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1. Baggrund 
 
Fynsværkets blok 8 (FYV8) har i dag et NOX-vilkår på 300 mg/Nm3. Grænseværdien fremgår af vilkår 13 i 
Miljøstyrelsen Odenses godkendelse af anlægget dateret den 10. juli 2008. I forbindelse med implemen-
teringen af det nye EU-direktiv for industrielle emissioner skærpes grænseværdien imidlertid til 250 
mg/Nm3 pr. 1. januar 2016. Skærpelsen fremgår af bilag 1 i Bekendtgørelse om begrænsning af visse 
luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg af 20. december 2012. 
 
Da det har vist sig, at FYV8 ikke uden uhensigtsmæssige driftsbegrænsninger kan overholde den nuvæ-
rende grænseværdi på 300 mg/Nm3, er det urealistisk at forestille sig, at anlægget kan overholde den 
skærpede grænseværdi på 250 mg/Nm3, når den træder i kraft pr. 1. januar 2016.  
 
I henhold til VVM-bekendtgørelsens §2 om Anmeldelsespligt fremsender Fynsværket derfor nærværende 
VVM-anmeldelse af en udvidelse af anlæggets røggasrensningsanlæg med et katalytisk DeNOX anlæg 
(SCR). Et SCR-anlæg reducerer NOX til fri kvælstof (N2) med vand som biprodukt ved hjælp af ammoniak 
og en katalysator ved en temperatur på typisk 260-330 ºC. Anlægget vil i forbindelse med FYV8 blive 
indbygget efter posefiltet. Der kan opnås DeNOX-grader på 90-95%. 
 
For ikke at forsinke myndighedsarbejdet i forbindelse med sagsbehandlingen unødigt, har vi i udformnin-
gen af tekst og bilag bestræbt os på, at opnå en detaljeringsgrad, der betyder at dokumentet indeholder 
de nødvendige oplysninger til VVM-screening af, om de anmeldte anlægsændringer må antages at kunne 
påvirke miljøet væsentligt og dermed udløser VVM-pligt. Af samme grund stiller vi os naturligvis til rådig-
hed for hurtige besvarelse af eventuelle supplerende spørgsmål, hvis sagsbehandlingen afslører, at en-
kelte forhold er utilstrækkeligt belyst. 
 
 

2. Planloven 
 
2.1 Kommuneplan 
Fynsværket er beliggende i planområde 1 i kommuneplanen, delområde 1.H22. 
Her er angivet at ”Bygningens rumfang må højst udgøre 6 m3/m2

 grundareal. Bygningshøjden må max. 
være 50 m. Enkelte bygninger kan opføres op til 75 m, når hensyn til bygningens funktion nødvendiggør 
det. Skorstene og lignende bygningsdele kan opføres i større højde.”  
 
Kommuneplanens hovedstrukturkort angiver støjkonsekvensområder for støjende virksomheder samt 
konsekvensområder for risikovirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav herunder 
f.eks. Fynsværket. Konsekvensområderne er fastlagt i overensstemmelse med Regionplanen 
 
 
2.2 Lokalplan 
Området hvor Fynsværket er beliggende er dækket af 
 

• Lokalplan nr. 12 – 375 (Bygninger) 
• Lokalplan nr. 1 – 430 (Kulplads) 

 
Lokalplan nr. 12 – 375 blev udarbejdet i forbindelse med opførsel af blok 7 på Fynsværket. Den blev ved-
taget d. 14. juni 1987. Lokalplanen har til formål at fastlægge den fremtidige anvendelse af lokalplanom-
rådet til havne- og erhvervsformål (kraftværksformål), at fastlægge byggefelter for kedel-, turbine-, el- og 
silobygninger, elfilter, afsvovlingsanlæg, skorsten og værkstedsbygning, samt at give mulighed for at 
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kraftværkets driftsbygninger kan opføres indtil 50 m over terræn, dog således at den planlagte kedelbyg-
ning og afsvovlingsanlæg kan opføres indtil 75 m over terræn. 
 
