbåndene med afsugningssystemer  
 Opførelse af en træpillesilo med en højde på op til 62 meter og en diameter på op til 70 me-

ter 
 Faciliteter til lastning af træpiller i lastbiler   
 Opførelse af bloksiloer til møller 
 Overdækning af bloksiloerne, støvafsugning og eksplosionsaflastninger  
 Etablering af møller 
 Etablering af komplet primærluftsystem 
 Ombygning af brændere og brændersystem  
 Ombygning af bundaskeudtag fra kedlen 
 Omlægning af røggascirkuleringssystemet 
 Opgradering af eksisterende eller ny sugetræksblæser 
 Installation af et deNOx-anlæg 
 Opstilling af ammoniaktank til forsyning af deNOx-anlægget 
 Etablering af gangbro over kølevandskanalen i forbindelse med ammoniaktanken 
 Etablering af et støvfilter, samt askehåndteringssystem  
 Opførelse af bygning til opbevaring af flyveaske alternativt en silo 
 Udvidelse af det eksisterende brandslukningsanlæg 
 Udvidelse af eksisterende el- og trykluftinstallationer, og etablering af forsyning til nyanlæg 

 
Derudover vil der blive gennemført en række justeringer af gallerier, trapper, rørledninger, støvsu-
geranlæg, hjælpeanlæg mv. På nedenstående figur er nyanlæg markeret med grønt. 
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Figur 1: Skematisk illustration af Skærbækværket, nyanlæg er markeret med grønt.  

10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder 
De primære aktiviteter i anlægsfasen vil være etablering af bygningsanlæg, siloer, transportsyste-
mer, losse-/lasteanlæg, montage af maskinanlæg samt ændring af havnen. Den foreløbige tidsplan 
for disse anlægsarbejder ser således ud: 
 
Renoveringen af havnen: 1. kvartal 2014 – 2. kvartal 2015 
Uddybning af havn: 1. kvartal 2015 
 
Etablering af bygningsanlæg: 1. kvartal 2014 – 2. kvartal 2014 
Montage af maskinanlæg/omstilling af eksisterende maskinanlæg: 2. kvartal 2014 – 2. kvartal 2015 
Idriftsættelse: 2. – 3. kvartal 2015 
 
Ændringerne på virksomheden forventes afsluttet i 3. kvartal 2015, hvorefter anlægget vil kunne 
idriftsættes endeligt. 
 
Ovenstående tidsplan er vejledende og afhænger bl.a. af hvornår de nødvendige VVM-, miljø- og 
byggetilladelser kan indhentes. 
 

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
11) Oversigtsplan 
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Figur 2: Oversigtsplan over Skærbækværkets beliggenhed 

 
12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser 
Skærbækværket er beliggende på Klippehagevej 22, 7000 Fredericia, på matrikel nr. 4d og 2S 
Skærbæk By, Taulov. Værket er beliggende sydvest for Skærbæk by og afgrænses mod syd og vest 
af Kolding Fjord, mod nordvest af landbrugsarealer, mod nord af Kohavevej og mod øst af de funkti-
onær- og arbejderboliger, der blev etableret til Skærbækværket i 1950’erne. Det samlede erhvervs-
areal er på ca. 45 ha. 
 
Ca. 10.000 m2 er udlagt som mellemdeponi (Stegenav-deponiet) med separat miljøgodkendelse.  
Arealet er ejet af DONG Energy og udlejes p.t. til virksomheden Meldgaard A/S, der håndterer og 
mellemoplagrer aske fra affaldsforbrænding. Området er i gældende lokalplan for området (lokalplan 
121) udlagt til depot for restprodukter.  
 
Skærbækværket er omfattet af bl.a. Fredericia kommuneplan 2009-2021 og Vejle Amts Regionsplan 

2005, som ved nedlæggelsen af de danske amter i 2007 fik status som landsplansdirektiv.  

Landsplandirektiv (regionplan Vejle amt 2005) 

Disse planer udlagde blandt andet områder, som skulle forbeholdes erhverv, med særlige beliggen-
hedskrav. Skærbækværket er i regionplanen karakteriseret som område af national og regional inte-
resse, som skal forbeholdes til energiproduktion (kraft/varme). Området er udlagt som særligt er-
hvervsområde med 500 m. konsekvenszone. Idet der ligger boligområder inden for 500 m. fra virk-
somhedens skel, inddeles området i zoner for at tilgodese disse boliger. Desuden indgår området i 
regionplanens planlægningszone for støjende virksomheder, som det fremgår af Fejl! Henvis-
ningskilde ikke fundet.. 

Fredericia kommuneplan 2009-21 

Skærbækværkets område er i kommuneplan 2009-2021 for Fredericia Kommune omfattet af ram-
meområderrne; S.E.3A, S.E.3B og S.E.3C - se Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. - der alle ligger 
i byzone.  
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Figur 3: Fredericia kommuneplans rammekort. Sorte streger angiver 

rammegrænser. De to orange angiver hhv. støjkonsekvenszone og 

miljøkonsekvenszone. 

Kilde: Fredericia kommuneplan 2009-2021 

 
De tre rammeområder er beskrevet nedenfor: 
 
Delområde S.E.3A 
Området må anvendes til virksomheder, som kun giver ringe påvirkning af omgivelserne, dvs. virk-
somhedsklasse 1-3. 
 
Delområde S.E.3B 
Området må anvendes til virksomheder, som kan give anledning til middel påvirkning af omgivelser-
ne, dvs. virksomhedsklasse 4-5. 
 
Delområde S.E.3C 
Området må anvendes til kraftværksvirksomhed, som kan give anledning til betydelig påvirkning af 
omgivelserne, dvs. virksomhedsklasse 6-7. 
 
Udover disse planer er området, hvor værket ligger, underlagt hhv. byplanvedtægt 28, Lokalplan 251 
og 128A. Fredericia Kommune har vurderet, at brændselsomlægningen af Skærbækværket til indfy-
ring med biomasse samt transit af biomasse via hhv. landvejen og søvejen ikke er forenelig med 
eksisterende lokalplaner. Gennemførelsen af projektet vil således kræve, at der vedtages en ny 
lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for området. Dette arbejde pågår sideløbende med 
udarbejdelsen af VVM redegørelse for brændselsomlægningen. Lokalplanforslag er vedtaget af 
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Fredericia kommunes Byråd 4. juni 2012 og lokalplanen forventes vedtaget af Fredericia Kommunes 
byråd andet halvår 2012. 

 

Natura 2000 området “Lillebælt” 
En del af det sydlige Lillebælt er udpeget som habitatområde (Natura 2000). Området er  beliggende 
i en afstand af 7 km syd for Skærbækværket. Vurderinger i forhold til Habitatdirektivets regler er 
gennemført i VVM redegørelsen for brændselsomlægningen på Skærbækværket og der henvises til 

denne.   
 
13) Virksomhedens daglige driftstid 
Produktionen af el og varme på Skærbækværket er i kontinuert drift året rundt og er generelt kun 
stoppet i forbindelse med reparation på anlægget. Der kan dog forekomme korte perioder i sommer-
halvåret, hvor der ikke er behov for el og varme, og anlægget derfor stoppes.  
 

Som udgangspunkt ændres værkets driftsmønster ikke ved brændselsomlægningen, men der kom-
mer flere aktiviteter på området som følge af håndtering af brændsel og restprodukter. 
 
Nye aktiviteter med indvirkning på støjbelastningen i omgivelserne fra Skærbækværket fremgår af 
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Perioden angiver det tidsrum hvori aktiviteten kan foregå.  
 

Aktivitet Periode 
Losning af skibe Hverdage og weekender  
Lastning af pramme/skibe Hverdage og weekender  
Lastbilkørsel med træpiller til transit Hverdage kl. 7-18 
Kørsel med flyveaske 24 timer drift alle dage 
Kørsel med bundaske Hverdage kl. 7-18 + lørdag kl. 7-14 

Tabel 2: Nye aktiviteter og driftstider 

En række delprocesser er i drift i begrænsede perioder, typisk i dagtimerne. Det drejer sig om værk-
sted samt andre funktioner i servicebygningen. 
 
På Skærbækværket er der 32 medarbejdere beskæftiget med drift og vedligehold af anlæggene – 
heraf arbejder 14 i treholdsskift og udgør driftsvagten til kontrolrummet. Efter brændselsomlægnin-
gen vil antallet forøges til 45 medarbejdere pga. nye driftsopgaver vedrørende håndtering af brænd-
sel og restprodukter samt at der vil være flere anlæg, som skal vedligeholdes.  
 
14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold 
Adgang til Skærbækværket foregår normalt gennem hovedporten, Klippehagevej, men tung trafik 
ledes via Kohavevej og gennem port 5. 
 
Brændselsomlægningen vil medføre en stigning i trafik af hovedsagelig lastbiler med restprodukter 
og træpiller til transit og antallet vil på hverdage stige fra ca. 9 til mellem 15-21 til og fra Skær-
bækværket. Den øgede trafik vil dog blive modsvaret af en tilsvarende reduktion af anden trafik til 
lokalplanområdet, således at den samlede transport til lokalplanområdet (Skærbækværket incl. selv-
stændige virksomheder på Skærbækværkets matrikel samt Stegenav depot) ikke vil overstige 2010 
niveau, svarende til en ÅDS på 33. 
 
Langt størstedelen (> 90 %) af trafikken vil blive afviklet via Kohavevej nord om beboelsesområdet 
øst for værket og gennem port 5. Dette sikrer at beboelsesområdet øst for værket påvirkes mindst 
muligt af trafik. Trafikken vil i størst mulig omfang blive afviklet i dagtimerne. 
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Den samlede kørsel på værkets område indgår i beregningen af støjbelastningen fra Skærbækvær-
ket, se afsnit H. Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. 
 

E. Tegninger over virksomhedens indretning 
15) Tegninger over virksomhedens indretning 
 
Kraftværkspladsens grundareal er ca. 300.000 m2, hvoraf det bebyggede areal udgør ca. 52.000 m2.  
 
Skærbækværkets nuværende indretning ses af Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 
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Figur 4: Luftfoto af Skærbækværket. Nummereringen angiver: 1: Blokbygning 1 og 2 med tilhørende hjæl-
peanlæg og skorsten. 2: Blokbygning 3 med tilhørende hjælpeanlæg og skorsten. 3: Fjernvarmeakkumulator-
tank.4: Eksisterende indskibningskaj. 5: Oliepier. 6: Lagertanke. Den vestligste anvendes til oplag af letolie til 
værkets drift. 7: Kølevandskanal – udløb. 8: Kølevandskanal – indløb. 9: Administrationsbygninger. 10: Mellem-
lager for restprodukter. 11: Bygninger udlejet til værksteder etc.  

 
Brændselsomlægningen omfatter etablering af følgende installationer og bygningsdele (tallene efter 
de enkelte anlæg referer til tal på nedenstående Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.):  

 Renovering af eksisterende havnekaj 
 Uddybning af havnebassin 
 Transportsystem og kraner (3-6)  
 Lagersilo (13) 
 Bloksiloer til møller (9) 
 Møller og brændere (9) 
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 Gangbro (7) 
 Støvfilter (8) 
 DeNOx-anlæg (10) 
 Lagertank  
 Flyveaskehåndtering (12) 
 Sugetræksblæser (16) 

 
Placeringen af nye anlæg fremgår af Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., der illustrerer Skær-
bækværket efter ombygning. 

 

Figur 5: Skærbækværket efter ombygning 

 
Der er foretaget visualiseringer af projektet fra 6 forskellige standpunkter, beliggende rundt om vær-
ket. Visualiseringerne fremgår af vedlagte bilag 1.  
 

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 
16) Oplysninger om produktionskapacitet og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpe-
stoffer 
 
Produktionskapacitet 
Værkets produktionskapacitet med hensyn til el- og varmeproduktion ændres ikke væsentligt efter 
brændselsomlægningen, dog vil virkningsgraden blive reduceret jf. Fejl! Henvisningskilde ikke 
fundet.. Der er to årsager til at virkningsgraden for gasfyring reduceres efter brændselsomlægnin-
gen. For det første fordi fyring med biomasse giver belægninger på kedlen, som giver dårligere var-
metransport samt korrosion. For at begrænse korrosionen sænkes damptemperaturen, hvilket giver 
en lavere virkningsgrad. For det andet giver de nye miljøanlæg et øget egetforbrug af el, hvilket og-
så sænker virkningsgraden.  
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Efter brændselsomlægningen stiger anlæggets egetforbrug af el ved 70 % træpillefyring til ca. 25,5 
MW fra ca. 20,9 MW i dag ved 100 % gasfyring. Det øgede egetforbrug skyldes hovedsageligt et 
øget strømforbrug til sugetræksblæser pga. det øgede tryktab gennem deNOx-anlægget og støvfil-
ter. Hertil kommer elforbrug til møller, transportbånd og sodblæsning ved fyring med træpiller. 
 
Virkningsgraden ved fyring med træpiller er desuden lavere end virkningsgraden for gasfyring pga. 
øget luftoverskud, øget vandindsprøjtning i kedlens damp til temperaturstyring, m.m. 
 

Brændselsindfyring  Anlægseffekt Virkningsgrad Miljøanlæg 
Anlægsdata 

 
Indfyring 
MW 

Kondensdrift 
 

 

Før omlægning 

Blok 3 
Naturgas 
Letolie 820 47,0 % Ingen 

Efter omlægning 

Blok 3 

Gas 
Letolie 

 
820 46,0 % 

DeNOx-anlæg 
Støvfilter 

Blok 3 Biomasse 607 
43,5 % 
 

DeNOx-anlæg 
Støvfilter 

Tabel 3: Anlægsdata før og efter projektets gennemførelse 

 
Ressourceforbrug 
Der forventes væsentlige ændringer i følgende ressourceforbrug på Skærbækværket som følge af 
brændselsomlægningen: 

 Brændsler 
 Vand 
 Ammoniak 

 
Brændsler 

Skærbækværket vil efter brændselsomlægningen kunne indfyres med enten 70 % biomasse i form 

af træpiller, 100% naturgas, 100% letolie eller en hvilken som helst kombination af de tre brændsler.  
 
Efter brændselsomlægning planlægges anvendt følgende mængder af brændsel for de to driftssce-
narier: 

 
Hovedscenarie 
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser Skærbækværkets forventede fremtidige gennemsnitlige 
driftsform. 
 

Hovedscenariet Fuldlasttimer 
Brændsel 

Mængde/år GJ/år Timer/år 

Træpiller 383.320 tons 6,6 mio. 3.379 

Letolie 4.075 tons 0,2 mio. 59 

Naturgas 71,3 mio. Nm3 2,8 mio. 954 
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Total - 9.595.400 4.392 

 Tabel 4: Data for hovedscenariet 

 
Max træpillesescenarie 
Max træpillescenariet er 70 % biomassefyring i 7.575 fuldlasttimer/år, se Fejl! Henvisningskilde 
ikke fundet..  
 

Max biomassescenariet Fuldlasttimer 
Brændsel 

Mængde/år GJ/år Timer/år 

Biopiller 960.543 ton 16,55 mio. 7.575 

Tabel 5: Data for max biomassescenariet 

 
Biomasse 
Af hensyn til infrastrukturen på Skærbækværket, dvs. laste- og losse-, transport og lagersystemer, 
møller og kedel planlægges der kun indfyring af biomasse i pilleform. Biopiller kan imidlertid produ-
ceres af mange forskellige typer biomasse og det er DONG Energys forventninger, at indfyringen af 
biopiller på Skærbækværket vil være i form af træpiller. 
 
Træpiller 
Der anvendes udelukkende rent træ til fremstilling af træpiller, dvs. støv, flis eller savsmuld fra den 
primære eller sekundære træindustri, f.eks. savværksindustri, skovpleje og træproduktion. I henhold 
til leverandøraftaler må der ikke anvendes genbrugs- eller industriaffaldstræ i produktionen af træpil-
ler. Pillerne fremstilles af træstøv, savsmuld og lign., som presses til piller med en diameter på 6-8 
mm, 10-35 mm lange og med en densitet på ca. 1.250 kg/m3. Pillerne holdes sammen af det naturli-
ge bindestof lignin. Der er således ikke lim eller andre kemikalier i pillerne.  
 

Træpiller til DONG Energy produceres i dag primært i Baltikum, men der indkøbes også træpiller 
produceret i andre europæiske lande. På længere sigt forventer DONG Energy desuden at få leveret 

biopiller fra oversøiske destinationer, fx. USA eller Canada. 
 
Vand  
Vandbehovet på Skærbækværket vil øges da der vil være behov for vand til udtag af bundaske fra 
kedlen, befugtning af flyveaske før udtag og transport samt vand til sodblæsning af deNOx-anlægget 
samt af overheder og fyrrum. 
 
Vandforbruget til sodblæsning af overheder og fyrrum er beregnet til 216 t/døgn og vandforbruget til 
sodblæsning af deNOx er beregnet til 10 t/døgn. 
 
I nedenstående Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. fremgår vandforbruget til sodblæsning af de-
NOx, overheder og fyrrum for de to scenarier:  
 
 Døgn Overheder og fyrrum, 216 

t/døgn: 
(t/år) 

deNOx, 10 
t/døgn: 
 (t/år) 

Totale vandfor-
brug 
(t/år) 

Hovedscenarie 183 39.420 1.825 41.245 
Max træpillescenarie 313 67.500 3.125 70.625 
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Tabel 6: Behovet for vand til sodblæsning af overheder, fyrrum og deNOx-anlæg 

I nedenstående Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. fremgår det forventede vandforbrug til befugt-
ning af bund- og flyveaske på Skærbækværket: 
 
 Bundaske (t/år) Flyveaske (t/år) Totale vandforbrug (t/år)  
Hovedscenarie 1.150 6.516 7.666 
Max træpillescenarie 2.882 16.328 19.210 

Tabel 7: Behovet for vand til befugtning af bund- og flyveaske 

 
Hovedscenariet forventes således at medføre et øget vandforbrug på knap 50.000 t/år og max træ-
pillescenariet forventes at medføre et øget vandforbrug på knap 90.000 t/år. 
 
Værket har tilladelse til indvinding af op til 100.000 m3 grundvand om året. Max. træpillescenariet vil 
således betyde en fordobling af behovet for procesvand. En udvidelse af indvindingstilladelsen, der 
skal gives af Fredericia Kommune, skal i henhold til VVM-bekendtgørelsen gives på baggrund af en 
VVM-screening. Ansøgning om tilladelse til øget vandindvinding bliver sendt på et senere tidspunkt 
til Fredericia Kommune når det præcise vandbehov i driftsfasen er fastlagt. Vandbehovet afhænger 
bl.a. af løsningen for flyveaskehåndteringen, om flyveasken skal befugtes eller opbevares tørt i en 
silo. 
 
Ammoniak  
Ammoniak skal anvendes i deNOx-anlægget. Ammoniakken transporteres til værket i tankvogn, og 
påfyldes lagertank, som har en kapacitet på 30,6 tons flydende ammoniak. Ammoniaktanken er 
placeret vest på området ved siden af tanke til letoile. 
 
