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1. INDLEDNING 
 
Asnæsværket ligger i den østlige del af Kalundborg by i et erhvervsområde med adgang til Ka-
lundborg Havn. Værket er et kraftvarmeproducerende anlæg, som fra 1. juni 2010 består af en 
idriftværende blok (blok 2). Blok 2 har en indfyret effekt på 368 MW og fyres med kul og fuelolie. 
Endvidere har værket to blokke (blok 4 og 5), som er lagt i mølpose (stand-by). 
 
DONG Energy har søgt om godkendelse til at opføre og idriftsætte et 6 MW demonstrations-
anlæg til forgasning af tørret biomasse og husdyrgødning (et såkaldt LT-CFB anlæg, Lav Tem-
peratur Cirkulerende Fluid Bed) på Asnæsværket. Ved forgasningen omsættes brændslerne til 
en brændbar gas, som efterfølgende indfyres i Asnæsværkets blok 2 til erstatning for en tilsva-
rende energimængde i kul. Effekten af den indfyrede gas er i alle driftssituationer lille i forhold til 
den samlede indfyrede effekt i kedlen på blok 2. 
 
Forgasning er karakteriseret ved en dekomponering af brændslerne uden ilttilførsel, hvorimod 
traditionel forbrænding sker ved oxidering (iltomsætning). Teknikken er ikke særlig udbredt i 
Danmark. 
 
Projektet forventes påbegyndt medio 2010 med start af langtidsdrift primo 2013, hvor driften af 
anlægget skal optimeres.  
 
Formålet med demonstrationsanlægget er at teste teknologien og indhøste erfaringer med den-
ne type anlæg før etablering af et fuldskala forgasningsanlæg på et af DONG Energys centrale 
kraftværker. 
 
Miljøgodkendelsen af forgasningsanlægget meddeles som et tillæg til værkets samlede miljø-
godkendelse af 20. december 2007, godkendelsen af 10. juni 2008 til etablering og drift af et 
afsvovlingsanlæg på blok 2 samt påbud af 1. juli 2008 om etablering af et anlæg til rensning for 
røggassens indhold af kvælstofoxider (deNOx-anlæg) inden 2014.   
 
Der fastsættes ikke nye grænseværdier for udsendelse af forurenende stoffer til luft. Grænse-
værdierne, der er fastsat i godkendelsen af afsvovlingsanlægget og – fra 2014 – i påbuddet om 
etablering af deNOx-anlæg, skal således også overholdes, når der indfyres gas sammen med 
kul og/eller olie i kedlen på blok 2.  
 
I den indledende fase af projektet - og senere i forbindelse med driftsforstyrrelser på anlægget 
eller på blok 2 - vil der blive afbrændt gas direkte i en flamme uden om kedlen på blok 2. For at 
undgå udslip og nedfald af støv i den indledende fase vil der ikke blive forgasset husdyrgød-
ning, som kan medføre et relativt højt indhold af partikler i gassen. Der er i godkendelsen fast-
sat krav om, at flammen skal afkastes i en højde på 30 m over terræn. Dette sikrer, at Miljø-
styrelsens vejledende grænseværdier for de maksimale koncentrationer i udeluften omkring en 
virksomhed kan overholdes for relevante stoffer, og at der heller ikke vil være en sundhedsska-
delig påvirkning med kulilte, selv hvis gassen ikke antændes i en flamme.  
 
Miljøcentret har foretaget en vurdering af forgasningsanlægget i forhold til planlovens VVM-
regler. Miljøcenteret vurderer, at forgasningsanlægget ikke vil være ”til skade for miljøet” efter 
bestemmelserne heri, hvorved projektet kan gennemføres uden VVM-screening, endsige udar-
bejdelse af VVM-redegørelse. 
 
 
 

 
3



2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse (bi-
lag 1 til godkendelsen), godkender Miljøcenter Roskilde hermed opførelse og idriftsættelse af et 
6 MW demonstrationsanlæg til forgasning af biomasse og husdyrgødning (LT-CFB forgasser) 
på Asnæsværket. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er omfattet af retsbeskyttelse i en periode på 8 år 
fra godkendelsens dato: 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
1. Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er påbegyndt inden 2 år fra godkendelsens 

dato. Endvidere bortfalder godkendelsen, hvis de planlagte udvidelser (fase 2 og fase 3) 
ikke er gennemført ultimo 2015.  

 
2.  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. 

Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 
 
3. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode, dvs. over et år. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 
 
Indretning og drift 
 
4.  I forgasningsanlægget må der forgasses biomasseaffald omfattet af den til en hver tid 

gældende bekendtgørelse om biomasseaffald1 og tørret husdyrgødning, herunder gød-
ning leveret direkte fra landmændene og afgasset gødning fra biogasanlæg.  

 
5. Den producerede gas må kun flares af direkte fra forgasningsanlægget i en periode på 1 

år regnet fra udnyttelse af miljøgodkendelsen (projektets fase 1). Herefter må gassen 
kun flares direkte af i perioder, hvor det af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt, fx 
ved udfald af blok 2 samt i forbindelse med opstart og nedlukning af forgasningsanlæg-
get.  

 
 I perioden, hvor gassen bevidst flares direkte til atmosfæren (projektets fase 1), må der 

ikke anvendes husdyrgødning som brændsel. 
 
6. Afkast fra flaring skal ske i en højde på mindst 30 meter over terræn. 
 
 

                                                 
1 Pt. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1637 om biomasseaffald. 
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7.  Flaresystemet skal være forsynet med et overvågningssystem, der sikrer, at forgas-
ningsprocessen stoppes inden for få sekunder, hvis gassen ikke afbrændes såvel under 
opstart som under drift af forgasningsanlægget, fx ved svigt af antændingssystemet. 
Overvågningssystemet skal være i funktion i alle faser af projektet. 

  
 Asnæsværket skal senest 3 måneder før forgasningsanlægget sættes i drift, indsende 

en beskrivelse af overvågningssystemet til tilsynsmyndigheden. 
 