Lokalplan nr. 1 – 430 blev udarbejdet i forbindelse med, at Fynsværket søgte om en udvidelse af værkets 
kulplads, som dels skyldes ønsket om en udbygning af værket, og dels ønsket om at have en stor lager-
kapacitet således, at prisudsvingene ved indkøb af kul bedre kan udlignes. Den blev vedtaget d. 17. maj 
1989. Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til havneformål, at tilvejebringe mulig-
hed for udvidelse af en eksisterende kulplads, at reducere støv- og støjgener bedst muligt gennem ud-
formningen af kulpladsen, at få kulpladsen til at indgå bedst muligt i landskabet samt at sikre stiforbindel-
se mellem Havnegade og færgeoverfarten til Stige. 
 
Det nye DeNOX-anlæg vil blive placeret i en selvstændig bygning, som etableres nord for den eksisteren-
de kedelbygning. Lige nord for den nye bygning vil ammoniakvandslageret (45 m3 liggende silotank) blive 
placeret. (se tegning bilag 1: ”Placering af udstyr”).  
Det er indenfor det område, der er dækket af lokalplan 12-375. 
 
Omkring tanken vil der blive etableret en brystning/opkant med en højde på ca. 0,7 m, så der etableres 
en tankgård med en opsamlingskapacitet svarende til hele tankens volumen under tanken. Påfyldnings-
pladsen for lastbiler er udført med fast belægning med fald til dræn, der løber til sump i tankgård. Påfyld-
ningsstudsen udføres med ”break away kobling” så tanken ikke beskadiges, hvis en lastbil kører væk fra 
området, mens slangen stadig er fastgjort til tanken. Ved udslip af ammoniakvand fra tanken eller ved 
påfyldning eller tømning, vil ammoniakvandet opsamles i tankgården, hvorfra det vil kunne opsamles med 
slamsuger til bortskaffelse eller genanvendelse i henhold til gældende regler.  
 
 
2.3 VVM-regler 
Fynsværkets blok 8 er et el- og varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt på 117,5 MW og er 
således omfattet af ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning” Bek. nr. 1510 af 15. december 2010, bilag 2 punkt 3a. Anlægget 
er derfor underlagt VVM-screeningspligt i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsens §3 stk. 2 og 
bilag 2. 
 
Ved etableringen af FYV8 blev der i foråret 2006 foretaget en VVM-screening af anlægget. Fyns Amt 
vurderede her, at etablering og drift af den halmfyrede kraftværksblok ikke krævede udarbejdelse af 
VVM-redegørelse. (”VVM-screening af halmfyret kraftværksblok FYV8 ved Fynsværket, 4. maj 2006”) 
 
I det aktuelle projekt er der tale om ændring af et eksisterende anlæg, idet der etableres et katalytisk de-
NOX anlæg (SCR) med tilhørende hjælpeanlæg på FYV8. Der er ikke tale om et nyanlæg eller væsentlige 
ændringer af anlægget som helhed. 
 
VVM-screeningspligten af projektet er derfor begrundet i punkt 14 i VVM-bekendtgørelsens bilag 2, der 
udløser krav om screening for VVM-pligt ved  ”Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som 
allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring 
eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1)”.  
 
I det følgende er foretaget en kort gennemgang og vurdering i henhold til kriterierne i VVM-
bekendtgørelsens bilag 3. I henhold til meddelt formkrav fra Miljøstyrelsen - Virksomheder er et udfyldt 
”Skema til brug for screening (VVM-pligt)” vedlagt som bilag 2: ”Screening af VVM-pligt for FYV8 De-
NOx.” 
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3. Projektets karakteristika 
 
3.1 Dimensioner 
Den nye DeNOX bygning vil have et areal på 12 m x 15 m og en højde på 35 m. Derved er den nye byg-
ning lidt (~ 3 m) højere end den eksisterende kedelbygning. (Se tegning Bilag 3: DeNOX-bygning) 
 
Begrundelsen for niveauforskellen er, at den eksisterende kørevej (brandvej) ønskes bibeholdt. Derved er 
det nødvendigt at rejse gulvet i den nye bygning til en højde, hvor lastbiler er i stand til at køre under den 
nye bygning.  
 
Selve tanken placeres tæt ved en af de eksisterende kulbånd (til Fynsværket blok 7), og vil have et areal 
på 3 m x 5 m, og en højde på 4 m.  
 
 
3.2 Kumulation med andre projekter 
Med hensyn til selve Fynsværket skal det nævnes, at Fynsværkets blok 3 er permanent taget ud af drift. 
 