I nedenstående Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. fremgår det fremtidige ammoniakforbrug til 
deNOx- anlægget på Skærbækværket: 
 Ammoniak (100 %) (t/år) 
Hovedscenarie 500 
Max træpillescenarie 1.300 

Tabel 8: Ammoniakforbrug pr. år 

 
 17) Virksomhedens procesforløb 

De nye installationer i forbindelse med brændselsomlægningen er markeret med blåt på nedenstå-
ende Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., der er en konceptskitse over ombygning af Skær-
bækværket til indfyring med træpiller. 
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Figur 6: Konceptskitse efter ombygning 

 
Havn 
Havnen renoveres med bl.a. ny havnekaj og områder af det eksisterende havnebassin uddybes fra 
7 til 11 meter, således at større skibe kan anløbe havnen. Der vil blive mulighed for modtagelse af 
træpiller i skibsstørrelser op til handysize, som har en længde på op til 200 meter og laster op til 
30.000 tons træpiller. De mindste skibe, der forventes at anløbe laster omkring 3.000 tons. 
Faciliteterne til modtagelse af olietankskibe ved oliepieren ændres ikke. 
 
Losseanlæg 
Træpillerne losses med en grabkran eller en kontinuert unloader, der kan losse træpillerne via en 
snegl med sug. Valg af losseaggregat er endnu ikke endeligt afklaret. Begge typer unloadere vil 
være udstyret med afsugning til reduktion af støv. Lossekapaciteten for unloaderen er maks. 600 
tons/time, hvilket for træpilleskibe lastet med hhv. 3.000 t og 30.000 t svarer til en lossetid på hhv. 
ca. 5 og 50 timer. Unloaderen kører på 2 stk. ca. 200 m lange skinner langs kajen, så den kan køre 
langs skibet, når den losser.  
 
Grabkranen afleverer den optagne lossemængde i en lossetragt, lige over støvflapperne i tragten. 
Den øverste del af lossetragten er udstyret med et afsugningssystem for at reducere støv til omgi-
velserne. Fra tragten føres træpillerne via et udtag i bunden til kajbåndet, over en vendestation til et 
nyt bånd, som transporterer træpillerne frem til lagersiloen. 

 

For en kontinuert unloader vil transporten til kajbåndet foregå gennem et lukket transportrør med en 
snegl og blive leveret direkte på kajbåndet. Der vil være et eller to omkast med afsugning undervejs 
 
Båndet fra unloaderen til lagersiloen er et traditionelt bånd med overdækning, og en kapacitet på 
600 tons/time, svarende til unloaderens maksimale lossekapacitet. 
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På båndanlægget er 2 stk. vægte til registrering af de træpiller, der føres til langtidslageret.  

 
Transportsystemer 
Fra losseanlægget på kajen føres pillerne på overjordisk overdækkede båndsystemer gennem mag-
nethus og omkasterstation til lagersilo. Det frasorterede magnetiske materiale bortskaffes på kontrol-
leret vis sammen med værkets øvrige affald.  
 
Fra udtag under lagersilo føres pillerne i underjordisk båndsystem til omkasterstation, og fra omka-
sterstationen på overjordisk skråbånd til bloksilobygningens fællesbånd. På loftet i bloksilobygningen 
fordeles træpillerne på fællesbåndet til de 4 bloksiloer ved hjælp af et lukket skrabesystem. 
 
Træpiller fra lagersiloen, der skal lastes i pramme eller skibe kører på et overjordisk båndsystem, 
der løber parallelt med lossebåndene på kajen.  
 
Støvreducerende tiltag  
For at minimere støv til omgivelserne består transportbåndene af en kombination af lukkede rørbånd 
og traditionelle overdækkede bånd. Anlæggene udføres, så træpillerne under transporten omkastes 
så få gange som muligt. 
 
Yderligere er der støvudsugningsanlæg over hvert enkelt bånd og omkast. Luften filtreres inden 
afkast til omgivelserne og det udskilte støv tilbageføres i systemet og indgår som brændsel. 
 
Sikringsanlæg 
Transportanlæggene sikres mod brand og eksplosion i fornødent omfang (brandsikring og ATEX-
beskyttelse) jf. risikovurdering af anlæggene, se afsnit J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld. 
 
Lagersilo 
Biomassen til indfyring på Skærbækværket og transit til andre værker opbevares i en lukket silo på 
hver 100.000 m3 svarende til ca. 70.000 tons træpiller pr. silo. Siloens højde er op til 62 meter og 
diameter er op ca. 70 m og taget udføres koniskformet fra ca. 20-46 m med en bærende stålkon-
struktion og pladebeklædning. I tagets top etableres et taghus for central tilføring af træpiller. Siloen 
fyldes fra oven og tømmes automatisk fra bunden via to udtag under siloen (først-ind-først-ud-
princippet). I bunden indbygges gruber for udtag af træpiller, der føres til tunnel. Udover transportsy-
stemerne kan siloen tømmes eller fyldes manuelt via dozere, der kører ind i siloen via en port. 
 
Der etableres udsugningsanlæg med filter for at hindre overtryk i siloen når den fyldes. Det udskilte 
træstøv føres tilbage til siloen.  
 
Adgangsvejen til siloen er via et porthus, og yderligere er der to åbninger, som kan bruges ved en 
nødtømning af silo i forbindelse med brand i materialet samt ved reparationsarbejde. 
 
Lasteanlæg til transit 
Træpiller der skal udskibes, transporteres fra langtidslagerets omkasterstation med et underjordisk 
båndsystem til omkasterstationen ved havnekaj og derfra på overjordisk bånd langs kajen til laster, 
der laster pramme eller skibe. 
 
I tilknytning til langtidslagret indrettes faciliteter for lastning af lastbiler med træpiller til transit. 
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Bloksiloer til møller 
Træpillerne, der skal indfyres i Blok 3, opbevares i bloksiloer, som fungerer som et mellemlager for 
pillerne for at sikre en vedvarende strøm af biomasse, når blokken kører. De fire bloksiloer på hver 
500 m3 og møllerne er placeret i en bygning ved siden af Blok 3. Bloksiloerne indeholder brændsel til 
7 timers drift ved fuldlast. Siloerne fødes ved en eller to skrabetransportører på siloloftet. Siloerne er 
forsynet med eksplosionsaflastninger placeret på silotoppen. 
 
Møller og brændere 
Til knusning af træpillerne anvendes enten valsemøller eller skivemøller. DONG Energy er ved at 
fastlægge hvilken type, der er mest fordelagtig at anvende ud fra en samlet vurdering af energieffek-
tivitet, drifts- og vedligeholdelseserfaringer samt økonomiske hensyn. Løsningen med valsemølle 
medfører én mølle pr. silo og løsningen med skivemølle medfører 4 møller under hver bloksilo, såle-
des at der enten bliver 4 eller 16 møller i alt til formaling af træpillerne. Fra møllerne blæses træ-
massestøvet gennem transportrør til brænderne på kedlen ved brug af varm primærluft. Brænderne 
på kedlen kan efter brændselsomlægning fyres med enten naturgas, letolie eller træstøv.   
 
Den indfyrede effekt ved fuldlast på træpiller bliver 607 MJ/s hvilket svarer til et brændselsforbrug på 
omkring 127 tons træpiller/time. 
 
Primærluft, PA-køling og LUFO 
Det planlægges at omlægge røggasrecirkulationssystemet til f. eks. at tage røggas efter ECO (støv-
holdig røggasrecirkulation) for at bruge den eksisterende LUFOs røggasrecirkulationssektor til i ste-
det at opvarme primærluft.  Forskellige løsninger til opbygningen af primærkølingen er pt. under 
overvejelse. 
Der installeres ny hedeflade i LUFO, da den eksisterende er beregnet for gasfyring. 
 
Sodblæsersystem og dampsystem 
Kedlen monteres med dampsodblæseranlæg så der kan blæses damp ind i kedelrummet under drift 
og derved fjernes belægninger, der afsættes ved biomassefyringen. De løsrevne partikler vil blive 
udskilt i støvfiltret. Vandforbruget til sodblæsning af overheder og fyrrum er anslået til 216 m3/døgn. 
 
Bundaskeudtag og transportanlæg for bundaske 
Bundasken fra kedlen ledes gennem fyrrumstragten ned i et vandfyldt kar hvorved bundasken køles, 
og et skrabersystem transporterer den videre til en container. Den kølede bundaske har en konsi-
stens som vådt grus, og under fyldning af containeren drænes overskudsvand fra bundasken. Over-
skudsvandet ledes til værkets kloaksystem, se beskrivelse i afsnit H. Oplysninger om forurening og 
forureningsbegrænsende foranstaltninger. Når containeren er fyldt, køres den ud af kedelhuset med 
en traktor. Containerne køres med lastbil til godkendt modtagefacilitet.  
Der er flere containere, hvilket giver kapacitet til opbevaring af bundaskeproduktion svarende til ca. 
48 ækvivalente fuldlasttimer og derfor tømmes containerne kun i dagstimerne på hverdage og lør-
dag formiddag.  
 
Ved 70 % træpillefyring produceres der omkring 12 tons bundaske pr. døgn, der skal befugtes med 
30-50 % vand før transport. Vandforbruget til befugtning af bundaske er omkring 1.150 m3/år. 
 
DeNOx-anlæg 
Til rensning af røggassen for kvælstofoxider etableres et deNOx-anlæg af high dust SCR-typen.  
SCR-deNOx-anlæg er valgt frem for SNCR-anlæg, da der ikke kan opnås tilstrækkelig NOx redukti-
on med et SNCR-anlæg, se endvidere afsnit 1.1.4 Tiltag til nedbringelse af NOx. High dust henfører 
til, at katalysatoren er placeret før støvfilteret i røggasvejen i stedet for ”Tail-end” SCR, hvor kataly-
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satoren er placeret efter støvrensningen, hvilket kræver øget energiforbrug til genopvarmning af 
røggassen for at SCR processen kan fungere tilfredsstillende.  
 
SCR-anlægget fungerer ved, at ammoniak indblæses i røggassen, som ved en temperatur omkring 
350 oC reagerer med røggassens indhold af kvælstofoxider under dannelse af frit kvælstof og vand. 
 
For at fremme reaktionen ledes røggassen gennem en katalysator opbygget af et keramisk materia-
le med et stort overfladeareal, hvor overfladen udgøres af vanadium, wolfram og molybdæn som de 
aktive stoffer. Katalysatoren deaktiveres gradvist, og for at kunne opretholde en tilfredsstillende de-
NOx-grad bygges katalysatoren med fire katalysatorlag og det forventes at der løbende skal udskif-
tes et katalysatorlag for hver ca. 7000 driftstimer, uafhængig af last. Deaktivering af katalysatoren 
skyldes bl.a. kemisk deaktiviering hvor kemiske forbindelser trænger ind i katalysatorstrukturen og 
blokerer de aktive sites, samt blokering og tilsmudsning pga. askepartikler. 
 
Samfyring med gas ændrer ikke på hastigheden af deaktiveringen. Dog er deaktiveringen af kataly-
satoren ved ren gasfyring så lav, at hvis der forekommer perioder med ren gasdrift, vil deaktiverin-
gen i denne periode være marginal og forlænge perioden imellem katalysatorskift. Det udskiftede 
katalysatorlag enten bortskaffes eller sendes til regenerering hos en ekstern leverandør.  
 
Strømningsforholdene før, i og efter deNOx-anlægget udformes for minimal støvophobning ved alle 
lastsituationer, da asken med stor sandsynlighed kan selvantænde pga. dens indhold af uforbrændt 
materiale og en udbrænding af asken i selve katalysatorkanalerne vil medføre risiko for lokalt kollaps 
af katalysatorelementerne. 
 
Endvidere monteres katalysatoren med dampsodblæsere, der kobles på kedlens sodblæsersystem, 
så der kan indblæses damp for at fjerne sod- og askebelægninger i systemet. Vandforbruget til sod-
blæsning af deNOx er anslået til 10 m3/døgn. 
 
High-Dust deNOx-katalysatoren forventes placeret i kedelbygningen, da det er den økonomisk mest 
attraktive placering, alternativt i en selvstændig bygning. Af visualiseringerne i bilag 1 fremgår de-
NOx anlægget som en separat bygning og det er denne løsning der miljøkonsekvensvurderes i 
VVM-redgørelsen 
 
Til drift af deNOx-anlægget anvendes ammoniak, som pumpes fra en lagertank. Ved 70 % træpille-
fyring er forbruget af flydende ammoniak op til 170 kg pr. time. 
 
Dosering af for meget ammoniak til røggassen kan medføre et ammoniakslip samt påvirke asken 
negativt med lugt, så ved driften af et SCR-anlæg er doseringen af ammoniak hele tiden nøje af-
stemt i forhold til den ønskede NOx-reduktion i røggassen. Ydermere er et for stort ammoniakfor-
brug et unødigt ressourceforbrug, der er forbundet med en væsentlig økonomisk udgift og også af 
den grund søges ammoniakforbruget minimeret. 
 
Et SCR anlæg har typisk en minimum driftstemperatur hvor ammoniakdoseringen stoppes af hensyn 
til risikoen for dannelse af ammoniumbisulfat (ABS). Hvis ABS udfælder på overfladen af katalysato-
ren er der risiko for, at der sætter sig aske i den klistrede ABS, og at kanalerne i katalysatoren til-
stoppes og derved ikke fungerer. Det er i situationen hvor anlægget producerer ved lav last, dvs. 
under 35 % af driftskapaciteten og røggastemperaturen falder til under 315 °C som kan være kritisk. 
Leverandører vil normalt ikke give garanti for NOx reduktionen ved de driftsbetingelser og anbefaler 
at ammoniakdoseringen stoppes, hvilket dog vil give en højere NOx emission.  
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ABS belægning kan i nogle tilfælde kræve at katalysatoren skal skiftes, men kan også begrænses 
ved at veksle mellem lavlast og højlast. Denne løsning kræver dog, at der er mulighed for at kunne 
levere produktionen til nettet.  
Dannelsen af ABS afhænger primært af lav temperatur, koncentrationen af ammoniak og svovl. Ved 
fyring med træpiller med et svovlindhold under det specificerede maksimale svovlindhold på 500 
mg/kg vil ABS-kondensering i katalysatoren sandsynligvis kunne undgås i lavlastsituationer.  
 
NH3-tank 
Ammoniaklageret placeres vest for miljøanlæggene og består af en tank, der kan indeholde 36 m3, 
hvilket svarer til en kapacitet på 30,6 tons flydende ammoniak.  
Fra tanken pumpes den flydende ammoniak til en fordamper og ammoniakdampen ledes videre til 
kedlen, hvor den inddysses sammen med luft i røggassen. Fjernevarmeforbruget til fordampning af 
ammoniak betragtes som marginalt. 
 
Tanken fyldes et par gange om ugen på hverdage i dagtimerne.  
 
For en nærmere beskrivelse af ammoniakanlægget, de sikkerhedsmæssige forhold og forebyggen-
de foranstaltninger mv. henvises til Skærbækværkets sikkerhedsrapport. 
 
Støvfilter 

Til rensning af røggassen for partikler etableres der et elfilter, eller alternativt et posefilteranlæg.  

I elfilteret er princippet at røggassen ledes gennem et antal sektioner bestående af elektroder og 
samleplader. På grund af den store spændingsforskel mellem filterets ”discharge electrode” og ”col-
lecting plate” opstår der en ionvandring - corona. Når røggasen ledes mellem pladerne lades partik-

ler negativt, hvorefter de trækkes mod collecting plates. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og 
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. anskueliggør dette. 
 

 

Figur 7: Princip i elfilter. Discharge electrode er negativt ladet 50 - 70 kV, og collecting plate er for-

bundet til jord. Røggassen ledes gennem filteret i pilens retning. 
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Figur 8: Funktionen af et elfilter 

Efter en vis tid bankes ”collecting plates” automatisk med et hammersystem, hvorved støvet falder 

ned i opsamlingstragte under pladerne. Herfra transporteres asken til lagring. 
 
Et elfilter består typisk af 1 – 24 elektriske sektioner, afhængig af røggasmængden, som skal ren-

ses, støvets beskaffenhed og krav til emission. 
 
Alternativet til et elfilter, er et posefilteranlæg, der består af et større antal filtede poser, hvor røggas-

sen ledes igennem, hvorved asken tilbageholdes på den udvendige side af posen, og den rensede 
røggas passerer igennem. Det udskilte støv på poserne løsnes med et skud trykluft modsat røggas-
flowet og falder ned og opsamles i tragte for videre håndtering. Se Fejl! Henvisningskilde ikke 

fundet. 
 

 

Figur 9: Røggassens passage af poser i et posefilter. 
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Ved fyring med træpiller vurderes indholdet af uforbrændt i asken til typisk 15 - 50 wt-% og derfor 
kan der være gløder i filtersystemet og asketransporten. Et posefilter er mere sårbart overfor gløder 
og for kondensation af fugt og syre end et elfilter. Dong Energy forventer på Skærbækværket at 

vælge den mere robuste elfilterløsning. 
 
Under filtrenes samletragte etableres håndteringsudstyr for aske. Asken føres uden for filterområdet 

for lagring og befugtning inden bortkørsel. Ved 70 % træpillefyring produceres der omkring 3,1 tons 
aske pr. time, der skal befugtes til 30-50 % før det kan transporteres. Vandforbruget til befugtning af 
flyveaske er anslået til omkring 16.000 m3/år. Et alternativ til befugtning af flyveasken er tør håndte-

ring, hvor asken opbevares i en silo og der ikke er noget vandforbrug. 
 
Elfilteret fungerer som en selvstændig bygning og opstilles vest for blok 3. Ved siden af opstilles 

bygningen, hvori håndteringen af flyveasken foregår. Ved valg af tør flyveaskehåndtering anvendes 
en silo i stedet. 
 
Sugetræksblæser 
Ved ombygning til træpillefyring med installation af deNOx-anlæg, støvfilter og de tilhørende røggas-
kanaler skal der overvindes et større trykfald. Endvidere øges røggasmængden i forhold til gasfy-
ring. Den eksisterende sugetræksblæser ombygges eller der installeres en ny sugetræksblæser 
med en større kapacitet. Hvis der bliver tale om en ny sugetræksblæser, opstilles denne ved siden 
af støvfilteret i en bygning, som konstrueres, så blæseren ikke giver anledning til støj i omgivelserne.  
 
18) Oplysning om energianlæg 
Der etableres ikke nye energianlæg på Skærbækværket som en del af brændselsomlægningen. 
Som før ombygningen opstartes blok 3 med startbrændere fyret med propangas i få sekunder, og 
brændselstyperne vil fremover være træpiller, naturgas og letolie. Det forventes dog, at det primære 
brændsel fremover vil være træpiller. 
 
Den indfyrede maksimale effekt  ved træpillefyring er 607 MW i forhold til de nuværende 820 MW 
ved naturgasfyring.  
 
19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld 
Biomasse kan potentielt selvantænde med brand til følge, når det oplagres i større mængder. Yder-
mere produceres der støv ved håndtering og formaling af træpiller, som er potentielt eksplosivt. For-
anstaltninger til imødegåelse af risici for brand og eksplosioner er beskrevet under punkt J Oplys-
ninger om driftsforstyrrelser og uheld.  
 