8.  Der skal i rågaskanalen være installeret automatisk målende systemer (AMS-udstyr) for 

følgende stoffer og parametre: 
 

Forurenende stof Driftsparametre 
CO Temperatur 
 Flow 

 
 
Luftforurening  
 
Forbrænding af gas fra forgasningsanlægget 

 
9.  Emissionsgrænseværdier ved forbrænding af gas i kedlen på blok 2 og regler for over-

holdelse af grænseværdierne: 
 
Grænseværdierne for støv, SO2, NOx og HCl i vilkår 4 i godkendelsen af 10. juni 2008 af 
afsvovlingsanlægget på blok 2 er også gældende ved forbrænding af gas fra forgas-
ningsanlægget, dog skal den skærpede grænseværdi for NOx i påbud af 1. juli 2008 
overholdes fra 1. januar 2014.2  
 
Reglerne i samme vilkår 4 for kontrol med overholdelse af emissionsgrænseværdierne er 
ligeledes gældende ved forbrænding af gas fra forgasningsanlægget. 
 
Hvis der senere fastsættes grænseværdier for HF og tungmetaller, jf. vilkår 4 og 5 i god-
kendelsen af afsvovlingsanlægget, er disse grænseværdier også gældende ved for-
brænding af gas fra forgasningsanlægget. Grænseværdierne kontrolleres overholdt efter 
reglerne i vilkår 4d i godkendelsen af 10. juni 2008. 
 

10. Krav til målinger af forurenende stoffer ved forbrænding af gas i kedlen på blok 2 
 
Tilsynsmyndigheden kan ud over de præstationsmålinger, der kan forlanges udført i 
henhold til vilkår 4e i godkendelsen af afsvovlingsanlægget, kræve foretaget yderligere 2 
årlige målinger af emissionen af sure gasser (HCl og HF), tungmetaller3, dioxiner/furaner 
i forbindelse med fyring med gas fra forgasningsanlægget i kedlen på blok 2. 

 
11.  I projektets fase 3 skal der udtages 2 prøver af røggassen til bestemmelse af støvkon-

centrationen og sammensætningen af støvet samt af indholdet af tjærestoffer i røggas-
sen.  

 
 Efter 2013 kan tilsynsmyndigheden kræve udtaget supplerende prøver af røggassen, 

hvis forgasningsanlægget anvendes i længere tid. 

                                                 
2 Det betyder, at der ikke skal foretages omregning af hensyn til den indfyrede effekt af gas. 
3 Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni og V. 
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Udsendelse af støv fra indføring af brændsel 
 

12. Systemet til indføring af brændsel i reaktoren skal udformes, så støvudsendelsen til om-
givelserne er mindst mulig (inddækning, tætning, afsugning og tilsvarende foranstaltnin-
ger).  

 
Eventuelle afkast til det fri af udsugnings-/fortrængningsluft skal være forsynet med filter, 
som sikrer, at emissionen af total-støv i hvert afkast ikke overstiger 10 mg/normal m3. 

 
Emissionsgrænseværdien kontrolleres overholdt ved præstationskontrol, der skal omfat-
te 3 målinger af mindst 1 times varighed. Emissionsgrænsen anses for overholdt, hvis 
det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. 

 
13. Virksomheden skal senest 1 måned før brændselssystemet tages i brug sende kopi af 

filterleverandørens dokumentation for, at tilsluttede filtre kan overholde emissions-
grænseværdien fastsat i vilkår 12. 

 
14.  Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden ved måling dokumenterer, at grænse-

værdien i vilkår 12 er overholdt. Målingen skal udføres under maksimal indfyring af 
brændsel. 

 
 Hvis grænseværdien er overholdt, kan der kun kræves én årlig kontrolmåling. 
 
Krav til udførelse af målinger omfattet af vilkår 10, 11 og 14  

 
15.  Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 

udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkredite-
ret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkrediterings- og 
Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver 
af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

 
Målingerne skal udføres i henhold til de metodeblade, som er udsendt af Miljøstyrelsens 
Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften4.   
 
Detektionsgrænsen for analyserne må højst være 10 % af grænseværdierne. Generelle 
krav til kvalitet af emissionsmålinger, jf. metodeblad MEL-22, skal være overholdt. 
 
Rapport over udførte målinger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder ef-
ter, at målingerne er gennemført, sammen med oplysninger om driftsforholdene under 
målingerne. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og 
digitalt. 

 
16. Virksomheden skal kontrollere, vedligeholde og udskifte eventuelle filtre i afkast fra 

brændselsindfødningen i overensstemmelse med filterleverandørens anvisning, dog skal 
filtrene kontrolleres ved synlig emission af støv fra filtret/afkastet.  

    
 Filterindsats skal skiftes ved synlig slitage. 
 

                                                 
4 se: http://www.ref-lab.dk/cms/site.aspx?p=6725]. 
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Flaring af gas 
 
17.  Der må ikke forekomme støvgener uden for værkets eget område, som efter tilsynsmyn-

dighedens vurdering er væsentlige.  
 

Væsentlige støvgener omfatter bl.a. tydeligt nedfald af støvpartikler fra flaresystemet i 
den fase, hvor der forgasses biomasse, og gassen udsendes direkte til atmosfæren.  I 
så fald skal forgasningsanlægget standses, indtil problemerne er løst. 

 
Opbevaring og tilførsel af nyt bedmateriale 
 
18.  Nyt bedmateriale (sand) skal opbevares i big-bags eller lignende og tilføres reaktoren via 

et lukket system uden udsugning af fortrængningsluft til det fri. 
 
Udtagning af brugt bedmateriale og aske
 
19.  Brugt bedmateriale (sand) og aske skal udtages i big-bags eller lignende. Udtagnings-

systemet skal udformes på en sådan måde, at der ikke udsendes væsentlige mængder 
af produktgas og støv til omgivelserne fra systemet.  

 
Overjordisk olietank 
 
Tankattest 
 
20. Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter 

etablering af olietanken. Tankattesten skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 11 
i bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, 
rørsystemer og pipelines.  

 
 Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udar-

bejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for ud-
førte reparationer og ændringer. 

 
Etablering 
 
21. Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer (tankanlægget) er type-

godkendt.   
 
22. Tankanlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til 

almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvin-
des drikkevand.  

 
23. Tankanlægget må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlægget ikke kan fjernes. 

Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm.  
 
 Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag og placeres i en tæt og egnet 

tankgrav, der kan rumme tankens volumen. I tankgraven skal der etableres en tæt sump 
til opsamling af regnvand. Alternativt kan der anvendes en dobbeltvægget tank udstyret 
med lækagedetektion. 

 
 Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af 

bunden kan foretages.  
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24. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige.  
 
25. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. Påfyld-

nings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være 
afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over ter-
ræn.  

 
26. Virksomheden skal i øvrigt overholde de krav til etablering, som er anført på tankatte-

sten.  
 
27. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet.  
 
28. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være 

placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. 
 
29. Tank, ventiler og studse på tanken skal sikres mod påkørsel. 
  
Flytning, sløjfning og ophør 
 
30. Overjordiske tanke må flyttes, såfremt tanken er forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der 

som minimum oplyser om fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og –type, fabri-
kationsnummer og –år.  

 
31. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af olieanlæg (tank og rørføring) skal eventu-

elt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og ud-
luftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.  

 
 Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal 

indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen.   
 
32. Overjordisk ståltank, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved 

belægning eller offeranode skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. Øvrige stål-
tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret. 

 
 Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller tanke af andet materiale end stål skal 

sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret. 
 
 Overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast skal sløjfes senest 40 år efter fabrikations-

året. 
 
Spild, utætheder mv. 
 
33. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipeli-

nen er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træf-
fes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, fx ved tømning af 
anlægget.  

 
34. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder 

spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyn-
digheden.  
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Vedligeholdelse, tæthedsprøvning og reparationer 
 
35. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke 

foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grund-
vand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af 
tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke.  

 
 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at tank og rør-

føringer er tæt. Tæthedsprøvningen skal udføres af en særlig sagkyndig, som forinden 
er accepteret af tilsynsmyndigheden. 

 
 Dokumentationen skal senest 2 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsyns-

myndigheden. Hvis virksomheden bliver bekendt med at tank eller rør er utætte skal an-
lægget straks tømmes i det omfang, der er nødvendigt for at hindre forurening. 

 
36. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed 

skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger.   
 
37. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af 

tankattesten eller øvrige attester, overholdes.   
 
Mellemlager for restprodukt (aske og bedmateriale) 
 
38. Der må maksimalt opbevares 300 tons restprodukt fra forgasningsprocessen på Asnæs-

værket. Restproduktet skal være fjernet senest 3 måneder efter, at driften af demonstra-
tionsanlægget er varigt ophørt. 

 
 Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra ovennævnte mængde og tidsfrist, hvis det godt-

gøres, at restproduktet kan genanvendes, og der er indgået aftale herom. 
 
39. Restprodukter skal opbevares i tætte og lukkede beholdere, fx big-bags eller containere, 

og transporteres bort fra virksomheden i sådanne beholdere. 
 
 Aske fra forgasning af biomasse og fra forgasning af husdyrgødning skal holdes adskilt  
 
Eftersyn af forgasningsanlæg og tilhørende systemer 
 
40. Der skal føres journal over eftersyn, reparationer og udskiftning af filtre og miljømæssigt 

betydende dele af flaresystemet og gasrørledningen. 
 
 
Indberetning/rapportering 
 
41.  I kvartalsrapporten skal oplyses om eventuelle unormale driftsforhold ved forgasnings-

anlægget, som har haft eller kunne have fået miljømæssige konsekvenser ud over, hvad 
der er lagt til grund for godkendelsen. 

 
Efter integration af demonstrationsanlægget og kedlen på blok 2 (fase 2) skal 
Asnæsværket i kvartalsrapporterne, jf. vilkår 61 i godkendelsen af 20. december 2007, 
oplyse antallet af timer, hvor der er foretaget flaring af gassen, årsagen hertil og mulig-
heden for fremover at undgå flaring i de konkrete situationer, der har givet anledning 
hertil.  
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42.  I årsrapporten, jf. vilkår 62 i godkendelsen af 20. december 2007, skal oplyses følgende 
for det forløbne kalenderår: 

 
• mængden af de forskellige råvarer, der er anvendt  
• mængden af restprodukter, der er produceret 
• mængden af restprodukter, der er bortskaffet fra virksomheden, opdelt på mængder 

til deponi og til nyttiggørelse. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at forgasningsanlægget med tilhørende faciliteter kan 
etableres og drives miljømæssigt forsvarligt, hvis de fastsatte vilkår om indretning og drift samt 
kontrol og vedligeholdelse iagttages og overholdes.  
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Asnæsværket er beliggende Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg, på matr. nr. 1-cd (del af), samt 1-
dy, 1-du, 1-dt, l-ds, 1-dr, 1-ej, 1-ek og 2-au, alle af Lerchenborg Hovedgård i Kalundborg Kom-
mune, samt umatrikuleret areal (opfyldning) på ca. 94.750 m2. 
 
Ifølge Regionplan 2005-2016 for Vestsjællands Amt er Asnæsværket beliggende i kommune-
planlagt byområde, som fortsætter mod øst. Syd og vest for Asnæsværket er et tilstødende om-
råde udpeget som beskyttelsesområde, bl.a. af hensyn til herregårdslandskabet omkring Ler-
chenborg. 
 
Ifølge Kalundborgs Kommuneplan 2000-2012 er Asnæsværket beliggende i byzone i et område 
udlagt som erhvervsområde til større industri (område 3). Erhvervsområdet fortsætter mod øst. 
 
Asnæsværkets areal er omfattet af lokalplan nr. 52 fra 1980 (vedtaget 24. marts 1980 og revide-
ret 25. september 1980). Området er udlagt til produktion af elektricitet og dermed afledte an-
læg.  
 
I henhold til Kalundborg Kommunes forslag til ny kommuneplan 2000 – 2012 er Asnæsværket 
beliggende i Planlægningsdistrikt 6.4 E1, Østbyen, som ifølge rammerne for lokalplanlægningen 
skal anvendes til erhvervsformål såsom større industri-, lager-, værksteds- og transportvirksom-
hed, samt service- og forretningsvirksomhed i tilknytning til den pågældende virksomhed. Der er 
mulighed for etablering af bolig (bestyrer- og portnerbolig og lign.) i tilknytning til den enkelte 
virksomhed. Endvidere kan området anvendes til havneformål, havneorienteret virksomhed og 
transportvirksomhed.  
 
