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Udstedelse af kommuneplantillæg til Hvidovre Kommunes 
Kommuneplan 2009 for Hvidovre Kommune. Tillæg nr. 3 for øget 
biomasse-indfyring på Avedøreværket. 
 
Til Hvidovre Kommunes Kommuneplan 2009 udstedes hermed 
kommuneplantillæg nr. 3 om øget biomasse indfyring på Avedøreværket. 
 
Kommuneplantillægget supplerer Kommuneplan 2009  med følgende 
retningslinje: 

Hovedstruktur 
Avedøre Holme sydøstlige del opretholdes som et område til tekniske anlæg med 
mulighed for kraftvarmeværk og vindmøller. I Kommuneplan 2009 er området 
benævnt som kommuneplanramme 5T4. 

Retningslinjer  

Retningslinje 2.4.6 
Retningslinje 2.4.6 opretholdes hvor det fremgår, at der udlægges en zone på 500 
m fra kraftvarmeværket. Inden for denne afstand må der ikke udlægges arealer til 
forureningsfølsom anvendelse, medmindre det kan godtgøres, at det ikke er 
forbundet med miljømæssige problemer. 

Supplerende retningslinje 
Det skal være muligt at gennemføre en øget biomasseindfyring på Avedøreværket i 
overensstemmelse med VVM-redegørelsen herfor.                                              

Rammer for lokalplanlægningen  
Hvidovre Kommuneplans rammeområde 5T4, som omfatter Avedøreværket, skal 
opretholdes til anvendelse af kraftvarmeanlæg og vindmøller. Der sker ingen 
ændringer i lokalplanrammen.  

 



 
 
Nedenstående kort angiver det areal som retningslinjen er gældende for. 
 

 
 
Kommuneplanramme 5T4 
 
 
 
Udstedelsen vil blive offentliggjort på www.mst.dk, fredag den 1.marts 2013. 
 
Kommuneplantillægget giver mulighed for, at Miljøstyrelsen kan give tilladelse til 
at etablere øget biomasse-indfyring på Avedøreværket på nærmere vilkår.  
 
Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVM-pligtige 
anlæg i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om planlægning §§ 
11g, h og i samt § 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10 om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). 
 
Miljøstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver og 
beføjelser for anlægget, fordi godkendelseskompetencen i henhold til 
Miljøbeskyttelseslovens § 40 er henlagt til Miljøstyrelsen  En eventuel senere 
ændring af tillægget forudsætter Miljøstyrelsens accept. 
 
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget vil Miljøstyrelsen 
meddelelse DONG Energy miljøgodkendelse til ”Brændselsomlægning på 
Avedøreværket: Øget biomasseindfyring og opnormering af værkets kapacitet. 
Revurdering af vilkår for Avedøreværket”. Miljøgodkendelsen meddeles efter 
miljøbeskyttelseslovens § 33. Godkendelsen vedlægges i kopi. 
 
Redegørelse for planprocessen 
Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forudsætning for 
at meddele miljøgodkendelse til øget biomasse indfyring og opnormering af 
kapaciteten på Avedøreværket 
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Som en del af planprocessen har forslaget til kommuneplantillæg for øget 
biomasse indfyring på Avedøreværket været i offentlig høring. Da høringsperioden 
udløb havde Miljøstyrelsen modtaget 2 henvendelser fra henholdsvis Greenpeace 
og Hvidovre Kommune. 
 
De indkomne bemærkninger er behandlet i den sammenfattende redegørelse, som 
efterfølgende har været i høring hos Hvidovre Kommune. Hvidovre kommune har 
i mail af 27. februar 2013 oplyst, at kommunalbestyrelsen har taget den 
sammenfattende redegørelse til efterretning. 
 
De indkomne bemærkninger og den efterfølgende høring af den sammenfattende 
redegørelse hos Hvidovre Kommune har ikke givet anledning til ændringer i 
forhold til det udsendte forslag til kommuneplantillæg for øget biomasseindfyring 
på Avedøreværket.  
 
Høringssvar fra Greenpeace har afstedkommet, at Miljøstyrelsen har udregnet 
emission af tungmetaller fra et scenarie, hvor blok 1 omlægges fra kul til biomasse, 
men med uændret kapacitet af det samlede Avedøreværk.  Dette fremgår af den 
sammenfattende redegørelse. 
 
Dette scenarie viser, at emissionen og depositionen af tungmetaller ikke er 
væsentligt mindre ved uændret kapacitet og med fuld biomasse indfyring i begge 
blokke end i det tilsvarende scenarium med forøget kapacitet.  
 