20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg 
Anlægget vil fortsat opstartes på naturgas. Der vil ikke forekomme ændringer i forbindelse med op- 
og nedlukninger i forhold til før brændselsomlægningen. 
 

G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 
21) Redegørelse for den valgte teknologi 
I henhold til IPPC-direktivet 96/61/EF indført i dansk lov ved Bekendtgørelse nr. 1640 om godken-
delse af listevirksomhed af 13/12/2006 skal valg af bedst tilgængelig teknologi beskrives. I BREF-
dokumentet for Large Combustion Plants fra juli 2006, beskrives i kapitel 5 diverse teknikker, BAT 
(Best Available Techniques), til begrænsning af emissioner ved indfyring med biomasse og tørv. Der 
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tages udgangspunkt i dette BREF-dokument ved vurdering af i hvor høj grad Skærbækværkets nye 
anlæg opfylder BAT og det uddybes senere i dette afsnit G21. 
Der gøres opmærksom på, at BREF dokumentet ikke indeholder referencer for anlæg, som direkte 
kan sammenlignes med Skærbækværket efter brændselsomlægningen dvs. store anlæg, som er 
100 % støvfyrede med biomasse og uden samfyring eller tilsætning af additiver. BREF dokumentets 
anbefalinger kan derfor ikke ukritisk anvendes for brændselsomlægningen på Skærbækværket. 
 
For anvendelse af BREF dokumentet i relation til BAT-vurdering af anlægget gøres opmærksom på 
afsnit How to understand and use this document, s. xiii:  
It should be stressed, however, that this document does not propose emission limit values. The de-
termination of appropriate permit conditions will involve taking account of local, site-specific factors 
such as the technical characteristics of the installation concerned, its geographical location and the 
local environmental conditions. In the case of existing installations, the economic and technical vi-
ability of upgrading them also needs to be taken into account. Even the single objective of ensuring 
a high level of protection for the environment as a whole will often involve making trade-off judge-
ments between different types of environmental impact, and these judgements will often be influ-
enced by local considerations. 
 
Eftersom dette er en miljøteknisk beskrivelse for brændselsomlægningen, fokuseres der på ændrin-
ger af de eksisterende anlæg. For en fuldstændig beskrivelse af det eksisterende anlæg henvises til 
den miljøtekniske beskrivelse i miljøgodkendelsen af 15. december 2009 
 
I BREF dokumentet angives emissionsniveau associeret med anvendelsen af BAT både for nye 
anlæg og eksisterende anlæg. I vurderingerne tages udgangspunkt i emissionsniveauer angivet for 
nye anlæg, men i vurderingen er det vigtigt at tage hensyn til at brændselsomlægningen på Skær-
bækværket reelt er en ændring af brændsel til en eksisterende kedel, som suppleres med nye miljø-
anlæg for reduktion af støv- og NOx emission. Der er således ikke tale om et helt nyt anlæg (bar-
marksanlæg), hvor alle designforhold for kedlen og delanlæggene indgår i en samlet optimering, 
men om en eksisterende kedel som delanlæggene optimeres i forhold til. Kedlen er konstrueret for 
fyring med kul, men fyres med gas/letolie, og dette forhold medfører visse begrænsninger i udform-
ningen af f.eks. fyringsteknik og røggasrensing. Et alternativ med en anden kedel er helt udenfor 
denne ansøgnings rammer og BAT-vurderes ikke som et alternativ pga. de store økonomiske om-
kostninger.  
 
Emissionsniveauerne for SO2, NOx og støv i BREF-dokumentet jf. Conditions s. ii, er generelt opgi-
vet som et dagligt gennemsnit med typisk lastsituation. Ved spidslast, opstart og nedlukning af fy-
ringsanlægget samt i situationer, hvor der er driftsproblemer med røggasrensningsanlægget, kan 
der opstå kortvarige høje peaks i emissionsniveauet, og emissionsniveauer for de driftssituationer er 
ikke indeholdt i BAT emissionsniveauerne i BREF dokumentet. 
Kriterierne for en typisk lastsituation er ikke detaljeret angivet i BREF dokumentet. Det er DONG 
Energys opfattelse at en typisk lastsituation er baseret på indfyring af typisk brændsel, dvs. at 
brændslets indhold af f.eks. svovl og klorid ligger på et gennemsnitligt niveau. 
 
DONG Energy har i vurderingen af BAT emissionsniveauet for anlægget efter brændselsomlægnin-
gen vurderet og angivet det forventede daglige gennemsnit set over en periode på et år.  
 
De forventede daglige gennemsnit er derved ikke sammenlignelige med forslag til emissionsgræn-
seværdier i afsnit I Forslag til vilkår og egenkontrol, da emissionsgrænser bl.a. skal tage hensyn til 
varierende driftssituationer, varierende brændselskarakteristika og til tilknyttede kontrolregler.  
 
Ved at anvende træpiller, der betragtes som CO2-neutralt brændsel, frem for naturgas og letolie, der 
bidrager med CO2 ved forbrænding, reduceres CO2-emissionen fra Skærbækværkets produktion af 
el og varme med op til ca. 500.000 tons CO2/år.  
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I de nedenstående afsnit beskrives de tekniske anlæg i relation til BAT for anlæg, der indfyres med 
biomasse.  
 

Modtagelse, håndtering og opbevaring af brændsel og restprodukter 
Der henvises til tabel 5.30 i BREF-dokumentet for de nedenfor beskrevne BAT tiltag i relation til 
modtagelse, håndtering og opbevaring af brændsel og restprodukter.  
 
Anlæggene til transport af brændsel og restprodukter er endnu ikke detailprojekterede og derfor er 
placeringen af de enkelte afkast, samt renseforanstaltningerne ikke endeligt fastlagt. Det følgende er 
en foreløbig generel beskrivelse af de planlagte installationer.     
 
Unloadere kan aflevere træpillerne lidt nede i lossetragten lige over støvflapperne i tragten, og der-
ved reduceres faldhøjden og støv til omgivelserne. Ydermere er den øverste del af lossetragten 
udstyret med afsugningssystem for nedbringelse af støv til omgivelserne.  
 
Alle bånd til transport af træpiller er ført i overdækkede/lukkede kanaler, og et afsugningssystem 
hindrer støvemissioner til omgivelserne. Omkring omkast er der etableret ekstra afsugning, brand-
overvågning samt eksplosionshæmmende udstyr i nødvendigt omfang. Transportanlægget er desig-
net med lange bånd for at begrænse antallet af omkast, som er kilde til beskadigelse af træpillerne 
og derved støvdannelse.   
 
Lagrene for træpiller består af lukket silo, og indførsels- og udtagningssystemer sker via transport-
bånd, hvorved støvemissioner omkring lagringen mindskes i forhold til planlagre med kørsel med 
dozer, som typisk giver anledning til støvemission.  
 
Der er monteret filter på udblæsningsluften fra siloen for rensning af den luft, som fortrænges ved 
fyldning af siloen, og pillerne håndteres i overdækkede/lukkede systemer, hvor støv recirkuleres og 
indgår i brændselssystemet. Ydermere medfører håndteringen og opbevaringen i de overdække-
de/lukkede systemer, at træpillerne ikke bliver udsat for regn for at der ikke opstår risiko for selvan-
tændelse 
 
De enkelte komponenter og anlæg vil blive indkøbt og i nødvendigt omfang bestykket med brand-
overvågning og eksplosionshæmmende udstyr for at kunne leve op til gældende ATEX-krav.  
 
Træflyveasken transporteres i container med lastbil til godkendt modtagefacilitet, hvor asken nyttig-
gøres eller deponeres. Ved fyldning af containeren befugtes asken for at undgå støv.  
 
Fugtig træbundaske føres fra bunden af kedlen med transportbånd direkte ned i en container som 
køres med lastbil til godkendt modtagefacilitet, hvor asken nyttiggøres eller deponeres.  
 

Bundasken vil være befugtet når slaggesystemet afleverer asken i containeren og derfor forventes 
bundasken ikke at være kilde til støv i omgivelserne. Når containeren er fyldt, transporteres den 

udenfor kedelhuset hvor den står indtil afhentning. Containerne udenfor kedelhuset stilles enten 
under halvtag eller overdækkes med presenning eller lign. for at undgå regnvand i containerne. Op-
laget af bundaske forventes at blive maksimalt omkring 100 tons. 

  
Til håndtering af flyveasken overvejes 2 løsninger: befugtet eller tørt system.  

 

I det befugtede system afleveres flyveasken efter befugtning direkte til containere, som er placeret 
indendørs i bygningen til flyveaskehåndteringen. Efter fyldning af den enkelte container vil den blive 
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overdækket med presenning eller lign. Tipsættevogne, som kan indeholde omkring 30 tons vil sand-
synligvis blive anvendt, da de har større kapacitet og medfører mindre håndtering end lad-

containere, som skal trækkes op/ned af lastbilen. I flyveaskebygningen kan der maksimalt være et 
samlet oplag på omkring 240-300 tons befugtet flyveaske. Befugtet flyveaske forventes ikke at give 
anledning til støv. 

 
Ved tør flyveaskehåndtering transporteres asken mekanisk eller pneumatisk i et lukket system fra 
filterets bundtragte til askesiloen. I askesiloen kan der oplagres omkring 1500 m3 tons tørt flyve-

aske.  
 
Udlastningsanlægget under siloen udføres typisk som en sluse med to porte, som holdes lukket 

under fyldning af tank-/lastbilen. Flyveasken udtages fra siloen enten tørt eller befugtes i forbindelse 
med lastning i lastbil. Endvidere udstyres udlastningen med afsugningssystem.  
 

Afsugning fra transportsystemer og andre støvende afkast vil blive renset i et filteranlæg, typisk kon-
volut- eller posefilter inden afkast til omgivelserne og støvemissionen efter filter er typisk under 10 
mg/Nm3.  Det udskilte materiale tilbageføres til processen. 
 

Virkningsgrad 
Overordnet set er råvareforbruget, dvs. forbruget af brændsel, effektiviseret ved indfyring på et kraft-
varmeanlæg, dvs. et anlæg der producerer både el og varme. Herved opnås markant højere udnyt-
telse af brændselsenergien end tilfældet ville være ved indfyring på anlæg, der alene producerer el.  
 
Ved indfyring med træpiller forventes en elvirkningsgrad på ca. 43,5 % og en brændselsvirknings-
grad på ca. 90 % ved samtidig produktion af fjernvarme. I BREF-dokumentets tabel 5.31 angives 
elvirkningsgrader på 20 – 30 % og brændselsvirkningsgrader på 75- 90 % ved anvendelse af træpil-
ler. Den forventede el-virkningsgrad ved støvfyring af træpiller på ca. 42 - 43,5 % ligger derved be-
tydeligt over BREF intervallet på 20-30% og brændselsvirkningsgraden på ca. 90% svarer til BAT 
intervallets øvre niveau. Det betyder en effektiv udnyttelse af energiindholdet i brændslet og en for-
holdsvist lavere emission pr. produceret MWh el/varme. 
  
Et væsentligt forhold ved BAT vurdering af de enkelte anlæg f. eks. støvfilter og deNOx anlæg er 
deres energiforbrug (el- og varmeforbrug), da det har direkte indvirkning på anlæggets egetforbrug. 
Når tryktabet i røggassystemet øges, medfører det et større elforbrug til sugetræksblæseren hvor-
ved det interne elforbrug stiger og produktionen som kan afsættes til eksterne kunder bliver tilsva-
rende lavere. Dette har direkte indflydelse på det samlede anlægs virkningsgrad, som er et udtryk 
for hvor effektivt brændslet anvendes.   
 
BAT elvirkningsgrad for eksisterende gasfyrede kraftværker er 38-40 % i henhold til BREF-
dokumentets tabel 7.35. Elvirkningsgraden for Skærbækværkets blok 3 er i dag ca. 46-47 %, men 
efter brændselsomlægningen reduceres den til ca. 45-46 %, men lever stadig fuldt op til BAT ni-
veauet. Årsagen til reduktionen i elvirkningsgraden er beskrevet i afsnit F. Beskrivelse af virksomhe-
dens produktion.  
 

Forbrændingsteknik 
Træpillerne knuses i møller og blæses videre som træstøv til kedlen. Ved forbrænding af biomasse 
anses støvfyring som BAT jvf. afsnit 5.5.3 i BREF-dokumentet.  
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I BREF dokumentets kapitel 5 Combustion techniques for biomass and peat er der umiddelbart in-
gen referencer til store støvfyrede anlæg, hvilket bl.a. fremgår af afsnit 5.1.3.3. Pulverised peat firing 
hvor der står:  
 
Pulverised combustion is rarely used for wood residues. The plants are almost always too small for 
pulverised combustion to be feasible [60, Alakangas, 1998]. However, a few plants still grind wood 
pellets and use pulverised firing. 
 
DONG Energy har heller ikke referencer til store støvfyrede anlæg, der kun fyres med biomasse, 
men vurderer ud fra bl.a. Avedøreværkets blok 2 at støvfyring er en attraktiv teknologi til forbræn-
ding af biomasse blandt andet pga. de høje virkningsgrader, som kan opnås jvf. afsnit 1.1.2 Virk-
ningsgrad. 
 

Tiltag til nedbringelse af NOx 
Brændere 
De brændere, der installeres til indfyring af træstøv, er low-NOx-brændere, der minimerer NOx-
dannelsen ved kilden. Low-NOx-teknologi er bl.a. kendetegnet ved, at der sker en trinvis tilførsel af 
forbrændingsluften. En del af eller hele luftmængden tilføres i brænderen som primær, sekundær og 
tertiær luft, og med tre forskellige lufttilførsler er der god mulighed for reduktion af NOx-dannelsen 
ved kilden, og der forventes således at kunne opnås den bedst mulige forbrænding uanset om der 
fyres med træpiller, gas eller olie. 
 
Anvendes de bedst tilgængelige, specialfremstillede træstøvfyrede Low-NOx-brændere, forventes 
det at der kan opnås en primær NOx-dannelse på omkring 400 mg/Nm3 efter kedlen. Anvendelse af 
low-NOx-brændere er et primært BAT tiltag til reduktion af NOx-dannelsen i kedlen i henhold til tabel 
5.34 i BREF-dokumentet. Det skal bemærkes at Low-NOx-brændere til biomasse ikke er kommerci-
elt tilgængelige som standard, hvilket begrænser antallet af leverandører. Dette forhold bemærkes 
også i BREF-dokumentet, tabel 5.27: " Standard low NOx burners are not available for peat" 
 
Ved mindre kedler, baseret på et andet fyringsprincip som f. eks. ristefyring eller Fluid-bed teknologi 
(FB), er der set lavere niveauer end dette. Denne lavere NOx-dannelse opnås, da forbrændingen 
foregår ved en markant lavere temperatur., som dog også medfører en lavere virkningsgrad i forhold 
til anlæg der drives ved højere temperaturer. Biomassefyrede kraftværkskedler baseret på ristefyring 
eller Fluid-bed er typisk mindre kedler og DONG Energy er ikke bekendt med at der eksisterer bio-
massefyrede kraftværkskedler af tilnærmelsesvis samme størrelse som Skærbækværkets blok 3, 
baseret på disse fyringsprincipper. Det er ikke teknisk muligt at ombygge kedlen til hverken ristefy-
ring eller Fluid-bed, dertil er ombygningerne for omfattende og vil i princippet betyde opførelse af en 
helt ny kedel. 
Den nedre værdi i BAT-intervallet for NOx-emissionen (50-150 mg/Nm3), beskrives i BAT-
dokumentet afsnit 5.5.8 NOx emissions netop for anvendelsen af fluid-bed teknologien, i kombinati-
on med anvendelsen af såvel SNCR som SCR: " In CFBC boilers, using SNCR + SCR combination, 
a NOx emission of 50 mg/Nm3 with an ammonia slip below 5 mg/Nm3 is achievable." 
 
SNCR 
Muligheden for installation af SNCR-anlæg på SKV3 er undersøgt og på basis af de udarbejdede 
varmebalancer blev det fundet, at det nødvendige temperaturvindue til SNCR (ca. 850 °C - 1050 
°C), ved last over 50 % vil befinde sig mellem overhederne, hvor der ikke er plads til at installere den 
nødvendige ammoniakinddysning.  
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DeNOx-anlæg 
Blok 3 udstyres med et SCR deNOx-anlæg af typen ”high dust” til fjernelse af NOX fra røggassen. 
Anlægget er placeret i røgvejen efter kedlens hedeflader. Processen benævnes selektiv katalytisk 
reduktion (SCR).  
 
Anvendelse af SCR deNOx-anlæg er et BAT tiltag til reduktion af NOx emission i henhold til tabel 
5.34 i BREF-dokumentet. I BREF dokumentets afsnit 5.5.8 NOx emissions beskrives anvendelsen af 
SCR deNOx anlæg og der refereres til 6 biomassefyrede anlæg indenfor energisektoren, 5 fluid bed 
kedler og en mindre ristefyret kedel. Det vil sige, at de angivne BAT emissionsniveauer er baseret 
på andre kedeltyper end kedlen på Skærbækværket. Dette er et væsentligt forhold der skal tages 
hensyn til ved vurderingen af det forventede emissionsniveau i relation til BAT emissionsniveauet 
angivet i BREF dokumentet.  
 
DONG Energy har begrænsede driftserfaringer med SCR deNOx-anlæg ved 100% biomassefyring, 
men vurderinger foretaget af en potentiel leverandør indikerer at en NOx-reduktion på op til 80 % 
kan forventes med anvendelse af denne type teknologi. Med udgangspunkt i emissionsberegninger 
ved forbrænding af biomasse på anlægget og anvendelse af low-NOx-brændere samt et SCR de-
NOx-anlæg forventes en årlig gennemsnitlig NOx-emission på omkring 120-150 mg/Nm3 (v/ 6 % 
iltindhold), og derved kan den forventede NOx-emission fra anlægget leve op til BAT emissionsni-
veauet på 50 - 150 mg/Nm3 (v/ 6 % iltindhold). Der en vis usikkerhed om hvor langt ned NOx dan-
nelsen kan bringes ved optimering af low-NOx-brænderne og kedel, da støvfyring af biomasse er en 
relativt uprøvet teknik og erfaringsgrundlaget er begrænset.  
 
Ved fyring med ren biomasse observeres der en kraftig deaktivering af de anvendte katalysatorer i 
deNOx anlægget. Et studie til afklaring af konsekvenserne af de meget høje katalysator-
deaktiveringshastigheder ved brug af SCR deNOx til biomassefyring viste, at ved et fastholdt NH3-
slip i størrelsesordenen 2-4 ppm, ville niveauet for NOx-emissionen variere kraftigt i løbet af et år. 
Således ville der kunne opnås en lav NOx-emission i perioden lige efter katalysator-skift, men med 
en kraftigt stigende emission i takt med at katalysatoren bliver deaktiveret i løbet af året. 
 

 
 
Der pågår i øjeblikket i DONG Energy regi et forsøg i samarbejde med fire katalysatorleverandører 
med det formål at kvantificere denne deaktivering. Foreløbige resultater indikerer at det må forven-
tes at deaktiveringen af en High dust SCR-katalysator ved fyring med ren biomasse bliver i størrel-
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sesordenen 50 - 70% pr. 10.000 timer, hvor der til sammenligning kan forventes en deaktivering på 
ca. 10% pr. 10.000 timer ved kulfyring.  
 