I regionplanen er der fastlagt en sikkerhedszone på 300 m fra Statoil Raffinaderiets produkti-
onsanlæg og tankvolde (raffinaderiet er beliggende i område 6.4E2). Inden for denne zone må 
der ikke etableres beboelse, institutioner eller erhvervsvirksomhed uden tilladelse fra Bered-
skabsstyrelsen. 
 
Der er begrænsede drikkevandsinteresser i området. En stor del af arealet består af opfyldt ma-
teriale (flyveaske). 
 
Miljøcenter Roskilde konstaterer, at etablering og idriftsættelse af et demonstrationsanlæg til 
forgasning af biomasse og husdyrgødning samt afbrænding af den herved producerede mæng-
de gas i en af kraftværksblokkene er i overensstemmelse med de planlægningsmæssige be-
stemmelser for området, hvorefter området efter lokalplanen er udlagt til produktion af elektrici-
tet og dermed afledte anlæg. Rammebestemmelserne i forslaget til ny Kommuneplan giver lige-
ledes mulighed for etablering af større industrivirksomhed i området. 
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Følgende bekendtgørelse er sendt i høring, men endnu ikke vedtaget: Bekendtgørelse om æn-
dring af bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelses-
områder. Udkastet indeholder en tilføjelse af en del af Kalundborg Fjord som et marint habitat-
område på grund af bestanden af marsvin. Områdets udstrækning er ca. 54 km2. Mange af hva-
lerne opholder sig om sommeren i Storebælt - blandt andet omkring Storebæltsbroen - og 
svømmer op i Kalundborg Fjord om vinteren.  
 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at demonstrationsanlægget ikke vil kunne påvirke det nævnte 
habitatområde, idet produktgassen – bortset fra en mindre mængde der flares – afbrændes i en 
af de kulfyrede kraftværksblokke, uden at luftforureningen herfra øges. Demonstrationsanlæg-
get har i øvrigt en beskeden størrelse, idet produktgassen blot repræsenterer ca. 1 - 5 % af den 
indfyrede effekt i den øvrigt mindste kraftværksblok på Asnæsværket. Der udledes i øvrigt ikke 
spildevand fra anlægget til Kalundborg Fjord, bortset fra overfladevand fra befæstede arealer. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens5 § 16 skal der fastsættes en frist for udnyttelse af 
miljøgodkendelsen. Fristen bør normalt ikke sættes til mere end 2 år.  
 
Miljøcentret vurderer, at tidsfristen kan sættes til 2 år (vilkår 1), da der inden for denne periode 
næppe fremkommer ny viden, der kan ændre godkendelsens krav. 
 
Godkendelsen er udnyttet, når der første gang er produceret gas. 
 
Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 2, bør fristen for udnyttelse af planlagte udvidel-
ser eller ændringer ikke overstige 5 år fra godkendelsens meddelelse. Miljøcenteret fastsætter 
på den baggrund (vilkår 1) en frist på 5 år for udnyttelse af den del af godkendelsen, der vedrø-
rer afbrænding af gas i kedlen på blok 2 (fase 3, se nedenfor). 
 
Miljøcentret gør opmærksom på miljøbeskyttelseslovens6 § 78a, stk. 1, hvorefter godkendelsen 
bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Tilsynsmyndigheden 
skal derfor orienteres, hvis driften indstilles for en længere periode.  
 
Tilsynsmyndigheden skal endvidere orienteres (vilkår 3), hvis der sker ejerskifte af virksomhe-
den eller udskiftning af driftsherren. Dette blandt andet for at fastlægge om ejerskiftet eller ud-
skiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registreret af Miljøstyrelsen i 
henhold til miljøbeskyttelseslovens § 40a og b. Hvis dette er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden 
tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. godkendelsesbekendtgørelsens  
§ 41d.  
 
3.2.3 Indretning og drift 
Projektet opdeles i 3 faser: 
 

1. Opskalering. Her skal det vises, at opskalering til 6 MWth er lykkedes, og anlæg og 
hjælpesystemer skal indkøres. Den producerede gas flares af direkte fra forgasser-
anlægget. 

2. Integration. Her skal der produceret gas transporteres igennem en gas-kanal, og gas-
sen skal afbrændes i kedlen på ASV 2. 

                                                 
5 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
6 Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006. 
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3. Automation og demonstration. I denne fase etableres fuldautomatisk styring af de-
monstrationsanlægget med kobling til kedlen og gennemføres langtidsdrift med anlæg-
get med henblik på optimering. Teknologien skal demonstreres. 

 
DONG Energy oplyser, at driftsperioden for fase 3 vil strække sig over 12 måneder og 
forventes afsluttet i 2013. Der er ikke planlagt kontinuert drift herefter. Driften efter 2013 
vil sandsynligvis blive kortere forsøgskørsler med forskellige typer brændsler med hen-
blik på vurdering af disse i forbindelse med udvikling af større anlæg. 

 
Bygge- og anlægsarbejder for etablering af nye anlæg, forventes at fordele sig således: 
 
Fase Etablering Idriftsættelse 
Fase 1 Medio 2010 – ultimo 2010 Primo 2011 
Fase 2 Medio 2011 – primo 2012  Primo 2012 
Fase 3 Ultimo 2012 – primo 2013 Primo 2013 

 
I tillæg af 19. marts 2010 til ansøgningen fra oktober 2009 er oplyst, at forbruget af råvarer og 
hjælpestoffer forventes at være følgende: 
 
Råvare/hjælpestoffer Forbrug Total mængde 
  Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Biomasse 1,3 t TS/h 300 tons 1.100 tons 1.000 tons 
Husdyrgødning 1,6 t TS/h 0 300 tons 2.400 tons 
Vand  0,3 t/h 100 tons 400 tons 900 tons 
Letolie  10.000 liter 13.000 liter 15.000 liter 
 
Som husdyrgødning vil blive anvendt både gødning leveret direkte fra landmændene og afgas-
set gødning fra biogasanlæg. I alle tilfælde leveres gødningen i tørret form. 
 