I anlægsfasen vil der være en del ekstra aktiviteter på kraftværksområdet. Derudover har Fynsværket 
ikke kendskab til andre projekter i området, hvor der kunne opstå kumulative effekter. 
 
 
3.3 Anvendelse af naturressourcer 
3.3.1 Brændsel 

Der er ikke planlagt ændringer i brændselssammensætningen. Der gøres dog opmærksom på, at spilde-
vandsberegningerne i bilag 6 er baseret på 100% halmfyring, idet den midlertidige tilladelse til samfyring 
med 50% flis ikke mere udnyttes og i øvrigt udløber i sommeren 2013.  
 
3.3.2 Vand 

Projektet giver et afledt behov for øget vandforbrug i afsvovlingen på FYV7, hvor det ammoniakfri røg-
gaskondensat fra FYV8 hidtil har kunnet bruges. Efter etableringen af DeNOX-anlægget udledes røggas-
kondensatet til offentlig rensning, hvilket alt andet lige vil kunne medføre et øget forbrug af sekundavand 
(Palnatokevand) på op til 65.000 m3 pr. år svarende til røggaskondensatproduktionen ved 6.500 fuldlast-
timer på Blok 8. 
 
3.3.3 Hjælpestoffer 

I DeNOX anlægget bruges ammoniak til at reducere NOX. Af risiko- og sagsbehandlingsmæssige hensyn 
er det besluttet at benytte ammoniakvand med en koncentration under 25% i stedet for at tilslutte anlæg-
get til det eksisterende 100% ammoniakanlæg på Fynsværkets Blok 7. Beredskabsstyrelsens sikker-
hedsdatablad for den anvendte ammoniakopløsning er vedlagt i bilag 4:.”Ammoniak-opløsning, 10 – 35 
%.” 
 
Der forventes et forbrug af ammoniakvand (< 25%) på ca. 100 l/h, svarende til et forbrug på 650 m3 årligt 
ved 6.500 fuldlasttimer.   
 
Da der er tale om en katalytisk proces for at reducere NOX-udledningen, vil der være et forbrug af kataly-
tisk materiale. Katalysatoren består af et vanadium-baseret materiale som via et titaniumoxid omdanner 
NOX i røggassen til N2 og H2O. Katalysatoren forurenes lidt efter lidt, og forventes udskiftet efter en perio-
de på 2-4 år. Katalysatorens effektivitet vil derfor variere i området 90% til 95% i forbindelse med forure-
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ningen og udskiftningen af katalysatorens enkelte lag. Tilsvarende vil den mængde ammoniak, der pas-
serer katalysatoren uudnyttet (ammoniakslippet) variere i området mellem 0,5 og 3 ppm. 
 
 
 
3.4 Affaldsproduktion 
3.4.1 Mineralprodukter 

Idet DeNOX anlægget (tilsætningen af ammoniakvand) placeres procesmæssigt efter posefilteret (hvor 
flyveaskeadskillelsen foregår), vil der ikke være nogen ændring af flyveaskesammensætningen som følge 
af DeNOX-anlægget.   
 
3.5 Forurening og gener 
 
3.5.1 Emissioner til luft 

Fynsværkets blok 8 (FYV8) har i dag et NOX-vilkår på 300 mg/Nm3. Grænseværdien fremgår af vilkår 13 i 
Miljøstyrelsen Odenses godkendelse af anlægget dateret den 10. juli 2008. I forbindelse med implemen-
teringen af det nye EU-direktiv for industrielle emissioner skærpes grænseværdien imidlertid til 250 
mg/Nm3 pr. 1. januar 2016. Skærpelsen fremgår af bilag 1 i Bekendtgørelse om begrænsning af visse 
luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg af 20. december 2012.. 
 
Etablering af DeNOX anlæg på FYV8 vil reducere NOX-udledningen med 90-95%, hvilket betyder at den 
fremtidige udledning vil ligge i niveauet 25 til 40 mg/Nm3 svarende til en reduktion af den absolutte NOX-
emission fra anlægget på ca. 300 ton på årsbasis.  
 
Emissionerne af SO2, HCl og støv ændres ikke som følge af etablering af DeNOX-anlæg. 
 