På basis af dette har DONG Energy i samarbejde med en potentiel katalysatorleverandør undersøgt 
muligheden for at etablere et SCR-system til ren biomassefyring. Med antagelsen om en deaktive-
ring på 60 % pr. 10.000 timer blev resultatet, at der skulle installeres 4 lag katalysator og udskiftes 1 
lag årligt. 
 
Af hensyn til varmeforsyningssikkerheden kan der ikke opereres med katalysatorskifte oftere end en 
gang pr. år, da skift af et katalysatorlag varer 5-10 dage og anlægget i den periode er ude af drift. 
Normalt gennemføres katalysatorskift i den årlige revision af anlægget sammen med øvrigt vedlige-
holdelsesarbejde i sommerperioden, hvor varmebehovet er mindst. Katalysatorskift oftere end en 
gang pr. år vil medføre at anlægget skal tages ud af produktion i vinterhalvåret hvor varmebehovet 
er størst. I den periode villevarmeproduktion skulle leveres af mindre oliefyrede anlæg, hvilket hver-
ken er miljømæssigt eller økonomisk hensigtsmæssigt. 
 
Deaktiveres katalysatoren med 70% pr. 10.000 timer, vil der fås en højere NOx-emission end det 
beregnede. På basis af dette og erfaringen fra indflydelsen af ikke-ideelle forhold som f.eks. drifts-
mønster, katalysatorslid og variationer i brændsel vurderes det, at den årlige gennemsnitlige NOx-
emission vil ligge op mod 150 mg/Nm3, svarende til den høje ende af BAT emissionsniveauet. 
 
På baggrund af de store tekniske udfordringer, mangel på referenceanlæg og erfaringerne med stor 
katalysator-deaktivering ved ren biomassefyring, er det sandsynligt at antallet af leverandører, der vil 
give de nødvendige garantier bliver stærkt begrænset. 
 

I BREF-dokumentets afsnit 5.5.11 beskrives, at en ulempe ved SNCR og SCR deNOx-anlæg kan 
være emission af ammoniak, som ikke har reageret med røggassen. Det BAT-relaterede emissions-

niveau for ammoniak er angivet til under 5 mg/ Nm3 (v/ 6 % iltindhold), hvilket det nye SCR deNOx-
anlæg på Skærbækværket vurderes at kunne leve op til som en gennemsnitlig værdi over en længe-
re periode. 

Doseringen af ammoniak til deNOx anlægget styres bl.a. via on-line måling af ammoniakkoncentra-
tionen i røggassen mellem katalysatoren og luftforvarmeren. Måleren er placeret før støvfilteret og 
data er derfor ikke repræsentative for ammoniakkoncentrationen i røggassen til omgivelserne, da 

der sker en vis indbinding af ammoniak i asken. Måling af ammoniakemissionen bør derfor foretages 
som præstationsmåling i hovedskorstenen. 
 
SCR deNOx-anlægget vil naturligvis også nedbringe emissionen af NOx ved fyring med gas og leto-
lie. De respektive BAT emissionsniveauer for eksisterende anlæg er i henhold til BREF-dokumentets 
tabel 7.37 ved gasfyring 50-100 mg/ Nm3 (v/ 3 % iltindhold) og ifølge tabel 6.44 ved letoliefyring 50-
150 (v/ 3 % iltindhold), Det vurderes at SCR deNOx-anlægget kan nedbringe emissionen af NOx 
ved fyring med gas og letolie til de respektive BAT emissionsniveauer.  
 

MST Odense har ønsket en vurdering af hvordan emissionsniveauet ved træpillefyring kan nedbrin-
ges til det lave niveau i det BAT-relaterede emissionsniveau 50 - 150 mg/Nm3 (v/ 6 % iltindhold). Der 

gøres opmærksom på, at de nedenfor beskrevne løsninger er teoretisk baserede vurderinger, og 
ikke udtryk for løsninger hvor potentielle leverandører har garanteret en maksimal NOx emission på 
50 mg/Nm3.  
 
Til nedbringelse af NOx emissionsniveauet til omkring 50 mg/Nm3 er følgende løsninger vurderet: 
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1. Indsættelse af yderligere katalysatormasse 
2. Oftere udskiftning katalysatormasse 

3. Supplering med Tail-end SCR-anlæg 
 

Ad. 1 En yderligere sænkning af emissionen til en emissionsværdi på 50 mg/Nm3 vurderes umiddel-

bart at kræve en forøgelse af katalysatormassen med 4 lag, dvs. til 8 lag i alt. En løsning med så 
mange katalysatorlag vil give et markant forhøjet tryktab, med tab af virkningsgrad til følge. 
Det vurderes at en sådan løsning ikke ville kunne realiseres i den eksisterende kedelbygning, men 

vil kræve sin egen ganske omfangsrige bygning. En løsning med en forøget omkostning på anslået 
64 mio. kr.  
I denne pris er der ikke taget højde for at sugetræksblæseren skal skiftes på grund af det øgede 

trykfald de yderligere katalysatorlag vil medføre. I det nuværende projekt forudsættes at den eksiste-
rende sugetræksblæser anvendes efter brændselsomlægningen. En ny sugetræksblæser er en 
udgift til omkring 30 mio. dkr. 

Installation af yderligere katalysatorlag vurderes samtidig at øge de årlige driftsomkostninger af de-
NOx-anlægget med 80-100%, grundet højere ammoniakforbrug, udskiftning af flere katalysatorele-
menter, samt øget tryktab over katalysatoren, svarende til en forøgelse på omtrent 7 mio. kr./år. 

Det er ikke afklaret hvorvidt at der med en sådan løsning rent faktisk ville opnås en NOx-emission på 
50 mg/Nm3, idet denne løsning også forudsætter en særdeles fintunet NH3 inddysning, som ikke 
nødvendigvis er realiserbar. Det skal således pointeres at ovenstående løsningsforslag er af hypote-

tisk karakter og ikke er udført noget sted i verden. Det maksimale antal katalysatorlag ved SCR, som 
er kommercielt tilgængeligt er 4 lag.  
 

Ad. 2 De 4 katalysatorlag kunne udskiftes oftere end med 1 lag for hvert år, f.eks. 1 lag halv-årligt, 
men selv ved så hyppige katalysatorskift vurderes det ikke muligt at opnå en reduktion helt ned til 50 
mg/Nm3. Et skift af et katalysatorlag er en omkostning på omkring 6 mio kr og medfører samtidig 

store begrænsninger på anlæggets rådighed, da en udskiftning typisk tager 5-10 dage. 
Som beskrevet tidligere vil et løsningsforslag, med udskiftning af katalysatorlag oftere end en gang 
om året være uforeneligt med en sikker varmeforsyning og samtidig skulle varmeproduktionen i 
udeperioden foregå på mindre oliefyrede anlæg, der ikke er udstyret med miljøanlæg, hvilket er bå-
de miljømæssigt og økonomisk uhensigtsmæssigt. På den baggrund vurderes løsningen med hyp-
pigere skift af katalysatorlag ikke at være udtryk for BAT.  
 

Ad. 3 Udover highdust SCR-anlæg kunne anlægget suppleres med en ”Tail-end” SCR løsning. Dette 

forventes at forøge anlægsinvesteringen med anslået mindst 250 mio. kr og samtidig sænke el-
virkningsgraden pga. det øgede trykfald gennem systemet. Høje anlægs- og driftsomkostninger, 
virkningsgradstab samt usikkerhed om teknologiens anvendelighed gør at dette ikke betragtes som 

realiserbart. 
 
Kombinationen af nye low-NOx-brændere til biomassefyring og etablering af SCR deNOx-anlæg 

med 4 katalysatorlag vurderer DONG Energy svarer til BAT for nedbringelse af NOx ved indfyring 
med træpiller for anlægget på Skærbækværket. Den totale udgift til etablering af det planlagte de-
NOx anlæg er omkring 120 mio. dkr. Katalysatoren forudsættes placeret i den eksisterende kedel-

bygning og grundet bygningens højde kan der maksimalt installeres 4 katalysatorlag, hvilket også er 
det maksimale antal katalysatorlag i kommerciel tilgængelige SCR anlæg. De planlagte installationer 
er både angivet i tabel 5.34 i BREF-dokumentet som BAT løsninger, det forventede emissionsniveau 

ligger indenfor BAT emissionsniveauet og den tekniske løsning er kommerciel tilgængelig om end 
det sandsynligvis er få leverandører, som vil give emissionsgarantier grundet den hurtige deaktive-
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ring af katalysatoren ved 100 % biomassefyring og de generelt begrænsede driftserfaringer på om-
rådet.   
 
Ammoniaktank 
BREF-dokumentets tabel 5.30 anbefaler at ammoniaktanke større end 100 m3 placeres under jor-
den, men da ammoniaktanken kun er på 36 m3, er denne anbefaling ikke relevant, og tanken place-
res på terrænniveau.  
 
Oplaget af ren flydende ammoniak er under 50 tons og derved ikke selvstændigt omfattet af risiko-
bekendtgørelse, men indgår i den samlede risikovurdering af værket sammen med letolieoplaget. 
Fastlæggelse af forskellige barrierer og foranstaltninger til at reducere risikoniveauet ved anvendel-
se af ren flydende ammoniak til et acceptabelt niveau fremgår af Skærbækværket sikkerhedsrap-
port. 
 

Tekniske anlæg til nedbringelse af støv 
Rensning for partikler vil foregå i et el- eller posefilter placeret efter deNOX-anlægget.  
 
For anlæg over 300 MWtermisk er posefilter / elfilter BAT for reduktion af støvemissioner i henhold til 
tabel 5.32 i BREF-dokumentet. Det BAT-relaterede emissionsniveau er 5 - 20 mg/Nm3 (v/ 6 % iltind-
hold). 
 

Det planlagte støvfilter dimensioneres til at overholde en emissionsgrænse på 20 mg/Nm3 (v/ 6 % 
iltindhold) og det forventede årsgennemsnit for støvemission er vurderet til omkring 10 mg/Nm3 (v/ 6 

% iltindhold). Forskellen mellem de to emissionsniveauer for støv hænger bl.a. sammen med hvor-
dan et støvfilter dimensioneres, leverandørgarantier og variationen i brændslet og lasten gennem et 
år. 

 
I forbindelse med etablering af et støvfilter er de to primære aktører DONG Energy og leverandøren 
af anlægget. DONG Energy angiver forudsætningerne for hvilke driftssituationer filteret skal kunne 

håndtere baseret på f.eks. sammensætningen af brændslet og procesberegninger af kedelanlægget. 
Ved dimensionering af et støvfilter er bl.a. røggas- og askemængde vigtige forudsætninger og der 
tages udgangspunkt i en maksimal driftssituation, da det er den driftssituation anlægget skal kunne 

håndtere.   
Ud fra DONG Energys forudsætningerne designer leverandøren anlægget og opstiller garantier for 
hvordan anlægget kan præstere. 

 
Vigtigheden af forudsætningerne bevirker at alle aktører både hos DONG Energy og på leverandør-
siden er konservative ved fastlæggelse af forudsætninger og lægger en vis margin til for at tage 

højde for usikkerheder og derigennem sikre at forudsætningerne altid kan overholdes. Dette medfø-
rer at den samlede margin på forudsætninger øges og derved bliver der også større margin til emis-
sionsværdien som støvfilteret er dimensioneret til at overholde, hvilket medfører at et støvfilter hvor 

kravet til leverandøren er 20 mg/Nm3 typisk har en noget lavere emissionsniveau.  
Ved dimensionering af støvfilteret er den maksimale driftssituation anvendt, men gennem et år vil 
driften af anlægget variere både med hensyn til produktionen af el og varm, samt det anvendte 

brændsel. Dette medfører f.eks. at røggasmængden og askeindholdet i røggassen inden rensning i 
perioder vil være noget lavere end det anlægget maksimalt kan håndtere og emissionen efter an-
lægget vil tilsvarende blive lavere.  
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Følgende forhold er typisk parametre som har indflydelse på at støvemissionen fra et el-filter varie-
rer, og at emissionen nogle døgn er højere end den gennemsnitlige emission over en længere peri-

ode: 
 

 Last 

Når lasten af anlægget reduceres mindskes røggasmængden tilsvarende. En mindre 

røggasmængde end filteret er dimensioneret til, vil medføre mindre hastighed gen-
nem filteret og dermed øget støvfjernelse. Perioder med meget lav last vil derfor re-
ducere den gennemsnitlige emission.  
 

 Røggastemperatur 

Tilsmudsning (sod mv.) af kedel kan give højere røggastemperatur og derved højere 
røggashastighed i filteret med reduceret støvfjernelse og dermed øget emission til 

følge.  
 

 Røggassens vandindhold 

Brændslet indeholder varierende mængder af fugt og brint, hvilket giver varierende 
vandindhold i røggassen. Højt vandindhold giver lav emission som følge af ændring i 
forholdene i filteret og i støvets elektriske egenskaber. 
 

 Askeindholdet ved filterindløb 

Et elfilter udskiller efter virkningsgrad dvs. en procentdel f.eks. 99,5%. Stiger støv-
koncentrationen eksempelvis til det dobbelte før filteret som følge af mere aske i træ-

pillerne, vil emissionen fra filteret ligeledes stige til det dobbelte. 
 

 Askens sammensætning 

Den kemiske sammensætning af asken har stor betydning for filterets evne til at ud-
skille støv, og er f. eks. medvirkende til at f.eks. halmaske er svært udskilleligt i et el-
filter og det meste træaske er middel til let udskillelig. 
 

 Sodblæsning 

Under normal drift tilsmudses kedlen som følge af forbrændingen. Derfor er der i 

hvert døgn perioder, hvor kedlen renses, kaldet ”sodblæsning” for at frigøre aflejret 
aske. Under sådanne perioder vil støvtilførselen til filteret stige, og emissionen efter 
filteret vil ligeledes stige.   
 

 Brændselsfordeling mellem træpiller, gas og olie 

Både askens beskaffenhed og røggassens sammensætning ændres, når forholdet 
mellem brændsler ændres. Det kan bringe emissionen under eller over den gennem-

snitlige emission. 
 

 Urolig fyring 

Driftsforstyrrelser i kedlen vil forplante sig til filteret. Det vil betyde at filteret skal ar-
bejde under andre konditioner, end dem som det er optimeret til og dette vil typisk 
medføre højere emission. 
 

 Start/stop af anlæg, op/nedregulering af last 

Under ikke-stabile driftsforhold, som f.eks. under start/stop vil emissionerne ofte ligge 
over den gennemsnitlige emission. 
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 Mekanisk defekt i filter 

Et elfilter er et mekanisk anlæg bestående af mange tusinde enkeltdele og dertil skal 
man sikre at kunne opretholde en spændingsforskel på 70.000 volt. Der er mange 

bevægelige dele, som er røggasbestrøgne, hvilket øger slitagen herunder korrosion 
og revnedannelse. Reparationsarbejder på elfiltre skyldes typisk brud på elektroder, 
brud på mekaniske koblinger og tilsmudsning af isolatorer. Aske kan desuden give 

kortslutning, hvis det lægger sig uheldigt i filteret. Når en defekt i anlægget konstate-
res foretages en vurdering af reparationsarbejdet og afvejning af konsekvensen ved 
af køre videre med anlægget eller om det øjeblikkeligt skal stoppes, bl.a. vurderes om 

emissionsvilkår kan overholdes selvom dele af anlægget er defekt. Nogle reparati-
onsarbejder kan udføres under drift mens andre kræver at anlægget lukkes helt ned, 
da det f.eks. kræver at der opstilles stillads inde i filteret mm.   

 

Opmærksomheden henledes på, at et filter dimensioneres, så det tager højde for at et eller flere af 
ovennævnte forhold kan optræde samtidig. Derfor vil et fuldt perfekt filter under ideelle forhold have 

en lavere emission end hvad det er dimensioneret til. Baseret på erfaringer antages det, at et eller 
flere af ovennævnte forhold altid forekommer i en ikke på forhånd kendt udstrækning. 
 
Baseret på ovenstående vurderer DONG Energy at der ved træpillefyring kan forventes et årsgen-
nemsnit for støvemission på omkring 10 mg/Nm3 (v/ 6 % iltindhold) afhængig af brændsel og drift 
ved rensning af røggassen med det projekterede støvfilter. Derved kan den forventede støvemission 
fra anlægget leve op til BAT emissionsniveauet, som repræsenterer typiske driftssituationer.  
 
I BREF- dokumentets tabel 5.32 nævnes der udskilningsgrader på mere end 99,5 % for et el-filter. 
Det fremgår dog ikke specifikt hvilke brændsler og driftssituationer denne udskilningsgrad refererer 
til og umiddelbart vurderer DONG Energy, at dette kun kan opnås, hvis der fyres brændsler med højt 
askeindhold (eksempelvis tørv). Når det drejer sig om de almindeligste biomasser eksempelvis træ-
piller af god kvalitet, er askeindholdet så lavt, at virkningsgrader over 99,5 % vil medføre en emissi-
on på under 2 mg/Nm3, hvilket er meget lavt og betydeligt under BAT emissionsniveauet på 5-20 
mg/Nm3. BAT vurdering og vilkår for støvemission bør derfor ikke omfatte en vurdering af støvfilte-
rets virkningsgrad, men alene være baseret på støvkoncentrationen efter filteret. 
 
Etablering af et elfilter eller posefilter vil også nedbringe emissionen af støv ved fyring med letolie, et 
posefilter under oliedrift skal dog have tilført inert og basisk materiale – fx kalk for at beskytte poser-
ne. BAT emissionsniveauet for eksisterende anlæg er i henhold til BREF-dokumentets tabel 6.42 
ved letoliefyring 5 - 20 mg/ Nm3 (v/ 3 % iltindhold), og det vurderes at et el- eller posefilter kan ned-
bringe emissionen af støv ved letoliefyring til BAT emissionsniveauet. 
 
Fyring med naturgas er normalt ikke en kilde til støvemission, og der emitteres typisk under 5 mg/ 
Nm3 (v/ 3 % iltindhold). Anvendelse af støvfilter ved gasfyring er ikke angivet som BAT i BREF do-
kumentet og der bør derfor gives tilladelse til bypass af støvfilteret eller til at slukke elfilteret, når der 
kun fyres med naturgas.  
 
MST ønsker en vurdering af, hvordan emissionsniveauet kan nedbringes til det lave niveau i det 
BAT-relaterede emissionsniveau 5 - 20 mg/ Nm3 (v/ 6 % iltindhold). Umiddelbart kan et posefilter 
eller et større elfilter anvendes.  
 
Anvendelse af et posefilter nedbringer typisk støvemissionen til under 10 mg/Nm3 (v/ 6 % iltindhold), 
og hvis det skal nedbringe støvemissionen til garanteret maksimalt 5 mg/Nm3 vil det betyde, at der 
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skal anvendes posefilter, i en særlig udformning, hvor bl.a. posernes syninger er tapede, samt off-
line rensning af poserne.  
 