3.2.4 Luftforurening 
 
3.2.4.1 Klassificering af anlæg 
Anlæg, der forbrænder biomasse opført på bilaget til bekendtgørelsen om biomasseaffald, er 
ikke omfattet af bekendtgørelsen om anlæg, der forbrænder affald, hvis der udelukkende for-
brændes sådant affald i anlægget. 
 
Animalsk affald så som husdyrgødning er klassificeret som affald efter affaldsbekendtgørelsen. 
Anlæg, hvori der forbrændes fast animalsk affald, er dermed omfattet af bekendtgørelsen om 
anlæg, der forbrænder affald.   
 
Hvis der samtidig forbrændes animalsk affald, som husdyrgødning, og biomasse, er anlægget 
omfattet af bekendtgørelsen om anlæg, der forbrænder affald. 
 
EF-domstolen har i præjudiciel afgørelse af 4. december 2008 (sag C-317/07) afsagt en dom 
om, at et kompleks bestående af to adskilte anlæg opført på samme område, og som omfatter 
henholdsvis et forgasningsanlæg for affald og et kraftværk, hvor den rensede produktgas fra 
forgasningsanlægget afbrændes, skal bedømmes hver for sig i henseende til anvendelsen af 
direktivet om forbrænding af affald7.  
 

                                                 
7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald. 
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I henhold til dommen skal forgasningsanlægget betragtes som et medforbrændingsanlæg 
(kombineret forbrændingsanlæg), idet formålet med gasanlægget er at fremstille et produkt i 
gasform (brændsel) ved termiske behandling af affald med henblik på bortskaffelse. 
 
Begrebet affald i direktivet om forbrænding af affald omfatter ikke stoffer, der optræder på luft-
form. Et kraftværk, der som tilskudsbrændsel udnytter den rågas, der er frembragt ved medfor-
brænding af affald i et forgasningsanlæg, er således ikke omfattet af anvendelsesområdet for 
direktivet om forbrænding af affald. 
 
Miljøcenteret har modtaget en udskrift af en dom, som den svenske Miljødomstol har afsagt den 
7. juli 2009 i en sag om bl.a. godkendelse til opførelse og drift af et forgasningsanlæg på 200 
MW tilsluttet et kraftvarmeværk, hvori rågassen (produktgassen) fra forgasningsanlægget efter 
en videregående rensning skal forbrændes. Emissionsgrænseværdierne til luft for kraftvarme-
værket blev i overensstemmelse med afgørelsen fra EF-domstolen fastsat på grundlag af regler 
for fyringsanlæg og ikke som grænseværdierne gældende for forbrændingsanlæg (medforbræn-
dingsanlæg). Som brændsel i forgasningsanlægget må årligt anvendes 500.000 tons forbe-
handlet affald og 40.000 tons forbehandlet farligt affald samt (uklassificeret) biobrændsel. Rå-
gassen skal renses for svovldioxid ved tilsætning af kalk og for kviksølv ved tilsætning af aktivt 
kul. Den stofrige røggas skal herefter renses for partikler (støv) i et posefilter, som undertiden 
skal ”rengøres” for fastsiddende tjærestoffer ved særskilt afbrænding (og efterfølgende for-
brænding af gasserne fra denne ”rengøring” i kraftværket). 
 
Det er uklart af de to ovennævnte domme, hvor stor vægt - om nogen - der har været lagt på 
rensningen af rågassen og dermed kvaliteten af gassen. I begge tilfælde sker der åbenbart en 
vidtgående rensning af gassen frembragt ved forgasningen, således at den rensede gas direkte 
er at sammenligne med brændsel (EF-domstolen: ”har tilsvarende egenskaber som fossilt 
brændsel”). 
 
I det påtænkte forgasningsanlæg på Asnæsværket er der ikke planlagt en avanceret rensning af 
rågassen, som alene vil blive renset ved mekanisk udskilning af partikler, koksrester, aske og 
sand i to serieforbundne cykloner. Asken vil især blive udtaget fra den sidste cyklon, mens 
koksrester og sand (bedmateriale) udtages fra den første cyklon og tilføres koksreaktoren. 
 
Det er oplyst, at gassens sammensætning (ved tilførsel til kedlen på blok 2) består af 10% CO, 
5 % H2, 3% CH4 og 2% tjære (længere kulbrinte forbindelser), dvs. i alt 20% brandbare kompo-
nenter. De resterende 80% af gassen vil bestå af N2 (50%), CO2 (15%) og H20 (15%). Gassen 
er oplyst at være svovlfattig. 
 
Brændværdien er oplyst til 6 – 10 MJ/normal m3. Indholdet af partikler ved forgasning af hus-
dyrgødning er oplyst til ca. 0,01 kg/s (36 kg/time) og ca. 20 gange mindre ved forgasning af 
biomasse.  
 
Som nævnt anses et anlæg, der forgasser affald, og hvor den herved frembragte gas er egnet 
som brændsel i et kraftværk, for at være et medforbrændingsanlæg, idet den frembragte rågas 
betragtes som værende et produkt. Gassen anses således for at være et almindeligt brændsel i 
kraftværket. Ved forbrænding af pyrolysegas i Asnæsværkets blok 2 gælder herefter som mini-
mum de emissionsgrænseværdier, der kan afledes af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg8, 
og ikke emissionsgrænseværdierne for medforbrændingsanlæg. En vurdering byggende på 
princippet om anvendelse af bedst tilgængelig teknik kan dog foreskrive mere restriktive (dvs. 
lavere) emissionsgrænseværdier. 
                                                 
8 Bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fy-
ringsanlæg. 
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3.2.4.2 Emissionsgrænseværdier 
Ved fastsættelse af emissionsgrænseværdier ved fyring med gas i blok 2 vil Miljøcenteret tage 
udgangspunkt i emissionsgrænseværdierne for nye anlæg i bekendtgørelsen om store fyrings-
anlæg. Da der er tale om et demonstrationsanlæg på 6 MW, hvilket er en beskeden andel af 
den indfyrede effekt i kedlen på blok 2 (ca. 6% ved 90 MW, som er minimumslasten, og ca. 1,5 
% ved 384 MW, som er den nominelle indfyrede effekt), er der herved også taget tilstrækkeligt 
hensyn til princippet om anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Som det fremgår nedenfor, er 
emissionsgrænseværdierne ved fyring med gas i øvrigt ikke af større betydning for de resulte-
rende emissionsgrænseværdier for blok 2. 
 