Den valgte DeNOX proces (SCR) er kendetegnet ved at have et meget lille ammoniakslip (0,5 – 3 ppm) 
efter katalysatoren. 
Som det fremgår af nedenfor viste skitse, vil det nye DeNOX-anlæg procesmæssigt blive implementeret 
imellem det eksisterende posefilter og den eksisterende sugetræksblæser før skorstenen. Det betyder, at 
et eventuelt ammoniakslip fra DeNOX-anlægget vil blive opsuget som en del af røggaskondensatet. Ud-
ledningen af ammoniak via skorsten vil derfor være minimal og kunne holdes under 5 mg/Nm3.  
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Det nye emissionsdirektiv (IED-direktivet) indeholder ikke grænseværdier for NH3 i skorstenen. Dog gæl-
der kravene til store fyringsanlæg for FYV8, og i den gældende BREF-note er følgende angivet: 
 

“One disadvantage of SNCR and SCR systems is the emission of unreacted ammonia into the air 

(ammonia slip). The ammonia emission concentration associated with the use of BAT is conside-

red to be below 5 mg/Nm
3
.” 

 
Fynsværket forventer ikke problemer med at overholde en emissionsgrænse for NH3 i skorstenen på 
maksimalt 5 mg/Nm3 v. 10 % O2.  
 
Problemstillingen vedr. udvaskning af ammoniak i kondensatoren er behandlet i afsnit 3.5.5 i dette doku-
ment.  
 
 
3.5.2 Diffus støv og lugtgener 

Projektet vil ikke give anledning til væsentlige ændringer af diffus støv. 
 
Vedr. lugtgener fra processen, kan det oplyses, at hele DeNOX-anlægget vil blive drevet i undertryk såle-
des, at der ikke kan opstå lugtgener under normal drift.  
 
3.5.3 Støj 

DeNOX-anlægget vil blive placeret i en ny bygning, og fra selve DeNOx-processen inde i bygningen vil 
der ikke være støjkilder, som vil påvirke omgivelserne udenfor bygningen. Der vil over for leverandøren af 
anlægget blive stillet krav om, at der ikke må være støjkilder inde i bygningen, som har et støjniveau på 
mere end 82 dB for hver kilde.  
 
Det vil blive placeret et ventilationsanlæg ovenpå bygningen, som kan påvirke nærmiljøet.  
I den forbindelse er der udarbejdet en ny støjberegning for Fynsværket blok 8, som viser, at etableringen 
af en ny ventilationsenhed placeret oven på den nye bygningsdel med tillæg af facadestøj ikke vil medfø-

Sugetræks-
blæser 

Posefilter 

DeNOX 
- anlæg 

Ammoniak-
vand 
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re overskridelser af Fynsværkets gældende støjgrænser. Beregningen og de dertilhørende udbudsbetin-
gelser kan ses i bilag 5. 
 
 
3.5.4 Kølevand 

Projektet vil ikke anledning til registrérbare ændringer i kølevandsudledningen. 
 
 
3.5.5 Spildevand 

Kondensatet fra røggaskondenseringsanlægget på FYV8 anvendes pt. i FYV7’s afsvovlingsanlæg, når 
denne blok er i drift. Alternativt udledes til rensningsanlægget Ejby Mølle i henhold til den midlertidige 
tilladelse til afledning af røggaskondensat til spildevandsforsyningsselskabets kloak af 19. december 
2011. 
 
Der kan i forbindelse med SCR-anlægget forekomme NH3-slip – dvs. at NH3 fra anlægget passerer kata-
lysatoren ubrugt som en del af røggassen. Når røggassen derefter kondenseres i røggaskondensatoren, 
vil langt den største del af denne ammoniak blive vasket ud i røggaskondensatet. 
 
Alle de hidtidige undersøgelser viser, at ammoniakindholdet i røggaskondensatet betyder, at det ikke vil 
være muligt at benytte kondensatet i forbindelse med FYV7’s afsvovlingsanlæg efter etableringen af De-
NOx-anlægget. Selv om ammoniakslippet er minimalt (0,5 – 3 ppm), opstår der meget høje koncentratio-
ner af ammoniak, når vandet blandes med kalkmælk og recirkuleret TASP i afsvovlingsanlægget og der-
med bliver stærkt basisk (pH > 12). Den basiske blanding får ammoniakken til at gå på gasform og med-
fører så høje NH3 koncentrationer, at det må betegnes som potentielt farligt at opholde sig i området.  
 