DONG Energy vurderer, at anvendelse af posefilter ikke er en optimal løsning ved støvfyring med 70 
% træpiller, fordi asken forventes at indeholde en del uforbrændt kulstof. Dette medfører både en 
risiko for gløder i filteret samt selvantændelse i asken i filterets tragte. Begge situationer kan beska-
dige poserne med højere emission til følge. Sker dette, forøges støvemissionen, når urenset røggas 
passerer støvfilteret, og samtidig forøges vedligeholdelsesudgifterne betydeligt til regelmæssig ud-
skiftning af filterposerne. Anvendelse af et posefilter vil desuden medføre et større trykfald i røggas-
systemet og det vil derfor være nødvendigt at udskifte sugetræksblæseren med både væsentligt 
forøgede investeringsomkostninger og forøget egetforbrug af el til følge. 
 
Anvendelse af et større elfilter end det projekterede, vil også kunne reducere støvemissionen til 
maksimalt 10 mg/Nm3 (v/ 6 % iltindhold). Det vil medføre, at der skal installeres et elfilter med flere 
sektioner og længden af filteret skal øges fra 23 til 32 meter. Merudgiften til det større elfilter vil være 
omkring 30 mio. DKK og den totale udgift til elfilteret vil være i størrelsesordenen 100 mio. DKK.  
 
I hovedscenariet udskilles der 6.516 ton flyveaske pr år. Merudskilning af flyveaske med det større 
elfilter er 10 kg i timen, hvilket i hovedscenariet med 2.116 ækvivalente fuldlasttimer bliver omkring 
21 ton pr. år. 
 
Anlægget forventes afskrevet over 15 år, hvilket giver en marginal anlægsomkostning for det større 
elfilter på 95 kr. pr kg ekstra aske udskilt. Dette skal sammenlignes med hovedscenariet, hvor der i 
perioden udskilles 97.740 ton svarende til en specifik pris på 0,72 kr. pr kg udskilt aske.    
 
Driftsomkostningerne relaterer sig hovedsagelig til øget elforbrug. Dette stiger med 30 %, svarende 
til et vurderet merforbrug på 150 kWh/h. 
 
På denne baggrund vurderes det, at røggasrensning med det projekterede nye elfilter, alternativt et 
posefilter, på Skærbækværket svarer til BAT for nedbringelse af støvemissioner ved indfyring med 
træpiller. DONG Energy mener ikke at en merinvestering på 30 mio kr. til et større elfilter står mål 
med den yderligere støvreduktion på omkring 20 tons pr år, da de marginale investeringsudgifter er 
ca. 100 gange højere pr. ton aske end for det projekterede støvfilter.  
 

BAT til begrænsning af SO2-emissioner  
Som en del af projektet har DONG Energy vurderet behovet for at supplere røggasrensningen med 
et afsvovlingsanlæg. Træpillerne der skal fyres med på Skærbækværket vil være af samme slags, 
som anvendes på bl.a. Avedøreværket og derfor tager vurderingen af SO2 emissionen udgangs-
punkt i leverede træpiller til Avedøreværket.  
 
Af BREF-dokumentets afsnit 5.5.7 fremgår at: ”The sulphur content of peat is often low, and wood 
biomass contains practically no sulphur. Wood-based biomass can, therefore, be combusted in FBC 
without desulphurisation. The SO2 emission level depends thus only on the sulphur content in the 
fuel and is typically below 50 mg/Nm3 (O2 = 6 %)”. 
 
Til ovenstående skal bemærkes, at BREF-dokumentet specifikt nævner fluid bed-forbrænding (FBC) 
og ikke pulverforbrænding (PC), som skal anvendes på SKV. Dette hænger sandsynligvis sammen 
med at der ikke er et større antal anlæg med pulverforbrændingsteknik i drift på nuværende tids-
punkt. Det bør dog umiddelbart kunne antages, at hvis emissionsniveauet ved støvfyring også typisk 
er under 50 mg/Nm3, er dette udtryk for opfyldelse af BAT.  
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Som angivet i BREF-dokumentet, afhænger indholdet af svovl i luftudledningerne af brændslets 
svovlindhold. DONG Energy stiller krav om maksimalt 500 mg svovl/kg ved indkøb af træpiller dels 
for generel at begrænse SO2 emissionen dels for at reducere sandsynligheden for ABS kondense-
ring i deNOx anlæggets katalysator i lavlast situationer ved at begrænse SO2 koncentrationen i røg-
gassen.  
I perioden 2007-2009 var den gennemsnitlige svovlkoncentration i 250 laster (total 743.000 tons) af 
træpiller til DONG Energy på 160 mg/kg, se Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. for svovlindhold i 
træpiller leveret til Avedøreværket. 
 

 

Figur 10: Svovlindholdet i træpiller leveret til AVV i perioden 12.4.2007 til 16.6.2009 

 
I under 3 % af leverancerne var svovlindholdet større end det kontraktlige krav på 500 mg/kg, og i 
alle tilfælde kom de fra samme leverandør. Det højeste svovlindhold var 925 mg/kg. 
I situationer hvor svovlindholdet er over den kontraktlige grænse, kan leverancen afvises eller blan-
des med leverancer med lavere svovlindhold hvis det viser sig nødvendigt for at overholde SO2 
emissionsgrænseværdien.  
 
SO2-emissionen afhænger af hvor meget svovl, der bindes til slagge- og askepartikler, og denne 
indbinding forventes at være minimum 50 % for biofyrede anlæg, hvor der ikke tilsatsfyres kulfly-
veaske. DONG Energy har dog begrænsede erfaringer med støvfyring af træpiller, hvor der ikke 
samtidig tilsatsfyres kulflyveaske, men målinger på bl.a. virksomhedens biomassefyrede anlæg i 
Herning har vist at indbindingen kan ligge på et væsentligt højere niveau end de 50 %. I Fejl! Hen-
visningskilde ikke fundet. er vist den forventede SO2-emission ved forskelligt svovlindhold i 
brændsel ved 50 % indbinding af svovl i asken. 
 

 S i træpiller mg/kg SO2 emission mg/Nm3 
(50% indbinding i aske) 

Gennemsnit  160 26 

Kontraktlig  500 82 

Maksimal 925 152 

Tabel 9: S indholdet i træpiller samt forventede SO2 emissioner ved 50 % indbinding i asken 
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Med baggrund i de leverede pillers svovlindhold i 2007-2009 samt erfaringer med, hvordan svovl-
indholdet i biomasse fordeles i hhv. slagge, aske og røggas, forventes en SO2-emission fra et støv-
fyret anlæg som SKV uden afsvovlingsanlæg på under 30 mg/Nm3.  
 
En forventet SO2-emission ved træfyring på under 30 mg/Nm3 baseret på svovlindhold i leverede 
træpiller til DONG Energy stemmer med det typiske SO2 emissionsniveau for fluid bed-forbrænding 
på under 50 mg/Nm3 som angivet i BREF-dokumentet, som repræsenterer en typisk driftssituation. 
Dog vil SO2-emissionen kunne stige til omkring 80 mg/Nm3 hvis svovlindholdet i træpillerne stiger til 
den kontraktlige maksimale grænse, og maksimalt til omkring 150 mg/Nm3 hvis der fyres med træpil-
ler med det maksimalt registrerede svovlindhold. Disse maksimale SO2 emissioner repræsenterer 
spidsværdier og en atypisk lastsituation og kan derfor ikke sammenlignes med det BAT relaterede 
emissionsniveau i BREF-dokumentet, som kun repræsenterer en typisk driftssituation. 
  
Et væsentligt forhold i relation til eventuel etablering af et vådt afsvovlingsanlæg ved biomassefyring 
er den dårlige kvalitet af den producerede gips. Det relativt lave svovlindhold i træpiller medfører et 
tilsvarende lavt svovlindhold i røggassen, og derved bliver der en større andel af urenheder i den 
producerede gips fra afsvovlingsanlægget. Der er derfor ingen garanti for at gipsen kan anvendes 
direkte hos gipspladeproducenter som gipsen fra kulfyrede anlæg kan, og det vil derfor kræve et 
anlæg til oprensning af den gips, der ikke overholder kvalitetskravene. Gennem denne oparbejdning 
forventes hovedparten af gipsen at kunne anvendes, men der er tale om ekstra anlæg, som skal 
etableres samt medfølgende driftsomkostninger og miljøbelastning i form af energiforbrug og spilde-
vand.     
 
Hvis kvaliteten af gipsen betyder at oprensning ikke er mulig, må gipsen deponeres. For produktio-
nen på Skærbækværket vil det dreje sig om en årlig mængde på potentielt 200-1.800 tons gips, 
afhængigt af svovlkoncentration i de leverede træpiller.  
  
Udgifterne til etablering af et vådt afsvovlingsanlæg udgør ca. 160 mio. DKK eksklusiv eventuelt 
anlæg til oprensning af gipsen. Hertil kommer væsentlige driftsudgifter til bl.a. kalk og spildevands-
behandling samt oprensning eller deponering af gipsen. 
 
Yderligere medfører et vådt afsvovlingsanlæg miljøbelastning i form af en kontinuert produktion af 
spildevand. Spildevandet renses typisk i eget rensningsanlæg inden det ledes til kloaksystemet for 
yderligere rensning i et kommunalt rensningsanlæg før udledning til recipient. I driften af rensnings-
anlæg anvendes desuden forskellige kemikalier og spildevandsrensning producerer slam, som skal 
håndteres.  
 
DONG Energy har ud fra en teknisk-økonomisk og miljømæssig afvejning vurderet at der ikke er 
begrundelse for at etablere afsvovlingsanlæg som en del af røggasrensningen på Skærbækværket.  
 

BAT til begrænsning af emission af tungmetaller 
Ved anvendelse af et støvfilter, fjernes sammen med støvet de tungmetaller, der sidder bundet til 
partiklerne, hvorved tungmetalemissionen nedbringes, og ifølge BREF-dokumentets tabel 5.4.5 an-
gives pose- og elfilter som "Techniques for the prevention and control of dust and heavy metal emis-
sions" og der angives ikke BAT emissionsniveauer for tungmetaller ved fyring med biomasse. 
 
Med henvisning til redegørelsen i afsnit 1.1.5 om virkningsgrader under anvendelse af biomasse 
med lavt askeindhold argumenteres der for, at der ikke kan opstilles et vilkår om tungmetalrensning i 
støvfilteret på en fast procentandel. 
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Der etableres enten el- eller posefilter på Skærbækværket som en del af brændselsomlægningen og 
det vurderes at støvfilteret svarer til BAT for nedbringelse af tungmetalemissioner ved indfyring med 
biomasse.  
 

BAT til begrænsning af emission af HCl 
Indledningsvis beskriver BREF-dokumentet i afsnit 5.5.10, at det BAT-relaterede emissionsniveau 
for HCl ved indfyring med biomasse er under 25 mg/Nm3. Efterfølgende beskrives det dog i BREF-
dokumentet, at emissionen typisk er højere for anlæg der indfyrer halm, hvor emissionen, som års-
middelværdi typisk kan være 100 mg/Nm3 og variere mellem 50 - 300 mg/Nm3 i døgnmiddel. Der er 
dermed en vis uklarhed om BAT niveauet, da biomasse viser store variationer i kloridindhold.  

 
Koncentrationen af HCl-emissionen fra fyring med biomasse afhænger af kloridindholdet i brændslet 
og indbinding af klorid til askepartiklerne i bund- og flyveasken.  
 
Kloridindholdet i træpillerne er ikke en handelsparameter på nuværende tidspunkt og måles derfor 
ikke rutinemæssigt i de leverede træpiller til DONG Energys værker. De analyser DONG Energy har 
foretaget af kloridindhold i træpiller har typisk vist et indhold under 300 mg/kg, dog kan indholdet i 
enkelte leverancer være højere. 
 
I lighed med SO2 forventes indbindingen af Cl at være minimum 50 % for biofyrede anlæg hvor der 
ikke tilsatsfyres kulflyveaske. DONG Energy har dog begrænsede erfaringer med støvfyring af bio-
piller hvor der ikke samtidig tilsatsfyres kulflyveaske, men målinger på Herningværket har vist at 
indbindingen kan ligge på et betydeligt højere niveau end de 50 %.  
 
Beregninger af den forventede HCl-koncentration i røggassen giver med det typiske kloridindhold på 
under 300 mg/kg og en indbinding på 50 % en emission på under 25 mg/Nm3, hvilket svarer til det 
generelle BAT emissionsniveau, som repræsenterer en typisk lastsituation og ikke kortvarige spids-
værdier.  
 
I de situationer hvor brændslets kloridindhold er atypisk dvs. over 300 mg/kg kan HCl-koncentration i 
røggassen være op til 50 mg/Nm3 og hvis emissionen skal reduceres i disse atypiske lastsituationer 
medfører det, at der skal installeres f.eks. en røggasvasker. DONG Energy mener ikke, det er BAT 
at installere disse anlæg da de sandsynligvis kun skal anvendes lejlighedsvis. 
 

CO 
For CO angiver BREF-dokumentet i afsnit 5.5.9 et BAT relateret emissionsniveau på 50-250 
mg/Nm3 for biomassefyring. En minimering af emissionen af CO opnås via en fuldkommen forbræn-
ding, hvilket bl.a. afhænger af godt anlægsdesign, god processtyrings- og overvågningsudstyr. 
DONG Energy har begrænsede erfaringer med ombygning af et eksisterende stort, naturgasfyret 
kraftværk til støvfyring med 100 % biomasse, hvorfor der heller ikke er praktisk viden om de faktisk 
forekommende emissionskoncentrationer af CO, da de afhænger af forbrændingen i den enkelte 
kedel. Derfor vurderes det, at BAT emissionsniveauet på 50 – 250 mg/Nm3 sandsynligvis kan opnås 
efter idriftsættelse og indkøring af kedlen. 
 

Dioxin og furan 
Ved forbrændingsprocesser, kan der dannes dioxiner og furaner, som er en fællesbetegnelse for en 
række klorerede forbindelser. Dannelsen af dioxin og furan i forbrændingsprocesser afhænger bl.a. 
af temperaturen og tilstedeværelsen af klor. En nøje styret forbrænding ved høje temperaturer på et 

kraftværk som Skærbækværket begrænser dannelsen af dioxiner og furaner ved fyring med bio-
masse i forhold til en dårligere styret forbrænding ved lavere forbrændingstemperatur. 
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DONG Energy er ikke bekendt med, at der findes målinger for emissionen af dioxin og furan fra sto-

re pulverfyrede biomassekraftværker. Derimod er emissionen af dioxin og furan fra decentrale kraft-
værker i Danmark blevet kortlagt af DMU og beskrevet i den faglige rapport nr. 781, 
2010,Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007.  

I denne rapport er emissionsfaktoren for flisfyrede decentrale kraftværker angivet til 14 ng/GJ.  
 
I tabellen nedenfor er emissionsniveauer for Skærbækværet for maks træpillescenariet beregnet. 

Den beregnede emission er baseret på emissionsfaktorerne fra de deraftværker. 
 

 Emissionsfaktor Emissionsfaktor 
  ng/GJ ng/Nm3 
Træflis 14 0,04 

Tabel:  Beregnet emission af dioxin og furan ved benyttelse af emissionsfaktor for decentrale kraftværker fyret med hhv. 
træflis, halm. 
 
I BAT dokumentet for store fyringsanlæg angives i afsnit 5.5.12 et generelt opnåeligt emissionsni-
veau for dioxin og furan fra anlæg, der fyres med biomasse, på under 0,1 ng/Nm3.  

 
Som det fremgår af tabellen ovenfor forventes emissionsniveauet efter omlægningen på Skær-
bækværket ved fyring med træ at være under 0,04 ng/Nm3 idet det forventes, at emissionen fra 

Skærbækværket som gennemsnit vil være lavere end gennemsnittet fra de decentrale værker fyret 
med træflis. Det vurderes på denne baggrund, at emissionen af dioxin og furan ved indfyring med 
træpiller på Skærbækværket vil være under det i BAT dokumentet angivne generelt opnåelige ni-

veau på under 0,1 ng/Nm3.   
 

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltnin-
ger 

Luftforurening 
22) Stofklasser, massestrøm og emission 
Nøgletal fra brændselsmængder fremgår af ansøgningens afsnit 16. Ved forbrænding af træpiller, 
letolie og naturgas vil de primære emissioner være NOx, SO2 og støv. De forventede emissionsni-
veauer er nærmere beskrevet i ansøgningens afsnit 21. Ud over de primære emissionsparametre vil 
der også være emissioner af HCl, HF og tungmetaller. En nærmere beskrivelse af emissioner, emis-
sionsfaktorer og massestrøm ses af OML-beregningen, bilag 2. 
 

Nedenfor i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. er data for de primære emissioner angivet for hhv. 
hovedscenariet, max. træpillescenarie samt 0-scenariet, hvor 0-scenariet svarer til en fremtidig si-
tuation med skærpede NOx emissionsgrænseværdier fra 2016. Beregningerne er foretaget ved an-

vendelse af data fra OML-beregningen for emissionsfaktorer og indfyret effekt. Endvidere fremgår 
røggasflow og røggastemperaturer også af OML-beregningerne.  

 

 Hovedscenarie max træpillescenarie 0-scenarie 

Indfyret effekt (TJ) 9.595  16.550 11.775 

Røggasmængde (mio. 

Nm3/år) 

3.555 6.214 3.863 

NOx (tons/år) 422 853 322 

SO2 (tons/år) 235 568 19 
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Støv (tons/år) 49 114 15 

Tabel 10: Årlige røggasmængder, NOx, SO2 og støv for Skærbækværket for hovedscenariet, max 
træpillescenariet samt for de nuværende forhold. 

Opgørelsen er baseret på forslag til grænseværdier på månedsbasis for biomassefyring, NOx: 150 
mg/Nm3, SO2: 100 mg/Nm3 og støv: 20 mg/Nm3. Dette medfører, at de årlige emissioner af specielt 
SO2 og støv er konservativt opgjort, da de forventede årlige gennemsnitlige emissioner er vurderet til 

under henholdsvis 30 mg/Nm3 og 10 mg/Nm3. 

 
23) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder 
Anlæg til håndtering, opbevaring og oplagring af biomasse etableres så støvgener reduceres mest 
muligt. Der anvendes overdækkede transportbånd, afsugningssystemer, oplagring sker i lukket silo 
og formaling af træpiller sker i lukkede bygninger.  
Der forventes således ikke væsentlige støvemissioner fra diffuse kilder udenfor værkets område. 
For beskrivelse af de enkelte foranstaltninger til reduktion af støv henvises til afsnit G. Oplysninger 
om valg af bedst tilgængelige teknik. 

 
24) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg 
I opstartsperioden vil emissionen af NOx være højere end ved normal drift pga. at inddysningen af 
ammoniak først startes når røggassen er omkring 315 oC for at reducere risikoen for ABS kondense-
ring i katalysatoren. Ved nedlukning af anlægget vil perioden hvor der ikke inddyses ammoniak være 
kortere, da hele anlægget og katalysatoren er varm. 
Støvfilteret vil være i drift i opstart- og nedlukningsperioder og der forventes ikke øget støvemission i 
perioderne. 
Derudover forventes der ingen væsentlige ændringer af emissionsforholdene ved opstart og nedluk-
ning af blokken. 
 