Der gælder herefter følgende emissionsgrænseværdier ved fyring med gas alene, hvor græn-
seværdierne også er omregnet til 6% ilt: 
 
Stof / parameter Emissionsgrænseværdi 

mg/normal m3, 3% ilt 
Emissionsgrænseværdi 

mg/normal m3, 6% ilt 
Støv 5 4 
SO2 35 29 
NOx 200 166 
 
I godkendelsen af 20. juni 2008 til etablering af afsvovlingsanlægget på blok 2 er der i vilkår 4a 
og 4b fastsat emissionsgrænseværdierne ved fyring med fuelolie og kul gældende fra 1. januar 
2010: 
 
 4a) Blok 2 skal med virkning fra 1. januar 2010 overholde følgende emissionsgrænse-

værdier (tør røggas, 6 % ilt ved fyring med kul, 3 % ilt ved fyring med olie, dog 10 % ilt 
for CO, HCl, HF og tungmetaller ved fyring med såvel kul som olie): 
 

 
Indfyret effekt 

Blok 2 
368 MW 

Enhed 

Brændsel kul Olie  
Støv 30 mg/Nm3

SO2 200 mg/Nm3

NOx 600 450 mg/Nm3

CO 100 mg/Nm3

HCl 10 mg/Nm3

HF 5* mg/Nm3

Hg 5* μg/Nm3

Cd 5* μg/Nm3

∑(Ni, V, Cr, Cu, Pb) 25* μg/Nm3

 
* Emissionsgrænseværdierne for tungmetaller og for HF er vejledende.  

 
4b) Samtidig fyring med kul og fuelolie 
Følgende beregnede emissionsgrænseværdier (GVresulterende) for SO2, NOx og støv skal 
overholdes, hvis der samtidig fyres med kul og fuelolie9: 

 
GVresulterende = (GVkul × MWkul + 0,83 × GVolie × MWolie) : (MWkul + MWolie) 

 

                                                 
9 I formlen er der foretaget omregning af emissionsgrænseværdierne for fuelolie til 6 % ilt. 
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hvor GVkul og GVolie er emissionsgrænseværdierne i ovenstående tabel, mens MWkul og 
MWolie er den indfyrede effekt for henholdsvis kul og fuelolie. 

 
Ved anvendelse af reglerne for fastsættelse af emissionsgrænseværdier for blandede fyrings-
anlæg, jf. vilkår 4b, fås følgende emissionsgrænseværdier for støv, SO2 og NOx ved samfyring 
med gas og kul: 
 
Stof / parameter Emissionsgrænseværdi 

mg/normal m3, 6% ilt 
lavlast (90 MW) 

Emissionsgrænseværdi 
mg/normal m3, 6% ilt 

max last (368 MW) 
Støv 28 30 
SO2 189 198 
NOx 571 596 
 
Tilsvarende fås følgende emissionsgrænseværdier for støv, SO2 og NOx ved samfyring med 
gas og fuelolie: 
 
Stof / parameter Emissionsgrænseværdi 

mg/normal m3, 3% ilt 
lavlast (90 MW) 

Emissionsgrænseværdi 
mg/normal m3, 3% ilt 

max last (368 MW) 
Støv 28 30 
SO2 189 198 
NOx 431 448 
 
Det ses, at emissionsgrænseværdierne udregnet efter reglerne for et blandet fyringsanlæg ikke 
varierer ret meget fra de nugældende emissionsgrænseværdier ved henholdsvis oliefyring og 
kulfyring, specielt ikke ved høj indfyret effekt i kedlen. Kun for NOx ved lav indfyret effekt er den 
beregnede emissionsgrænseværdi lidt lavere (ca. 5%) end de gældende grænseværdier. 
 
I fase 1 – som afvikles i 2011 – flares den fremstillede gas direkte. Langtidsdrift med demon-
strationsanlægget er først planlagt påbegyndt primo 2013. Forbruget af råvarer (og dermed 
mængden af den fremstillede gas) er forholdsvis begrænset i fase 2 og 3 af projektet, hvor gas-
sen tilføres kedlen på blok 2. På den baggrund accepterer Miljøcenter Roskilde – for ikke at 
komplicere dataopsamling, beregningsalgoritme og afrapportering unødvendigt, uden at man 
opnår en større miljømæssig gevinst – at der i fase 2 og 3 gælder de emissionsgrænseværdier, 
som er fastsat i miljøgodkendelsen af afsvovlingsanlægget uden korrektion for indfyring af gas. 
Koncentrationen af NOx i afkast fra blok 2 har i de senere år desuden ligget på ca. 60% af 
emissionsgrænseværdien, hvorved der er pæn margen op til grænseværdien, selv om den blev 
reduceret med ca. 5% i enkelte driftssituationer. Endvidere kan det tilføjes, at emissionsgræn-
seværdierne skal overholdes som månedsmiddelværdier, hvorved virkningen af en reduceret 
emissionsgrænseværdi fx for NOx ved lavlast drift ville være helt marginal, da forgasnings-
anlægget kun er i drift i et begrænset tidsrum, og den indfyrede effekt i langt hovedparten af 
driftstiden er væsentligt højere end 90 MW. 
 
Fra og med 1. januar 2014 skal Asnæsværket overholde en emissionsgrænseværdi for NOx på 
200 mg/normal m3 for blok 2 ved såvel fyring med fuelolie som kul (ved henholdsvis 3% og 6% 
ilt). Dette gælder også ved forbrænding af gas fra forgasningsanlægget. Hvis emissionsgrænse-
værdien for NOx blev udregnet efter formlen for et blandet fyringsanlæg, ville grænseværdien i 
denne fase være minimalt lavere ved kulfyring og lav last. I andre tilfælde, herunder ved fyring 
med fuelolie, ville grænseværdien være den samme.  
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Der er i godkendelsen af 10. juni 2008 til etablering og drift af afsvovlingsanlægget på blok 2 
fastsat en emissionsgrænseværdi for HCl på 10 mg/normal m3 og vejledende emissionsgræn-
seværdier for HF og tungmetallerne cadmium, kviksølv og summen af metallerne: nikkel, vana-
dium, chrom, kobber og bly, jf. det gengivne vilkår 4a ovenfor. De vejledende grænseværdier 
kan med virkning fra 1. januar 2012 erstattes af bindende grænseværdier (vilkår 5 i godkendel-
sen af 10. juni 2008). Der skal som grundlag for Miljøcenterets stillingtagen hertil foretages 
præstationsmålinger for HCl, HF og tungmetaller to gange årligt i 2010 og 2011.  
 