Efter etableringen af deNOx-anlægget skal røggaskondensatet derfor udledes til offentligt spildevands-
rensning – uanset driften af Blok 7. Der er derfor udtaget prøver af kondensatet for at analysere indhol-
det, og derved beregningsteknisk vurdere indholdet af koncentrationer af salte, tungmetaller og ammoni-
ak i kondensatet under drift af det nye DeNOx-anlæg. Analyseresultater og beregninger af mængder 
fremgår af bilag 6.  
 
Beregningerne viser, at Fynsværket kan udlede hele kondensatet til rensningsanlægget Ejby Mølle og 
stadig overholde grænseværdierne i den nuværende midlertidige spildevandstilladelse for afledning af 
røggaskondensat. De to ændringer, der skal vurderes i forhold til den nuværende tilladelse er således: 
• ændringen i de årlige spildevandsmængder, fordi genbrugsmuligheden af størstedelen af kondensa-

tet på Blok 7 forsvinder 
• Påvirkningen af spildevandsrenseanlægget fra røggaskondensatets indhold af ammoniak. 
 
Driftserfaringer, beregninger og analyserne viser, at udledningen af røggaskondensat ved maksimal fugt-
indhold i den indfyrede halm vil være på 10 m3/h – og at den maksimale koncentration af total-N vil være 
på 47,8 mg/l.  Ved 6.500 fuldlasttimer om året, vil der således skulle udledes 65.000 m3 røggaskonden-
sat til Ejby Mølle Renseanlæg. Se bilag 6. 
 
 
3.5.6 Transport 

Som følge af et forbrug af ammoniakvand til DeNOx-processen på FYV8 vil der være behov for lastbil-
transport af ammoniakvand.  
 
Det forventes, at der vil være en yderligere belastning på max 30 lastbiler (tur/retur) til Fynsværket pr. år, 
når anlægget er i drift. Samtidig vil ammoniakvandstransporterne naturligt blive planlagt, så de finder sted 
inden for normal arbejdstid – i lighed med de nuværende ammoniaktransporter til Blok 7.   
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Denne yderligere belastning er således minimal i forhold til den eksisterende lastbiltransport til og fra 
Fynsværket og de øvrige trafikmæssige ændringer i området – og indebærer heller ikke nogen risiko med 
hensyn til fortsat overholdelse af de gældende støjvilkår. 
 
 
3.6 Risiko for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte stoffer og tek-

nologier 
Fynsværket har siden etablering af lager til opbevaring af flydende ammoniak ved Blok 7 været omfattet 
af risikobekendtgørelsen som kolonne 2 virksomhed. Der er udarbejdet et sikkerhedsdokument, der er 
godkendt af Arbejdstilsynet, Odense Brandvæsen og Miljøcenter Odense som dokumentation for:  
• At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen er klarlagt 
• At der er truffet de nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge og bedst muligt begrænse 

følgerne af sådanne uheld 
• At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske  
 
 
Tanken til oplag af ammoniakvand har et aktivt volumen på ca. 45 m3 og en lagerkapacitet på 41 ton 
ammoniakvand. Ammoniakvandet har en koncentration på mindre end 25 %.  
 
Vattenfall har med konsulentbistand fra Rambøll fået udarbejdet et tillæg til det eksisterende sikkerheds-
dokument for Fynsværket. Tillægget beskriver ændringen af risikoen ved etableringen og driften af den 
nye tank til ammoniakvand placeret nord for den nye DeNOx-bygning samt tilhørende sikkerhedsforan-
staltninger. Ligeledes er der i beregningerne taget hensyn til rørføring frem til forbrugsstedet.  
 
Tillægsdokumentet konkluderer at den beskrevne ændring på virksomheden kun giver anledning til ube-
tydelige ændringer i risikoniveauet, hvorfor projektet må implementeres uden accept af myndighederne 
og indføres i sikkerhedsdokumentet senest ved næste ajourføring. Tillægsdokumentet med risikovurde-
ringen kan læses i sin helhed i bilag 7. 
 
 

4. Projektets placering 
 
4.1 Nuværende arealanvendelse 
Projektet med etablering af DeNOX anlæg på FYV 8 ændrer ikke den nuværende arealanvendelse, som i 
henhold til lokalplanen må anvendes til havne og erhvervsformål. 
 