25) Beregning af afkasthøjder 
Der er gennemført OML-beregning2 dels til dokumentation af værkets immissionskoncentrationsbi-
drag for NOx, SO2, CO, støv, ammoniak, saltsyre og hydrogenflourid i luften omkring Skærbækvær-
ket før og efter omlægningen dels til dokumentation for overholdelse af de tilhørende B-værdier. For 
nærmere detaljer i den gennemførte OML-beregning henvises til bilag 2. 
 

I Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. ses resultatet af beregningerne ved hhv. drift på 100 % letolie 
og 70 % træpiller. Tabellen viser den beregnede immissionskoncentration procentvise andel af den 

tilhørende B-værdi. Af tabellen ses, at for de driftsscenarier på Skærbækværket som giver anledning 
til de største koncentrationsbidrag i omgivelserne, at alle B-værdier er overholdt. Højeste procentvi-
se andel af B-værdien ses for HF, som udgør 53 % af B-værdien. For relevante tungmetaller udgør 

den højeste immissionskoncentration (kadmium) en procentvis andel på 3,6 % af B-værdien (data 
for tungmetaller kan ses af bilag 2). Overholdelse af alle B-værdier er et mål for, at der i forhold til 
luftforurening ikke er sundhedsmæssige risici for mennesker forbundet med brændselsomlægnin-

gen.  
 
 
 

 

2 Beregningsmodellen OML – Multi 5.03 (PC versionen). 
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Stof 
B-værdi Træpiller 

(Maks. træpillescenarie) 
Letolie 

 

  IMK 
% af  

B-Værdi 
IMK 

% af  
B-værdi 

 µg/m3 µg/m3 % µg/m3 % 
NOx 125 12,9 10 % 12,1 10 % 
SO2 250 17 7 % 22,0 9 % 
CO 1000 59 6 % 11,0 1 % 
Partikel (støv) 80 3 4 % 2 3 % 
Ammoniak (NH3) 300 1 0,5 % - - 
Saltsyre (HCl) 50 11 21 % <1 2 % 
Hydrogenfluorid (HF) 2 1 53 % 0,8 40 % 

Tabel 11: Beregnede immissionskoncentrationer for indfyring med 100 % letolie og udelukkende 
træpiller (maks. træpillescenariet). Alle koncentrationer er opgivet som beregnede immissionskon-
centrationsbidrag og som % af B-værdien for det respektive stof. Drift på hhv. 100 % letolie og 70 % 

træpiller repræsenterer de scenarier, som udgør de største immissionskoncentrationsbidrag. 

 
Beregningsresultaterne viser dermed, at Skærbækværkets eksisterende skorsten på 120 meter er 
tilstrækkelig til, at luftemissionerne i alle driftssituationer overholder de maksimalt tilladelige immissi-
onskoncentrationsbidrag i omgivelserne.  
 
Lugt 
Det forventes ikke at håndtering og indfyring af træpiller vil give anledning til lugtpåvirkninger i væ-
sentligt omfang. 
 
Træpillerne håndteres i et lukket transportsystem fra de losses til de indfyres i kedlen. Træpillerne 
transporteres på lukkede bånd til siloen, hvorfra de udtages i bunden af siloen, også på lukkede 
bånd, og transporteres ind i bloksiloerne og derfra direkte til møllerne. 
 
Indfyring af biomasse på kraftvarmeværker giver normalt ikke anledning til lugtpåvirkning. 
 
Spildevand 
26) Spildevandsteknisk beskrivelse 
Brændselsomlægningen forventes ikke at medføre en væsentlig ændring i udledningens størrelse 
eller sammensætningen af spildevandet, da produktionen af dionat vil være sammenlignelig med 
den nuværende situation og der heller ikke ledes nye spildevandsstrømme til systemet.  
 
27) Afledning af spildevand 
Det forventes ikke, at der vil forekomme ændringer i mængden af spildevand eller art og mængde af 
miljøfremmede stoffer i spildevandet i forhold til før ombygningen,  
 
28) Direkte udledning 
Kølevand vil som hidtil blive indtaget og udledt til Kolding Fjord, og der vil ikke forekomme ændringer 
i kvantiteten eller kvaliteten af det udledte kølevand, idet værkets kølesystemer ikke ændres i forbin-
delse med brændselsomlægningen.  
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29) Udledning af kvælstof eller fosfor 
Ikke relevant, idet næringsstofholdigt spildevand fra værket udledes til offentligt kloaksystem.  
 
Støj 
30) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder 

I forbindelse med støjberegningerne blev beregningsmodellen for det eksisterende anlæg (dvs. kil-
der som ikke er nye kilder som konsekvens af brændselsomlægning) opdateret med følgende kilder:  

 Diverse afkast samt portåbning på fjernvarmebygning nord for blok 3.  

 Serverkøleanlæg umiddelbart øst for administrationsbygning.  

 Der et tilføjet støjbidrag fra 2 nye ventilationsafkast placeret på taget af den sydlige del af MR-
stationen.  

 Transport af restprodukter mv.  

 Firmaet Meldgaards aktiviteter med bl.a. slaggesortering på mellemdepotet Stegenav indgår i 
beregningerne, da de jf. Melgaards miljøgodkendelse af d. 9. august 2000 skal indgå som en del 
af Skærbækværkets aktiviteter i beregning af støjbelastningen.  

Som det fremgår af forudsætningerne for støjberegningerne indgår firmaet Meldgaards aktiviteter 
med bl.a. slaggesortering på Stegenav. I Melgaards miljøgodkendelse af d. 9. august 2000 fremgår, 
at aktiviteterne skal indgå som en del af Skærbækværkets aktiviteter i beregning af støjbelastningen 
på trods af, at det er en selvstændig virksomhed med egne støjvilkår. Dette mener DONG Energy 
ikke er korrekt reguleringspraksis, da Melgaard er en selvstændig virksomhed og DONG Energy 
ikke er ansvarlig for aktiviteterne, men blot udlejer arealet til Melgaard. Støjforhold for Melgaards 
aktiviteter skal reguleres via Melgaards miljøgodkendelse og være helt adskilt fra Skærbækværkets 
aktiviteter. Ved fremtidige støjundersøgelser for Skærbækværket vil Meldgaards aktiviteter ikke blive 
inkluderet. Desuden forventer DONG Energy, at dette forhold bliver justeret i forbindelse med revisi-
on af Melgaards miljøgodkendelse.   
 
Nye støjkilder som følge af brændselsomlægningen består primært af anlæg til håndtering af fast 
brændsel samt transport af restprodukter mv.  
 
Brændselsomlægningen medfører følgende væsentlige nye støjkilder og tilhørende planlagte drifts-
tid, som er anvendt i beregningerne er angivet: 

 Lossekran til træpiller. Aktiviteten foregår hele døgnet, men  i perioden kl. 07-22, kører kranen 
dog kun på den vestlige del af kajen. 

 Transportbåndet på havnekaj og skråtransportbånd til/fra silo. Aktiviteten foregår hele døgnet. 

 Transport af træflyveaske fra askelager til mellemdepot på Stegenav. Aktiviteten foregår mellem 
kl. 07-22 alle dage. 

 Transport af træbundaske fra askelager til mellemdepot på Stegenav. Aktiviteten foregår i dag-
perioden på hverdage samt lørdage kl. 07-14. 

 Transport af ammoniak til ammoniaklager. Aktivitet foregår kun i dagperioden på hverdage. 

 Transittransport med lastbil af brændsel fra træpillelager til andre værker. Aktivitet foregår kun i 
dagperioden. 
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Last- og losning af brændsler vil ikke foregå samtidigt. Der er kun regnet med bidrag fra losning af 
biobrændsel, da denne aktivitet er mere støjende end lastning. 
 
Håndtering af træpiller foregår delvis udendørs ved losning af træpiller med kran fra skib til losse-
tragt.  Efter lossetragten foregår transporten på overdækkede bånd og omkast af træpiller fra et 
bånd til et andet foregår i lukkede omkasterstationer. Nyanlæg som f.eks. omkasterstationer, skive-
møller, deNOx-anlæg, støvfilter og sugetrækblæser er ikke vurderet som væsentlige kilder i støjbe-
regningerne, da de forudsættes at blive placeret i bygningerne med høj luftlydisolation.  
 
Restprodukter forventes at blive transporteret med lastbil direkte til godkendt modtagefacilitet, men i 
støjberegningerne er det forudsat at restprodukter transporteres med lastbil til mellemdeponering på 
Stegenav for at beregningerne svarer til rammerne i VVM redegørelsen for brændselsomlægningen. 
Lastbilerne har samme kørerute på Skærbækværkets område om de kører til Stegenav eller anden 
modtagefacilitet, så støjbelastningsmæssigt har det ingen betydning. Træpiller til transit lastes i last-
biler med anlæg ved pillesiloen og køres direkte til andre DONG Energy værker. 
 
Kildestyrken for de nye anlæg er bestemt dels ud fra leverandøroplysninger dels ud fra målinger på 
tilsvarende anlæg.  
 
Støj fra skibe 
Støj fra skibe ved kaj vil ligeledes være en ny kilde til støj i forbindelse med brændselsomlægningen 
og beskrives samlet under punkt 32) Beregning af det samlede støjniveau. 
 
31) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

De gennemførte støjberegninger er baseret på en række forudsætninger bl.a. kildestyrken for de 
enkelte støjkilder. For at overholde støjgrænserne for Skærbækværket, støjdæmpes afkast for hjæl-

pedampventil på blok 3 og afkast for ventilation på MR-stationen med minimum 7 dB. Desuden er 
det i beregningerne antaget at kranen og transportbåndet på havnekajen ikke støjer mere end hen-
holdsvis 103 dB(A) (kildestyrke) og 80 dB(A)/m. Skråtransportbånd er antaget til ikke at støje mere 

end 78 dB(A)/m. Disse kildestyrker vil være udgangspunktet for støjkrav til leverandører af anlæg-
gene. Det kan vise sig at kravet hæves for den ene kilde og skærpes for den anden kilde, da det er 
det samlede bidrag som er relevant i forhold til den samlede støjbelastning.  

 
Endvidere vil der ved udbud og indkøb af nye maskinanlæg til brændselsomlægningen efterspørges 
bedste tilgængelige teknologi fra leverandører med hensyn til støjdæmpning, ligesom overholdelse 

af givne krav til støjemission bliver en del af udbudsmaterialet på maskinanlæggene. Efter installati-
on af anlæggene vil der blive gennemført støjmålinger for kontrol af de garanterede kildestyrker. 
 

32) Beregning af det samlede støjniveau 
Skærbækværket overholder de nuværende grænseværdier for støjbelastning og generelt med stor 
margin, hvilket hovedsagelig hænger sammen med dispositionerne ved anlæggelsen af blok 3 i 

starten af 1990'erne. Det har tidligere været planen, at der skulle etableres 2 kraftværksblokke som 
erstatning for de ældre anlæg på Skærbækværket. I miljøgodkendelsen af blok 3 af d. 6. august 
1993 blev der stillet vilkår om at anlægget skulle indrettes så det maksimalt medførte et støjbidrag 

på 32 dB(A). Baggrunden for vilkåret om maksimalt 32 dB(A) for blok 3 var, at der derved kunne 
etableres yderligere en kraftværksblok med et støjbidrag på 32 dB(A), da de to blokke tilsammen 
skulle overholde den vejledende støjgrænse for natperioden på 35 dB(A). Der blev kun opført blok 3 

og derfor er den samlede støjbelastningen fra anlægget omkring 32 dB(A) i natperioden. I forbindel-
se med etableringen af blok 3 blev der gennemført adskillige tiltag for at reducere støjen til det kræ-
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vede støjniveau bl.a. lydsluser på luftindtag, vandkølede transformere, og udformning af facader på 
bygninger med henblik på lydreduktion. 

 

Brændselsomlægning 
I forbindelse med brændselsomlægningen ændres plangrundlaget for adresserne Klippehagevej 19, 

20 og 21, der i dag er naboer til Skærbækværket og beliggende i rammeområde S.B.3, som er ud-
lagt til boligområde. De to ejendomme ejes og anvendes af DONG Energy pt. som pendlerhuse. 
Ejendommene medtages i rammeområde S.E.3.D og vil fremover indgå i Skærbækværkets lokal-

plan. Anvendelsen ændres til administration med mulighed for enkelte overnatninger og dette bety-
der, at de støjvilkår, der gælder for værkets område fremover også gælder for de to matrikler og de 
vil ikke længere indgå i rammeområdet S.B.3.  
 
I afsnittene indgår beskrivelse af støjbelastningen af Klippehagevej 19,20 og 21 for fuldstændighe-
den indtil planforholdene formelt er ændret. Fremover vil der ikke være tale om overskridelser af 
støjgrænserne når planforholdene ændres. Derfor er beregningsværdierne markeret med kursiv og 
skrevet med grå for disse områder. Konkret betyder dette, at der er en beregningsmæssig overskri-
delse af støjbelastningen for de tre adresser Klippehagevej 19, 20 og 21 i dag, hvor disse adresser 
er omfattet af boligområdet S.B.3., og dermed er de vejledende støjgrænser for boligområder gæl-
dende indtil plangrundlaget ændres i forbindelse med VVM godkendelse af brændselsomlægningen 
på Skærbækværket. Dette forventes at ske i andet halvår 2012.  
 
Der er foretaget beregning i følgende kontrolpunkter, svarende til de mest støjbelastede boliger i 
boligområdet S.B.3, der ligger umiddelbart øst for værket:  

 Fjordvejen 2 
 Kidholmevej 12  
 Klippehagevej 14  
 Klippehagevej 19  
 Klippehagevej 20  
 Klippehagevej 21 
 Kraborrevej 10 
 Tennisbane 

 
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser kontrolpunkternes geografiske placering i forhold til 
Skærbækværket. 
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Figur 11: Kort over omgivelserne omkring Skærbækværket, samt placering af kontrolpunkter 

 
Ved beregning af støjbidrag for brændselsomlægningen er det ikke relevant at anvende samme 
opdeling i scenarier som ved de øvrige miljøforhold, dvs. i et hovedscenarie og et max træpillesce-
narie, da beregning af den maksimale støjbelastning tager udgangspunkt i fuld drift af anlæggene. 
 
Samlet set vurderes det, at støjberegningerne er udtryk for den situation, hvor de højest 
forekommende kildestyrker er anvendt, og alle anlæg er i drift samtidig. Set over en længere periode 
vil støjbelastningen i området afhænge af hvor mange skibe, der skal losses og lastes, da kranen og 
transportsystemerne er de væsentligste støjkilder og derved vil antallet af dage med højere støjbe-
lastning naturligvis være flere ved max træpille- end ved hovedscenariet, da der skal håndteres me-
re brændsel.  

 
Der er udført en støjberegning for det samlede værk i fuld drift dvs. inkl. losning af træpiller fra skib 

og resultaterne er angivet i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..: 
 
 

 
 
 

 
 

Position Hverdage Lørdage Søndage 
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Referencetidsrum 07-18 18-22 22-07 07-14 14-18 18-22 22-07 07-18 18-22 22-07 

Støjgrænse 45 dB 40 dB 35 dB 45 dB 40 dB 40 dB 35 dB 40 dB 40 dB 35 dB 

Fjordvejen 2 
 

37,1 
 

36,0 
 

34,8 
 

36,0 
 

36,7 
 

36,0 
 

34,8 
 

36,4 
 

36,0 
 

34,8 

Kidholmevej 12 
 

39,8 
 

33,8 
 

33,4 
 

33,5 
 

33,6 
 

33,8 
 

33,4 
 

33,6 
 

33,8 
 

33,4 

Klippehagevej 14 
 

39,7 
 

35,7 
 

33,1 
 

35,6 
 

35,9 
 

35,7 
 

33,1 
 

35,8 
 

35,7 
 

33,1 

Klippehagevej 19 
 

39,8 
 

39,2 
 

38,8 
 

39,2 
 

39,2 
 

39,2 
 

38,8 
 

39,2 
 

39,2 
 

38,8 

Klippehagevej 20 
 

40,1 
 

38,8 
 

37,1 
 

38,8 
 

39,3 
 

38,8 
 

37,1 
 

39,0 
 

38,8 
 

37,1 

Klippehagevej 21 
 

42,2 
 

41,8 
 

40,9 
 

41,8 
 

41,8 
 

41,8 
 

40,9 
 

41,8 
 

41,8 
 

40,9 

Kraborrevej 10 
 

35,4 
 

34,3 
 

34,1 
 

34,2 
 

34,7 
 

34,3 
 

34,1 
 

34,5 
 

34,3 
 

34,1 

Tennisbane 
 

36,3 
 

33,9 
 

31,4 
 

33,8 
 

34,2 
 

33,9 
 

31,4 
 

34,0 
 

33,9 
 

31,4 

Tabel 12: Støjbidrag for brændselsomlægning med losning sammenholdt med Skærbækværkets 

nuværende grænseværdier 

 
For det fremtidige driftsscenarie med biobrændsel viser beregningerne, at de nuværende grænse-
værdier kan overholdes i alle punkter i alle referencetidsrum. 
 

De mest betydende støjbidrag er fra den nyetablerede kran og det tilhørende transportbånd på hav-

nekajen, som for nuværende antages at have en kildestyrke på henholdsvis 103 dB(A) og 80 
dB(A)/m. Det endelige støjbidrag i referencepunkterne vil afhænge af de endelige kildestyrker efter 
etablering af de nye anlæg.   

 
Detaljerede beregningsforudsætninger og -resultater fremgår af baggrundsrapporten, bilag Fejl! 
Henvisningskilde ikke fundet.. 

 
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser som eksempel støjudbredelsen omkring virksomheden i 
aftenperioden efter brændselsomlægningen.  
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Figur 12: Støjberegning, driftsfase, aften 

 

Støj fra skibe  
Skibe som ligger ved kaj i forbindelse med losning og lastning har som udgangspunkt skibets hjæl-
pemaskineri kørende til egenproduktion af strøm til belysning og maskineri mv. Skibene er indrettet 

så de er selvforsynende med strøm og strømsystemet er ikke forberedt til at få leveret strøm fra 
ekstern forsyning og derfor er hjælpemotoren i drift døgnet rundt og den primære kilde til støj fra 
skibe, som ligger ved kaj. Endvidere kan maskinrumsventilationen ofte være i drift når skibet ligger 

ved kaj.  
 
Der findes i dag ikke internationale standarder eller krav til skibenes støjbelastning af omgivelserne, 

hvilket betyder, at der ikke findes standarddata for skibenes støjudbredelse, ligesom skibene ikke er 
designet så den eksterne støjpåvirkning kan begrænses. 
 

Miljøstyrelsen har i brev, Regulering af støj fra skibe i havn, J.nr. MST-5103-00012, 31. maj 2010, 
som er sendt til alle kommuner, miljøcentre m.fl., vejledt om de muligheder, der aktuelt er for at mil-
jømyndighederne kan regulere generende støj fra skibe i havn. I brevet angiver Miljøstyrelsen at 

kildestyrken af hjælpemaskineriet på fragtskibe kan være i området 100-115 dB(A). 
 