Ved forbrænding af gas fra forgasningsanlægget (sammen med kul og/eller olie) skal emissi-
onsgrænseværdien for HCl og de eventuelt med virkning fra 1. januar 2012 fastsatte grænse-
værdier for HF og de nævnte tungmetaller ligeledes overholdes (vilkår 9). Indholdet af tung-
metaller i gassen må påregnes at være beskeden set i lyset af de brændselstyper, der vil blive 
anvendt i forgasningsanlægget, og dermed uden betydning for emissionsniveauerne for tung-
metaller.  
 
På grund af den begrænsede effekt af gassen fra forgasningsanlægget fastsætter Miljøcenter 
Roskilde ikke særskilte grænseværdier for HF og andre stoffer (herunder PAHér og dioxiner) i 
godkendelsen af forgasningsanlægget. I en godkendelse af et egentligt kommercielt forgas-
ningsanlæg må forventes fastsat supplerende grænseværdier for især stoffer omfattet af regler-
ne for emission til luft fra almindelige forbrændingsanlæg. 
 
Der fastsættes dog i godkendelsen vilkår om (vilkår 10), at tilsynsmyndigheden ud over de præ-
stationsmålinger, der kan forlanges udført i henhold til godkendelsen af afsvovlingsanlægget, 
kan kræve foretaget yderligere 2 årlige målinger af emissionen af sure gasser (HCl og HF), 
tungmetaller10, dioxiner/furaner i forbindelse med fyring med gas fra forgasningsanlægget i ked-
len på blok 2. Miljøcenteret forventer ikke, at det bliver nødvendigt at foretage sådanne målin-
ger.  
 
3.2.4.3 Begrænsninger for medforbrænding i fase 1, hvor gas flares direkte til atmosfære, m.m. 
DONG Energy har oplyst, at der i fase 1, hvor den producerede gas vil blive flaret direkte til at-
mosfæren, ikke vil blive benyttet husdyrgødning som brændsel i forgasningsanlægget på grund 
af det høje indhold af partikler (støv). Indholdet af støv i rågas fra forgasning af biomasse er 
oplyst at være ca. 20 gange mindre end i gas fra forgasning af husdyrgødning, jf. afsnit 3.2.4.1. 
 
Miljøcenteret fastsætter krav om, at der ikke må anvendes husdyrgødning som brændsel i pro-
jektets fase 1 (vilkår 5).  
 
Endvidere fastsættes vilkår om, at der ikke må forekomme støvgener uden for værkets eget 
område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige (vilkår 17). Dette indebærer 
bl.a., at der ikke må forekomme tydeligt nedfald af støvpartikler uden for værkets grund ved 
flaring af gas fra forgasning af biomasse i den fase, hvor gassen udsendes direkte til atmosfæ-
ren (projektets fase 1). I så fald skal forgasningsanlægget standses, indtil problemerne er løst, 
og hændelsen rapporteres til tilsynsmyndigheden i henhold til vilkår 61 i godkendelsen af 20. 
december 2007.  
 
I kvartalsrapporten skal oplyses om eventuelle unormale driftsforhold ved forgasningsanlægget, 
som har haft eller kunne have fået miljømæssige konsekvenser ud over, hvad der er lagt til 
grund for godkendelsen (vilkår 41). 
 

                                                 
10 Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni og V. 
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Efter integration af demonstrationsanlægget og kedlen på blok 2 skal Asnæsværket i kvartals-
rapporterne oplyse antallet af timer, hvor der er foretaget flaring af gassen, årsagen hertil og 
muligheden for fremover at undgå flaring i de konkrete situationer, der har givet anledning hertil 
(vilkår 41). 
 
3.2.4.4. Afkasthøjde fra flaresystem 
DONG Energy har den 7. februar 2010 fremsendt et notat af 5. februar 2010, revideret den 22. 
februar 2010, indeholdende spredningsberegninger (OML-beregninger) for flaresystemet. Der 
er her forudsat følgende indhold af stoffer i flaren: 
 

Støv: 2 kg/time (240 mg/normal m3, 6% ilt) 
CO: 100 mg/normal m3/time (10% ilt) 
NOx: 500 mg/normal m3/time (10% ilt) 

 
DONG Energy oplyser, at indholdet af NOx i flaren ikke er kendt særligt godt. 
 
Beregningerne viser, at B-værdierne11 kan overholdes med skorstenen placeret såvel på jorden 
(afkasthøjde: 14 m) som med skorstenen placeret oven på bygningen, der huser forgasningsan-
lægget (afkasthøjde: 30 m). Den maksimalt beregnede koncentration af NOx i skel (afstand 300 
m fra afkastet fra forgasningsanlægget) er 66 – 94 % af B-værdien, mens den maksimalt be-
regnede koncentration af støv er 58 – 83% af B-værdien, hvor intervallet er relateret til en skor-
stenshøjde på 14 – 30 m. For CO er den beregnede maksimale koncentration i omgivelserne 
meget lille i forhold til B-værdien. 
 
Der er endvidere foretaget en beregning af koncentrationen af CO i omgivelserne, hvis røggas-
serne ikke flares. I så fald skal afkastet være 70 m over terræn, hvis B-værdien for CO12 skal 
overholdes uden for skel (afstand til skel ca. 300 m). Idet det forudsættes, at manglende antæn-
delse af røggassen detekteres så hurtigt, at tilførslen af brændsel til forgasningsanlægget (og 
dermed gasproduktionen) stoppes efter få sekunder, hvorefter systemet skylles med kvælstof, 
vil koncentrationen af CO i løbet af lidt mindre end 8 min være nedbragt til et niveau, så B-
værdien kan overholdes i skel, hvis skorstenshøjden er 30 m. 
 