Miljøstyrelsen har som følge af høringssvarene fra Greenpeace og Hvidovre 
Kommune besluttet at foretage en opstramning af det vilkår i miljøgodkendelsen, 
som omhandler en forpligtelse for DONG Energy til at undersøge alternativer til 
anvendelse af kulflyveaske som teknisk additiv ved forbrænding af biomasse, 
subsidiært undersøge muligheden for at nedbringe den tilsatte mængde af aske. 
Formålet hermed er at nedbringe emissionen og depositionen af tungmetaller. 
 
Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der foretaget en 
konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000 område, Vestamager og havet syd 
for. Natura 2000 område nr. 143. og N142 Saltholm og omliggende hav.   jf. 
habitatreglerne. Konsekvensvurderingen fremgår af del 4 og VVM redegørelsen.  
Det fremgår, at projektet ikke vil medføre negativ virkning på 
bevaringsmålsætningerne for de to Natura 2000-ormåder. 
 
DONG Energy har den 17. januar 2013 udført supplerende beregninger på 
deposition af kvælstof, hvor NH3 er medtaget. Resultaterne er gennemgået i 
miljøgodkendelsen. Konklusionen er, at den ekstra deposition af kvælstof til det 
det omgivende miljø er marginalt og uden betydning for konklusionerne i VVM 
redegørelsen og Naturkonsekvensvurderingen. 
 
Efter offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelse og udkast til 
kommuneplantillæg for øget biomasse-indfyring på Avedøreværket blev 
vandplanerne ophævet.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet har den 6. december 2012 truffet afgørelse om, at 
vedtagelsen af samtlige 23 statslige vandplaner er ugyldig.  Herunder også for den 
for projektet relevante vandplan for Køge Bugt. 
 
Dette betyder overordnet, at alle retsakter, der direkte bygger på de nu ophævede 
vandplaner, er bortfaldet. Konsekvensen heraf er f.eks. at  



4 

 
- De kommunale handleplaner skal vedtages (igen), når der på ny 

foreligger endeligt vedtagne statslige vandplaner, og  
- Målene for vandforekomster i de tidligere amtsregionplaner, som 

blev afløst af miljømålene i vandplanerne, og som i forbindelse 
med strukturreformen fik retsvirkninger som landsplandirektiver, 
genopstår. 

 
Dette betyder f.eks., at faktiske oplysninger i vandplanerne kan anvendes i samme 
grad som før vandplanernes endelige vedtagelse og før Natur- og 
Miljøklagenævnets afgørelse, f.eks. i forbindelse med en VVM- vurdering. Derimod 
kan vandplanernes målsætninger ikke længere anvendes som retlig reference eller 
vurderingsgrundlag i en VVM vurdering. 
 
Bidraget fra Avedøreværket til havmiljøet med kvælstof er så ubetydelig at det ikke 
vil kunne registreres på vandområdets eutrofieringstilstand og vil således ikke 
påvirke sigtedybden, klorofyl indholdet eller ålegræssets udbredelse. Det er de 
parametre der stilles krav til i regionplan 2005 for Hovedstadsregionen.  
 
Mht. påvirkningen af tungmetaller i vandområdet omkring Avedøreværket som 
følge af udledning af disse stoffer til luft og vand, så er disse forhold reguleret i 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om 
miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til 
vandløb, søer eller havet, med senere ændringer. 
 
Det er Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens vurdering, at den øgede 
biomasseindfyring på Avedøreværket og opnormeringen af værkets kapacitet ikke 
er i konflikt med de miljømål, der er fastsat regionplan 2005 for 
hovedstadsregionen.  Dette er der ligeledes redegjort for i 
planlægningsredegørelsen i kommuneplantillægget. 
 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 2. april 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til sagen. Involverede 
i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive opfordret til at afgive 
bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 



5 

fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 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 klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens 
offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Iris Haastrup  
Civilingeniør 
Tlf. 72544350  
irbha@mst.dk  
 
 
Vedlagt: 
Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse med VVM redegørelse ikke 
teknisk resume og Naturkonsekvensvurdering 
Notat af 17. januar 2013 fra DONG Energy om deposition af kvælstof inklusiv 
bidrag fra ammoniak. 
Miljøgodkendelse 
 
Kopi af brevet er sendt til  
DONG Energy A/S 
dn@dn.dk 
Greenpeace. 
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