Der gøres opmærksom på at støj fra skibe i havn ikke er reguleret i Skærbækværkets gældende 

miljøgodkendelse fra december 2009 og at der ikke er fastsat støjgrænser for skibes hjælpemaski-
neri.  

 Side 48/61 



Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger  Dok. nr.  

 Erstatter dok. nr.  Dok. nr.:  

   

 
For at undersøge den forventede støjbelastning fra skibe har DONG Energy målt støj fra 7 skibe, 

som leverede fast brændsel til DONG Energy. Målingerne viste en gennemsnitlig kildestyrke på 99 
dB(A) og en maksimal kildestyrke på 107 dB(A), dvs. at DONG Energys målinger ligger i den lavere 
ende af det af Miljøstyrelsen angivne interval. De 7 målinger kan dog ikke forventes at være repræ-

sentative for alle fragtskibe, som kan anløbe Skærbækværkets havn, da DONG Energy handler fragt 
på verdensmarkedet med et stort antal forskellige leverandører og ikke råder over egne skibe til 
transport af brændsel. 

 
Der er udført en beregning af støjbidrag fra skibe ved kaj og resultaterne er angivet i Fejl! Henvis-
ningskilde ikke fundet.. Som kildestyrke for skibets hjælpemaskineri er anvendt henholdsvis 99, 

107 og 115 dB(A) for at vise variationen i skibsstøj, og 99 dB(A) udgør et forventeligt minimumsbi-
drag og 115 dB(A) antages at repræsentere det største forventede støjbidrag. Det maskineri, som er 
nødvendigt for losning og lastning under anløb til Skærbækværkets havn, er landbaseret (lossekran 

og transportsystemer) og indgår i støjberegningen af selve værket jf. afsnit 32) Beregning af det 
samlede støjniveau. 
 

Der anløber årligt 1-2 olieskibe med letolie og dette forventes at fortsætte efter brændselsomlæg-
ningen. På grund af det begrænsede antal anløb er støj fra olieskibe vurderet til ikke at være en 
jævnligt forekommende aktivitet, som skal indgå i et støjberegningsgrundlag. Støj fra slæbebåde og 

pramme ejet af DONG Energy er heller ikke medtaget i beregningen, idet der etableres landforsy-
ning af strøm til disse, så generatorer o.a. ikke er i drift, når pramme og evt. slæbebåde ligger til kaj 
ved Skærbækværket natten over (kl. 22-07). 

 

Position Støjbelastning 

Kildestyrke, skib  99 dB 107 dB 115 dB 

Fjordvejen 2 21 29 36 

Kidholmevej 12 14 22 29 

Klippehagevej 14 19 28 34 

Klippehagevej 19 31 38 44 

Klippehagevej 20 20 29 34 

Klippehagevej 21 31 39 48 

Kraborrevej 10 20 27 35 

Tennisbane 18 27 33 

Tabel 13: Støjbidrag beregnet i omgivelserne af Skærbækværket fra skibe der ligger ved kaj. Bereg-
ningerne er foretaget for varierende kildestyrker af hjælpemaskineri. 

 

Som det fremgår af Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. er støjbelastningen fra skibe i reference-
punkterne mellem 14 og 36 dB(A) afhængig af den anvendte kildestyrke. 
 

Til vurdering af den samlede støjbelastning fra Skærbækværket og fra skibe ved kaj er der udført en 
beregning hvor støjbidragene er lagt sammen. Resultaterne er angivet i Fejl! Henvisningskilde 
ikke fundet.. Som kildestyrke for skibets hjælpemaskineri er anvendt henholdsvis 99, 107 og 115 

dB(A) for at vise variation i den samlede støjbelastning. Det er valgt at afrunde de beregnede værdi-
er grundet usikkerheden om størrelsesordenen af skibenes kildestyrke. Kildestyrker for Skær-
bækværket fremgår af bilag 3 og beregningsresultater af skibsstøj af bilag 4. 
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Position 

Kildestyrke 

skibets 

hjælpemo-

tor Hverdage Lørdage Søndage 

Referencetidsrum 

 07-

18 

18-

22 

22-

07 

07-

14 

14-

18 

18-

22 

22-

07 

07-

18 

18-

22 

22-

07 

Fjordvejen 2 99 

 

37 

 

36 

 

35 

 

36 

 

37 

 

36 

 

35 

 

37 

 

36 

 

35 

 107 

 

38 

 

37 

 

36 

 

37 

 

37 

 

37 

 

36 

 

37 

 

37 

 

36 

 115 

 

40 

 

39 

 

39 

 

39 

 

40 

 

39 

 

39 

 

39 

 

39 

 

39 

Kidholmevej 12 99 

 

40 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 107 

 

40 

 

34 

 

34 

 

34 34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 115 

 

40 

 

35 

 

35 

 

34 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

Klippehagevej 14 99 

 

40 

 

36 

 

33 

 

36 

 

36 

 

36 

 

33 

 

36 

 

36 

 

33 

 107 

 

40 

 

36 

 

34 

 

36 

 

37 

 

36 

 

34 

 

36 

 

36 

 

34 

 115 

 

41 

 

38 

 

37 

 

38 

 

38 

 

38 

 

37 

 

38 

 

38 

 

37 

Klippehagevej 19 99 

 

40 

 

40 

 

39 

 

40 

 

40 

 

40 

 

39 

 

40 

 

40 

 

39 

 107 

 

42 

 

42 

 

41 

 

42 

 

42 

 

42 

 

41 

 

42 

 

42 

 

41 

 115 

 

45 

 

45 

 

45 

 

45 

 

45 

 

45 

 

45 

 

45 

 

45 

 

45 

Klippehagevej 20 99 

 

40 

 

39 

 

37 

 

39 

 

39 

 

39 

 

37 

 

39 

 

39 

 

37 

 107 

 

40 

 

39 

 

38 

 

39 

 

40 

 

39 

 

38 

 

39 

 

39 

 

38 

 115 

 

41 

 

40 

 

39 

 

40 

 

41 

 

40 

 

39 

 

40 

 

40 

 

39 

Klippehagevej 21 99 

 

43 

 

42 

 

41 

 

42 

 

42 

 

42 

 

41 

 

42 

 

42 

 

41 

 107 

 

44 

 

44 

 

43 

 

44 

 

44 

 

44 

 

43 

 

44 

 

44 

 

43 

 115 

 

49 

 

49 

 

48 

 

49 

 

49 

 

49 

 

48 

 

49 

 

49 

 

48 

Kraborrevej 10 99 

 

36 

 

35 

 

34 

 

34 

 

35 

 

35 

 

34 

 

35 

 

35 

 

34 
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 107 

 

36 

 

35 

 

35 

 

35 

 

36 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 115 

 

38 

 

38 

 

37 

 

38 

 

38 

 

38 

 

37 

 

38 

 

38 

 

37 

Tennisbane 99 

 

36 

 

34 

 

32 

 

34 

 

34 

 

34 

 

32 

 

34 

 

34 

 

32 

 107 

 

37 

 

35 

 

33 

 

35 

 

35 

 

35 

 

33 

 

35 

 

35 

 

33 

 115 

 

38 

 

36 

 

35 

 

36 

 

37 

 

36 

 

35 

 

36 

 

36 

 

35 

Tabel 14: Samlede støjbelastning fra Skærbækværket inkl. skibes hjælpemaskineri 

 
Beregningerne viser at den samlede støjbelastning for Skærbækværket inkl. støj fra skibes hjælpe-
maskineri stiger med stigende kildestyrke for skibene. Støjbelastningen fra værket inkl. støj fra ski-

bes hjælpemaskineri i referencepunkterne er i intervallet 32 - 41 dB(A), afhængig af den anvendte 
kildestyrke og referencetidsrum. 
 

I det referencepunkt hvor støjbelastningen er højest for natperioden, Fjordvejen 2, er den beregnede 
samlede støjbelastning 39 dB(A) i de situationer hvor skibets kildestyrke er 115 dB(A), der ifølge 
Miljøstyrelsen er det største bidrag, som kan forventes fra fragtskibe, og  35 dB(A) når skibets kilde-

styrke er 107 dB(A). Til sammenligning er den vejledende støjgrænse for boligområder 35 dB(A) om 
natten.  
 

Miljøstyrelsen angiver i det vejledende brev af 31. maj 2010, følgende muligheder for at reducere 
støjen fra skibe: 

 Skibstransport i forhold til andre transportformer 
 Reducere støjen fra losse- og lasteaktiviteter 
 Reducere støjen fra skibenes maskineri 

 
Skibstransport i forhold til andre transportformer 

Et alternativ til skibstrafikken kunne være at få træpillerne leveret til Skærbækværket med lastbil, 
hvilket for max træpillescenariet vil svare til over 45.000 lastbiler om året, hvilket vil øge trafikken i 
området betragteligt, herunder øge miljøbelastningen fra transporten og forøge transportudgifterne. 

På den baggrund vurderer DONG Energy at lastbiltransport af hele mængden af træpiller til Skær-
bækværket ikke er et reelt alternativ til skibstransport. 
 

Muligheden for at reducere støjen fra losse- og lasteaktiviteter 
Til losse- og lasteaktiviteter anvendes Skærbækværkets anlæg i stedet for skibets udstyr, da det 
forventes, at det er muligt at stille støjkrav til leverandøren af kranen og transportbåndet på havne-

kajen om at de maksimalt må støje henholdsvis 103 dB(A) (kildestyrke) og 80 dB(A)/m, hvorved 
støjgrænserne for Skærbækværket kan overholdes. De angivne kildestyrker for kranen og trans-
portbåndet svarer til BAT støjniveauer for den type udstyr. Disse kildestyrker vil være udgangspunk-

tet for støjkrav til leverandører af anlæggene. Det kan vise sig at kravet hæves for den ene kilde og 
skærpes for den anden kilde, da det er det samlede bidrag, som er relevant i forhold til den samlede 
støjbelastning. 
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Muligheder for at reducere støjen fra skibenes maskineri 
Som nævnt råder DONG Energy ikke over egne skibe til transport af brændsel og handler fragt på 

verdensmarkedet med et stort antal forskellige leverandører og derfor er det forskellige skibe, der vil 
anløbe havnen. Derfor er der ikke muligt at etablere strømforsyning fra land, da der bl.a. ikke er 
fælles standarder for strømforsyning af skibe.  

 
Som tidligere beskrevet findes der i dag ikke internationale standarder eller krav til skibenes støjbe-
lastning af omgivelserne. En måde hvorpå støjbelastningen fra skibenes hjælpemaskineri kan ned-

bringes er ved at placere skibets afkast fra hjælpemaskineriet i størst mulig afstand til støjfølsomme 
arealer.  
 

Skibene der skal losse og laste fast brændsel på Skærbækværket skal ligge ved kaj med afkast fra 
hjælpemotor længst muligt mod vest, typisk bagbordsside, dvs. venstre side i forhold til sejlretnin-
gen. Herved opnås den størst mulige afstand fra støjkilden til boligområdet S.B.3.  

 

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 
De nye anlæg som installeres i forbindelse med brændselsomlægningen vurderes ikke at være typi-

ske kilder til lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer og derfor er der ikke foretaget yderligere vurde-
ringer af dette i denne ansøgning.  
 
Affald 
33) Oplysninger om affaldssammensætning og -mængde 
Mængden af mineralske restprodukter vil stige, som beskrevet under punkt 34) Oplysninger om 
affaldshåndtering. 
 
Der vil ikke forekomme ændringer i produktionen af farligt affald eller andre typer affald som følge af 
brændselsomlægningen bortset fra brugte katalysatorelementer fra deNOx-anlægget, som skal skif-
tes med års mellemrum. Så vidt muligt vil de brugte katalysatorelementer enten blive reaktiveret hos 
en ekstern leverandør eller genanvendt på anden måde. 
 
Under anlægsfasen vil der blive produceret affald i form af byggeaffald og husholdningsaffald fra 
arbejdspladserne. Mængderne vurderes at være relativt små i forhold til værkets normale mængde 
affald. 
 
I driftsfasen forventes en mindre stigning i affaldsmængderne, da omfanget af anlæg, der skal vedli-
geholdes og antallet af medarbejdere stiger i forhold til forholdene før omlægningen.  
 
34) Oplysninger om affaldshåndtering 
 
Affald 
Alt affald i anlægs- og driftsfasen kildesorteres og bortskaffes via værkets affaldshåndtering sam-
men med øvrigt affald fra drifts- og vedligeholdelsesopgaver. 
 
Restprodukter  
Skærbækværket fyres i dag med gas og letolie og disse brændsler giver ikke anledning til produkti-
on af restprodukter. Brændselsomlægningen vil medføre produktion af restprodukter da træpiller 
typisk har et askeindhold på op til 2 %, som udskilles i kedlen og i miljøanlæg. 
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I Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. fremgår mængden af årlige restprodukter efter brændselsom-
lægningen  

Restprodukter efter brændselsomlægningen 
Hovedscenarie Max træpillescenarie 

Bundaske fra træpiller Tons/år 1.150 2.900

Flyveaske fra træpiller Tons/år 6.500 16.350

Tabel 15: Oversigt over restprodukter efter omlægning 

Asken opbevares i containere alternativt en silo og transporteres direkte væk fra værket med lastbil. 
 
Træaske 
Der vil være tale om en ren træaske, både for flyveasken og bundasken. Der er to egenskaber ved 
denne aske, som kan udnyttes i forbindelse med genanvendelse. Det er dels askens indhold af næ-
ringssalte og spormineraler og dels askens geotekniske egenskaber. Der er tradition for at anvende 
aske fra forbrænding af biomasse som gødskningsmiddel i Sverige, men ikke i Danmark. Med den 
nye bioaskebekendtgørelse nr. 818 af 21/07/2008 er det også muligt at anvende denne aske som 
gødskningsmiddel i Danmark, og der arbejdes i øjeblikket på at kortlægge denne mulighed. Som 
alternativ vurderes også muligheden for at anvende asken i Sverige. Ved at nyttiggøre bioasken 
reduceres behovet for anvendelse af kunstgødning. 
 
35) Fordeling af nyttiggørelse og bortskaffelse af affald 
DONG Energy bestræber sig på at genanvende så meget af de mineralske restprodukter som muligt 
og genanvender ca. 96 % af de producerede mineralprodukter. Den prioriterede rækkefølge er: 
 

 Genanvendelse som råstof eller færdigt materiale i industri eller landbrug 
 Genanvendelse som erstatning af naturlige fyldmaterialer i bygge- og anlægsprojekter 
 Deponering 

 
Denne prioritering vil også blive anvendt i forhold til restprodukter fra blok 3. 
 
Der vil ikke forekomme ændringer i graden af genanvendelse og bortskaffelse af øvrige affaldsfrak-
tioner.  
 
Jord og grundvand 
36) Jord og grundvandsbeskyttende foranstaltninger 
Skærbækværkets Blok 3 er etableret på opfyldt havområde, og området hvor bygningerne skal etab-
leres ligger i område med begrænsede drikkevandsinteresser. 
 
Den befugtede flyve- og bundaske håndteres i lukkede containere, når den transporteres på værks-
området og vil derfor ikke give anledning til perkolat/vand på vejene. Ammoniaktanken der er place-
ret på det vestlige værksområde bliver enten konstrueret med dobbelte vægge med lækagedetek-
tion mellem væggene eller med en tankgård omkring som forebyggelse af spild til jorden. 
 
Samlet vurderes det at brændselsomlægning og de nye aktiviteter og medfølgende forebyggende 
foranstaltninger ikke vil give anledning til øget risiko for forurening af jord og grundvand på Skær-
bækværket. 
 

I. Forslag til vilkår og egenkontrol 
37) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår 
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Luftforurening  
 
NOx, SO2 og støv 
 
Skærbækværket er omfattet af Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner 
fra store fyringsanlæg, herefter forkortet ”Store Fyr”, som gælder for fyringsanlæg med en indfyret 
effekt over 50 MW. Skærbækværkets blok 3 har i dag en indfyret effekt på 820 MW. 
 

Ifølge bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed, der indeholder bestemmelser, som 
gennemfører IPPC-direktivet3, 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. Hvilke teknikker som anses for at 
være bedst tilgængelig teknik (BAT) beskrives i BREF- dokumentet for store fyringsanlæg med tilhø-
rende angivelse af emissionsniveauer, som vil kunne opnås ved anvendelse af BAT. 

 
I såvel bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, BREF-dokumentet skelnes mellem bestående an-
læg og nye anlæg, idet der gælder/anbefales mere restriktive grænseværdier for nye fyringsanlæg. 
 
I henhold til § 3, stk. 4, 2. i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg gælder kravene for nye anlæg 
ved en ”væsentlig ændring” af et bestående fyringsanlæg. Ved ”væsentlig ændring” henvises her til 
definitionen i § 11, stk. 3, i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed. Ved væsentlige 
ændringer eller udvidelser forstås efter denne bestemmelse dels driftsændringer, der efter godken-
delsesmyndighedens vurdering kan have negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø, 
dels ændringer eller udvidelser, der i sig selv opfylder de eventuelle minimumsgrænser for godken-
delsespligt i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.  
 
Miljøstyrelsen Odense har tilkendegivet at de betragter ombygningen på Skærbækværket af et så-

dant omfang, at der samlet set er tale om en væsentlig ændring i forhold til den nuværende situati-
on, hvor der fyres med naturgas og anlæggets derfor vurderes som et nyt anlæg. Emissionskrav for 
nye anlæg i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg for biomassefyring fremgår af tabel 16.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brændsel Biomasse 

Reference mg/normal m3, tør 
røggas, 6 % O2 

NOx 200 

SO2  200 

Støv  30 

Tabel 16. Emissionskrav ved biomassefyring  
 
IED 
I januar 2011 trådte Parlamentets og Rådets direktiv af 24. november 2010 om industrielle emissio-

ner (IED) i kraft. Direktivet er en sammenskrivning af 7 direktiver, hvorunder IPPC-direktivet og Di-
rektivet for store fyringsanlæg. I det nye direktiv om industrielle emissioner er emissionsgrænsevær-
dierne for store fyringsanlæg baseret på anbefalingerne i BREF-dokumentet og generelt lavere end i 

den gældende bekendtgørelse om store fyringsanlæg. Desuden er de tilhørende kontrolregler for 
emissionsgrænseværdierne ændret. 
   

 

3 Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. 
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Direktivet, der regulerer forureningen fra de større industrivirksomheder og husdyrbrug, skal være 
implementeret i medlemslandene senest 7. januar 2013. Brændselsomlægningen på Skærbækvær-

ket vil ikke være i drift før 7. januar 2014 og derved betragtes brændselsomlægningen (biomasse) 
som et nyt anlæg i forhold til IED og emissionsgrænseværdier som skal overholdes er vist i neden-
stående tabel 17. 
 

Tabel 17: Emissionsgrænseværdier, månedsmiddel. 