4.2 Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i 

området 
På grund af reduktionen af udledningen af NOX via skorstenen på FYV8 på ca. 300 ton pr. år, sker der 
også en svag reduktion af kvælstofpåvirkningen i form af tør- og våddeposition i Natura 2000 naturtyper-
ne i habitatområdet i den Vestlige del af Odense Fjord og den nedre del af Odense Å. Etableringen af 
anlægget understøtter således vandplanernes indsatsprogrammer om reduktion af kvælstofpåvirkningen 
af områdets naturtyper, idet det forudsættes, at kvælstofindholdet i det ammoniakholdige spildevand til 
Ejby Mølle Renseanlæg ligger inden for renseanlæggets kvælstof-kapacitet – og således ikke medfører 
øget kvælstofudledning fra renseanlægget.   
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4.3 Det naturlige miljøs bæreevne 
Påvirkningen af de nedre dele af Odense Å i kraft en negligerbar forøgelse af spildevandsudledningen fra 
Ejby Mølle på ca. 0,3% ligger i en størrelsesorden, der ikke påvirker vandløbets eller inderfjordens bære-
evne negativt. Samtidig reduceres den luftbårne kvælstofpåvirkning af det naturlige miljø. Etableringen af 
deNOx-anlægget indebærer ingen risiko for udledning til grundvand – ligesom der heller ikke er væsentli-
ge grundvandsinteresser i området. 
 
 
 

5. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 
Et SCR-anlæg reducerer NOX til N2 med vand som biprodukt ved hjælp af ammoniak og en katalysator 
ved en temperatur på typisk 260-330 ºC. Anlægget vil i forbindelse med FYV8 blive indbygget efter pose-
filteret. Der kan opnås DeNOX-grader på 90-95%. 
 
Projektet er ikke i modstrid med områdets nuværende arealanvendelse. 
 
Visuelt vil anlægget blive opført i materialer, der ikke skiller sig ud fra de eksisterende bygninger på om-
rådet. 
 
Transport vil ske på eksisterende vejanlæg. 
 
Der benyttes ammoniakvand til DeNOx processen. Rambøll har lavet en risikovurdering. 
Rambøll konkluderer i deres notat at den beskrevne ændring på virksomheden kun giver anledning til 
ubetydelige ændringer i risikoniveauet, hvorfor projektet må implementeres uden accept af myndigheder-
ne og indføres i sikkerhedsdokumentet senest ved næste ajourføring. 
 
Der er udarbejdet en ny støjberegning for Fynsværkets blok 8, der viser, at etablering af en ny ventilati-
onsenhed placeret oven på den nye bygningsdel med tillæg af facadestøj ikke vil medføre overskridelser 
af Fynsværkets gældende støjgrænser.  
 
Der vil ikke være væsentlige ændringer i mineralproduktforholdene, hverken hvad angår mængde, sam-
mensætning eller afsætningsforhold.  
 
Den valgte DeNOx proces (SCR) er kendetegnet ved at have et meget lille ammoniakslip (0,5 – 3 ppm) 
efter katalysatoren. Det nye DeNOx-anlæg vil procesmæssigt blive implementeret imellem det eksiste-
rende posefilter og den eksisterende sugetræksblæser før skorstenen. Dette betyder, at et eventuelt am-
moniakslip fra DeNOx-anlægget vil blive opsuget som en del af røggaskondensatet. Udledningen af am-
moniak via skorstenen vil derfor ikke overstige 5 mg/Nm3. 
 
Emissionerne af SO2, HCl og støv ændres ikke som følge af etablering af DeNOx-anlæg 
 
Efter etableringen af DeNOx-anlægget vil det ikke være muligt at benytte kondensatet i forbindelse med 
FYV7’s afsvovlingsanlæg på grund af risikoen for potentielt farlige koncentrationer af ammoniak. Bereg-
ningerne viser, at Fynsværket kan udlede hele kondensatet til Ejby Mølle Renseanlæg og stadig overhol-
de grænseværdier for udledte døgnmængder og indholdsstoffer i den nuværende midlertidige tilladelse til 
udledning af røggaskondensat. I forbindelse med VVM-anmeldelsen søges dog om ændring af de indirek-
te forudsatte årlige mængder, ligesom der søges om tilladelse til udledning af ammoniak som nyt ind-
holdsstof. 