Brændsel Træpiller Naturgas Letolie 

Reference mg/normal m3, tør 
røggas, 6 % O2 

mg/normal m3, tør 
røggas, 3 % O2 

mg/normal m3, tør 
røggas, 3 % O2 

NOx 150 100 150 

SO2  150 35 150 

Støv  20 5 10 

CO - 100 - 

 

IED er endnu ikke implementeret i dansk lovgivning, men for at miljøgodkendelsen for brændsels-
omlægningen ikke skal revurderes inden idriftsættelse af anlæggene  er forslag til grænseværdier 
fastsat med udgangspunkt i IED og BAT. De til emissionsgrænseværdierne tilhørende kontrolregler 

foreslås fastsat i henhold til IED. 
Forslag til grænseværdier er udarbejdet i samarbejde med MST og ses i nedenstående tabel 18 
 

 Tabel 18: Forslag til emissionsgrænseværdier, månedsmiddel. 

Brændsel Træpiller Naturgas Letolie 

Reference mg/normal m3, tør 
røggas, 6 % O2 

mg/normal m3, tør 
røggas, 3 % O2 

mg/normal m3, tør 
røggas, 3 % O2 

NOx 150 100 100 

SO2  100 4,5 91 

Støv  20 4,5 10 

CO 250 45 45 

 
CO 

Som anført i afsnit G. Redegørelse for valg af bedste tilgængelige teknik er der yderst begrænsede 
erfaringer med ombygning af et eksisterende stort, naturgasfyret kraftværk til støvfyring med 100 % 

træpiller, hvilket betyder at forbrændingsprocessen ikke umiddelbart er optimeret. DONG Energy 
vurderer at de relativt lave CO-værdier, der ligger indenfor BAT-niveauet på 50-250 mg/Nm3 ved 
fyring med biomasse, kan opnås efter indkøring af kedlen dvs. at der kan forekomme korte perioder 

under idriftsættelsen hvor CO emissionen er højere end 250 mg/Nm3, og derfor foreslås en grænse-
værdi på 250 mg/Nm3 (6% O2, tør) ved træpillefyring.   
 

Kontrolregel for overholdelse af emissionsgrænseværdien CO foreslås fastsat i lighed med grænse-
værdier for NOX, SO2, og støv.  
 

HCl 
Beregninger af den forventede HCl-koncentration i røggassen giver med det typiske kloridindhold på 
under 300 mg/kg en emission på omkring 25 mg/Nm3. 
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Som tidligere beskrevet er pillernes kloridindhold ikke en handelsparameter og datagrundlaget for 
træpillernes kloridindhold er begrænset på nuværende tidspunkt og derved er der usikkerhed om 

niveauet. Dette forhold bør der tages hensyn til ved fastlæggelse af grænseværdien.   
 
Forslag til vilkårsopbygning for HCl: 

 
Skærbækværket skal overholde følgende grænseværdier for HCl ved træpiller som brændsel:  
 

Primært brændsel HCl mg/Nm3 (10% O2, tør) 

Træpiller 50 

Tabel 19 

 
Kontrolregel for overholdelse af emissionsgrænseværdien HCl gennemføres ved årlige stikprøvemå-
linger. 
 
 
Brændsel 
Blok 3 må fyres med træpiller. Træpillerne er produceret af produkter på den til hver tid gældende 
bekendtgørelse om biomasseaffald, p.t. bekendtgørelse nr. 1637 af 13. december 2006. 
 
Støj 

Skærbækværket indrettes så det eksisterende støjvilkår F1 kan overholdes. Dette vilkår foreslås 

derfor videreført, med en præcisering af, at skibsstøj ikke indgår som en støjkilde for Skærbækvær-
kets støjbidrag. 

 
Støj fra skibe i Skærbækværkets havn foreslås reguleret ved følgende driftsvilkår: 
Skibe der losser og laster fast brændsel i Skærbækværkets havn skal ligge ved kaj med afkast fra 
hjælpemotor længst muligt mod vest, typisk bagbordside (venstre side i forhold til sejlretningen). 

 
DONG Energy ejede pramme og slæbebåde skal have landforsyning af el, når de ligger ved kaj 

natten over (kl. 22 – 07) 
  
 

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
38) Oplysninger om særlige emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld 

Skærbækværket er omfattet af risikobekendtgørelsen pga. værkets nuværende oplag af letolie.  
Brændselsomlægningen betyder en ændring i risikoforholdene på værket ved at der etableres et 

tankoplag af ammoniak til brug i deNOx-anlægget,  samt ved håndtering og oplag af træpiller. Ne-
denfor beskrives overordnet det igangværende arbejde med at indarbejde de nye risikoforhold i 
værkets sikkerhedsrapport. Myndighedernes accept af sikkerhedsrapporten indeholdende vilkår i 

relation til risikoforhold for ammoniakanlægget forventes inkluderet i miljøgodkendelse af brænd-
selsomlægningen. 
 
Ammoniaklager 
Ammoniaklageret består af en tank, der kan indeholde 36 m3, hvilket svarer til en kapacitet på 30,6 
tons flydende ammoniak. Tanken placeres vestligst på området, umiddelbart syd for kølevandskana-
len, se figur 5. Der etableres en kørevej til tanken samt vendeplads foran denne. 
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Da ammoniak er omfattet af Risikobekendtgørelsen, skal det i henhold til Bek. Nr. 20 af 12.01.2006 
”Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer” (Ar-
bejdstilsynet) og Bek. Nr. 1666 af 14.12.2006 ”Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer” (Miljøministeriet), vurderes om ændringen har indflydelse på risikoforhol-
dene.  
 

Oplag og håndtering af træpiller 
Oplag og håndtering af træpiller kan potentielt medføre brand og/eller eksplosion, da træstøv er 
eksplosivt, når støvkoncentrationen er tilstrækkelig høj og derfor skal anlægget bl.a. indrettes i over-
ensstemmelse med bl.a.: ATEX-direktiverne (direktiv 94/9/EC samt direktiv 1999/92/EC), Bygnings-
reglementet 2008, Tekniske forskrifter for brandfarlige oplag mv.  
 
39) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og 

uheld 
 
Ammoniaktanken 

Udarbejdelse af sikkerhedsrapport for de fremtidige forhold foregår i tæt samarbejde med alle rele-

vante myndigheder; MST, Fredericia brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Politiet og Arbejdstilsynet. 
Risikomyndighederne har ønsket at få det kommende ammoniaklager beskrevet i et tillæg til sikker-
hedsrapporten for oplag af letolie.  

 
I forbindelse med risikovurderingen af ammoniakoplaget belyses behovet for udlægning af sikker-
hedszoner. Behovet for sikkerhedszoner afhænger af, hvorvidt der er risiko udenfor Skærbækvær-

kets område, altså for 3. mand.  
 
Endvidere er der vurderet på situationer, som kan påvirke ammoniaktanken, herunder er der regnet 

på effekten af en brand i pillesiloen. Det vurderes at med den påtænkte placering af pillesiloen vil 
varmeudviklingen ved brand ikke være tilstrækkelig til at påvirke ammoniaktanken. 

 

Ved projekteringen af anlægget tilstræbes det at holde risikoen lavest muligt. Risikoen vil til enhver 
tid blive holdt på et acceptabelt niveau, og vil blive vurderet i tæt samarbejde med relevante myn-
digheder. Alle risikoforhold vil være beskrevet og vurderet og accepteret i en opdateret sikkerheds-

rapport af myndighederne inden brændselsomlægningen igangsættes. 
 
Det vurderes på denne baggrund, at risikoen efter gennemførelse af brændselsomlægningen vil 

være på et acceptabelt niveau og aktiviteterne vurderes derfor ikke at kunne udgøre en risiko for 
personer uden for værkets område eller for personer, der færdes på området. 
 

Brand og eksplosion 
Hele anlægget fra kranens lossegrab på kajen til brænderne i kedlen risikovurderes med hensyn til: 

 Mulige antændelseskilder 

 Konsekvenser af en eksplosion 
 Risiko for en eksplosion 
 Den samlede risiko for personer og udstyr, baseret på sandsynligheden for eksplosioner og 

konsekvenserne af disse for de enkelte dele. 
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På baggrund af denne risikovurdering fastlægges krav til indretning og udstyr for at brændselshånd-
teringen fra lager til brænder kan foregå så sikkert som muligt set ud fra et brand- og eksplosions-

mæssigt synspunkt.  
 

Brand i træpillesilo 
Træpiller kan ved lagring i større mængder medføre risiko for selvantændelse. Selvantændelse er et 
fænomen der sker i biologisk materiale som følge af en varmeudvikling i materialet. Varmeudviklin-
gen kan skyldes nedbrydning fra bakterier og svampe, fugtoptag eller kemisk oxidation. Varmepro-

duktionen fra det biologiske materiale skal ledes væk og afgives til omgivelserne. Problemet opstår 
derfor, når varmeledningen og varmeafgivelse ikke kan finde sted lige så hurtigt som der produceres 
varme. Dette kan f.eks. være tilfældet inde i midten af et træpillelager. Da træpiller har lav varme-

ledningsevne kan varmen fra et større træpillelager, ikke borttransporteres tilstrækkelig hurtigt, hvil-
ket kan lede til så høje temperaturer inden i lageret, at træpillerne selvantænder. 
 

I et silooplag af træpiller på op til 100.000 tons er der risiko for selvantændelse og derfor indrettes 
siloen med henblik på at reducere denne risiko. Bland andet designes siloen efter princippet "first in, 
first out", hvilket medvirker til at sikre, at der ikke er steder i siloen, hvor der ikke forekommer ud-

skiftning af træpiller. Desuden dimensioneres siloen således at opholdstiden for træpillerne er så 
kort som mulig. Taget kondensisoleres så der undgås fugt fra tagets underside og der foretages 
løbende måling af temperatur og brandgasser for at kunne fange evt. selvantændelsessituationer i 

opløbet.  
Det er en langsomt udviklende proces, der leder til selvantændelse, og derfor vil der være tegn på 
en startende brand, inden den reelt opstår. Tegnene vil være i form af forhøjede temperaturer og en 

tydelig stigning i mængden af brandgasser. Et godt detekteringssystem giver mulighed for at reage-
re i tide, og kan derfor minimimere risikoen for at en egentlig selvantændelse opstår.  
 

Til begrænsning af en evt. brand i siloen etableres et system til indblæsning af en inert gas; kvælstof 
(N2) og kuldioxid (CO2), som ved indblæsning vil fortrænge ilten og derved kvæle ilden, hvorved 
branden bremses, men temperaturen falder ikke nævneværdigt. Kommer der atter ilt til det varme 

område vil materialet brænde videre. Når målinger i siloen viser at branden er bremset, kan en nød-
tømning af siloen påbegyndes. Nødtømningen foregår i to omgange. Først udføres det der kan kal-
des en kontrolleret tømning, og derefter en reel nødtømning. 

 
Til kontrolleret tømning vil det konventionelle system benyttes, og nødtømningsåbninger i siden på 
siloen holdes lukkede, da åbning af disse vil betyde øget ilttilførsel hvorved ilden vil genopblusse. 

Detekteringssystemet er udformet så der til en hvis grad kan detekteres hvor i siloen branden er 
opstået. Derfor vil man forsøge at tømme de uberørte områder og indfyre disse træpiller og derigen-
nem reducere mængden i siloen, hvilket vil tage ca. 20 døgn ved fuldlast. Under hele den kontrolle-

rede tømning indblæses fortsat inert gas og siloen overvåges via det dertil indrettede detekterings-
system. 
 

Når flest muligt af de piller der er uberørt af branden er tømt ud, må den resterende mængde fjernes 
med frontlæssere, altså en nødtømning. Det forventes at den kontrollerede tømning kan bringe lage-
ret ned under 20.000 m3 piller, alt afhængig af hvor i siloen branden er og hvor fyldt siloen er på 

selvantændelsestidspunktet. 
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Ved åbning af nødtømningsåbninger i siloen og det må forventes at den ellers initierede brand vil 
genstarte, da pillerne stadig er varme. Når der er gravet det sidste stykke ind til det brændende ma-

teriale, skal dette materiale køres ud på en befæstet plads på værkets område, hvor det lokale be-
redskab kan slukke med vand eller skum. Indretningen af pladsen, herunder håndte-
ring/bortskaffelse af slukningsvand, aftales med beredskabs- og miljømyndighederne hvis situatio-

nen bliver aktuel, idet det vurderes at der vil være tid nok til dette fra branden opstår til nødtømnin-
gen kan påbegyndes. 

 

Forebyggende foranstaltninger for brand og eksplosion 
For at reducere risikoen for brand og eksplosion vil der blive implementeret en række foranstaltnin-
ger på anlægget. Det drejer sig bl.a. om følgende: 

 Der anvendes krangrab af rustfrit stål til losning, hvorved gnistdannelse undgås.  
 Der etableres støvopsamlingsanlæg ved transportanlæg. 
 Sluknings- og eksplosionsbarrierer ved omkasterstationer for at undgå at brand/eksplosion 

kan brede sig til flere anlæg. 
 Transportanlægget udstyres med støvfilteranlæg, der kan holde støvkoncentrationen så lav 

som muligt samt forhindre støvspredning til omgivelserne. 

 Der etableres forskellige typer brandslukningsudstyr f. eks.: faste brandslukningsanlæg og 
løst håndslukningsmateriel. 

 Der etableres cellesluser i faldrørene til møllerne, således at eksplosionsudbredelse forhin-

dres. 
 Potentialeudligning efter forskrifter for at undgå statisk elektricitet. 
 Temperaturovervågning i træstøvrørene til brændere, som udkobler anlægget ved tilba-

gebrænding.  
 Siloer og transportanlæg overvåges med ulmedetektorer, som registrerer CO, H2 og NOx. 
 Video-overvågning på strategiske steder med henblik på overvågning i tilfælde af brand-

alarm eller driftsforstyrrelser. 
 Eksplosionsaflastninger etableres i pille- og bloksilo for bedre at kunne styre trykaflastninger 

i en retning og dermed reducere risikoen for personer og ødelæggelse af andre anlæg. 

 Relevante områder på anlægget er inddelt i zoner, hvori der er fastlagt fremgangsmåder for 
udførelse af drifts- og vedligeholdelsesarbejde med henblik på at reducere risikoen for brand 
og eksplosion. 

 Regelmæssig rengøring for at begrænse mængden af støv i anlæggene.  
 
Risikoforholdende forbundet med oplag og håndtering af træpiller er blevet vurderet i samråd med 

Fredericia Kommunes Brandvæsen. De overordnede forhold for design af anlægget og håndtering 
og oplag af træpiller er vurderet til ikke at medføre væsentlige risikoforhold. 
Som en del af den senere myndighedsbehandling af byggetilladelsen for brændselsomlægningen vil 

beskrivelser og vurderinger af de forebyggende foranstaltninger for de enkelte anlæg og installatio-
ner blive forelagt myndighederne, og i samarbejde med bl.a. brandmyndigheden vil alle relevante 
forhold for at reducere sandsynligheden og konsekvenserne ved en brand eller eksplosion blive 

fastlagt nærmere. 

 

På baggrund af risikovurderinger og omfanget af forebyggende foranstaltninger, der implementeres, 

vurderes risikoniveauet efter gennemførelse af brændselsomlægningen at være på et acceptabelt 
niveau og aktiviteterne vurderes derfor ikke at kunne udgøre en risiko for personer uden for værkets 
område eller for personer, der færdes på området. 
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40) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for menne-

sker og miljø af de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld. 
Se punkt 39 
 

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 
41) Foranstaltninger til forebyggelse af forurening i forbindelse med virksomhedens ophør 
Der er tale om en permanent virksomhed. Hvis driften skulle ophøre indsendes en plan, som beskri-
ver hvilke foranstaltninger, der træffes i forbindelse med driftens ophør. Det nærmere indhold af 
planen og omfanget af foranstaltninger, der skal iværksættes, aftales på det pågældende tidspunkt 
med tilsynsmyndigheden og vil f.eks. omfatte fjernelse af affald, tømning af olietanke og dokumenta-
tion for grundens forureningstilstand. 
 

L. Ikke-teknisk resume 
42) Ikke teknisk resume 

DONG Energy ønsker at ombygge Skærbækværkets blok 3, så det i fremtiden bliver muligt at indfy-
re op til 70 % træpiller på anlægget, hvor det primære brændsel i dag er naturgas. Efter ombygnin-

gen vil Skærbækværket kunne indfyres med træpiller, naturgas og letolie. Det forventes dog at indfy-
ringen primært vil være i form af træpiller. 
 

Omlægningen til indfyring med træpiller kræver opførelsen af en silo til opbevaring af træpiller, der 
vil være op til 62 meter høj med en diameter på op til 70 meter. Endvidere etableres bygninger og 
anlæg til håndtering af fast brændsel, herunder losse- og lasteudstyr, overdækkede transportbånd til 

transport af træpiller fra kaj til silo og frem til kedlen. Desuden etableres anlæg til håndtering af rest-
produkterne bund- og flyveaske, som dannes ved forbrænding af træpillerne. 
 

Det er DONG Energys forventning, at omlægningen vil kunne resultere i et biomasseforbrug på op til 
ca. 1.000.000 tons/år, hvis der udelukkende indfyres træpiller, som erstatning for naturgas og an-
lægget producerer maksimalt. 

  
Værkets nuværende CO2 udledning er ca. 650.000 tons/år og hvis hele produktionen i stedet var 
baseret på træpiller ville CO2 udledningen være 0 tons/år, da biomasse betragtes som et CO2-

neutralt brændsel.  
 
Træpillerne transporteres til værket med skib og ud over transport af træpiller til indfyring på Skær-

bækværket, vil der også indskibes træpiller til transit for indfyring på andre danske anlæg. Samlet 
forventes der maksimalt omkring 235 skibsanløb årligt. Omlægning til indfyring med biobrændsel vil 
øge antallet af lastbiltransporter til og fra værket på hverdage fra ca. 9 til mellem 15-21.Den øgede 

trafik vil dog blive modsvaret af en tilsvarende reduktion i tung trafik til Skærbækværkets område, 
således at den samlede tunge trafik til lokalplanområdet ikke overstiger 2010 niveau, svarende til en 
ÅDS på 33. 

 
Anlægget indrettes og drives i overensstemmelse med bedste tilgængelige teknik. Der etableres 
miljøanlæg for rensning af røggassen for NOx samt støv. I forhold til forbrænding af naturgas, vil 

indfyring af træpiller betyde, at emissionen af tungmetaller, svovl, støv og ammoniak vil øges.   
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Brændselsomlægningen etableres, så Skærbækværkets støjbidrag i omgivelserne overholder de 
støjgrænser der er gældende for værket i dag, hvilket svarer til Miljøstyrelsens vejledende grænse-

værdier.  
 
Omlægningen af brændselsindfyringen på Skærbækværket er omfattet af VVM-bekendtgørelsens 

bilag 1 og der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse for brændselsomlægningen. Denne offent-
liggøres i udkast sammen med udkast til godkendelse medio 2012. 
 

M. Bilag 
1. Visualiseringer brændselsomlægning for Skærbækværket. 
2. Luftkvalitetsberegninger for SKV3, 3. maj 2012 
3. Miljømåling - ekstern støj, Skærbækværket - Brændselsomlægning, udført for DONG Ener-

gy Power A/S, 10. maj 2012.  
4. Teknisk notat. Skærbækværket – Brændselsomlægning – Fremtidigt driftsscenarie med 

træpilleskibe i havn – november 2011, 6. januar 2012 
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