Miljøcenteret fastsætter på denne baggrund vilkår om, at skorstenshøjden for afkast af flaren fra 
forgasningsanlægget skal være mindst 30 m (vilkår 6). Med krav om overvågning af manglende 
antænding af flaren, jf. afsnit 3.2.4.6, anses en kortvarig forøget koncentration af CO i omgivel-
serne ikke for at være sundhedsmæssig betænkelig. I princippet beregnes koncentrationen af et 
stof i omgivelserne i øvrigt som en middelværdi over en time, når der skal fastsættes en nød-
vendig afkasthøjde for et stof. Koncentrationen af CO i selve røggassen er ca. 100 g/normal m3 
og dermed allerede uden antænding af gassen lavere end den koncentration af CO, som anses 
for at udgøre et umiddelbart farligt niveau ved eksponering i 30 min (IDLH-værdien). 
  
3.2.4.5 Brændselssystem 
DONG Energy har i tillæg af 19. marts 2010 til ansøgningen fra oktober 2009 oplyst, at der ikke 
vil blive etableret en silo til opbevaring af brændsel, hvilket var oplyst i den oprindelige ansøg-
ning. I brev af 23. april 2010 har DONG Energy oplyst, at projekteringen af systemet er i gang 
og forventes afsluttet medio maj 2010. Der arbejdes med flere løsninger for opbevaring og indføring 
af brændsel bl.a. en lukket trailer med rullende gulv, der fremfører brændsel, eller en tipvogn som aflæs-
ser brændsel direkte i et påslag. Fra påslaget føres brændslet med en snegl til knusning. Alternativt til 

                                                 
11 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for den maksimale koncentration af et stof i omgivelserne, der kan henfø-
res til udsendelse af det pågældende stof fra en enkelt virksomhed. 
12 1 mg/m3. 
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denne løsning undersøges muligheden for at opbevare brændslet i en bil og herfra blæse 
brændslet direkte til knusning ved hjælp af en støjdæmpet blæser.  
 
Der vil blive etableret foranstaltninger til reduktion af støv til omgivelserne afhængig af den valg-
te løsning. Det kan fx være inddækning af påslag, tætninger og afsugningsanlæg med filtrering.  
 
Efter knusning i møllen vil brændslet blive blæst videre til en lille beholder inden indføring i reak-
toren. Transportluften filtreres inden afkast til omgivelserne. 
 
Miljøcenteret fastsætter i overensstemmelse med Luftvejledningen13 vilkår om (vilkår 12), at 
afkast fra systemet til indfødning brændsel skal være forsynet med filtre, som kan begrænse 
støvemissionen til mindre end 10 mg/normal m3 (målt ved præstationskontrol).  
 
Ved ibrugtagning af brændselssystemet knyttet til demonstrationsanlægget anses det som ud-
gangspunkt ikke for nødvendigt at dokumentere overholdelse af emissionsgrænseværdien ved 
en egentlig kontrolmåling. DONG Energy skal dog indsende skriftlig dokumentation fra leveran-
døren af filtrene om, at filtrene er i stand til at leve op til kravet (vilkår 13).  
 
Tilsynsmyndigheden bør dog have mulighed for at stille krav om, at det ved måling skal doku-
menteres, at filtrene er funktionsdygtige og kan overholde den fastsatte emissionsgrænseværdi. 
Der fastsættes derfor vilkår om, at et uvildigt firma på tilsynsmyndighedens foranledning skal 
udføre præstationskontrol på filtrene (vilkår 14). 
 
3.2.4.6 Opbevaring og tilførsel af nyt bedmateriale (sand) 
DONG Energy har i brev af 23. april 2010 oplyst, at bedmateriale (sand) opbevares i big-bags 
og tilføres reaktoren gennem et lukket system. Fortrængningsluften passerer ud igennem cy-
kloner og gasafgang. 
 
Miljøcenteret fastsætter vilkår om, at opbevaring af nyt bedmateriel og tilførsel af materialet til 
reaktoren skal ske som oplyst i brev af 23. april 2010, idet denne procedure anses for miljø-
mæssigt hensigtsmæssigt (vilkår 18). 
 
3.2.4.7 Udtagning af brugt bedmateriale og aske 
DONG Energy har i brev af 23. april 2010 oplyst, at aske og brugt bedmateriale, der skal udta-
ges fra systemet, ledes først gennem vandkølede snegle, hvorefter temperaturen af materialet 
er faldet til ca. 50 grader C. Temperaturen i materialet efter kølesneglen måles og indgår i sty-
ringen af kølesystemet for at sikre, at der ikke ledes varmt materiale til big-bags, som potentielt 
kan antændes. 
 
Efter kølesneglen passerer materialet en cellesluse, inden det ledes til big-bags. Celleslusen 
forsynes med spærregas (kvælstof), for at undgå at produktgas udsendes til omgivelserne. 
 
Big-bags monteres tæt omkring udløbene for henholdsvis aske og bedmateriale. De planlæg-
ges ikke etableret afsugning bl.a. på grund af de begrænsede materialemængder, der skal 
håndteres. 
 
Aske og brugt bedmateriale opbevares i lukkede big-bags og mellemlagres på værket, inden 
det sendes til genanvendelse eller bortskaffelse. 
 

                                                 
13 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. 
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Miljøcenteret vurderer, at den planlagte udtagning af brugt bedmateriale og aske er hensigts-
mæssigt og fastsætter vilkår i overensstemmelse hermed (vilkår 19).  
 
3.2.4.8 Overvågning 
DONG Energy har i brev af 9. februar 2010 oplyst, at der etableres flammeovervågning og en 
temperaturmåling et stykke oppe i flaren. Temperaturen vil falde, hvis ikke gassen tænder. 
 
Endvidere har DONG Energy i brev af 9. februar 2010 oplyst, at der i den rå røggas og i afka-
stet fra flaren vil blive etableret følgende målinger: 
 
Før flaren måles on-line på rågassen: 

- Flow 
- Temperatur 
- Gassammensætning.: CO, CO2, H2, O2, CH4 (minimum evt. flere målinger) 
-  

Følgende måles off-line (ved udtagning af prøver og efterfølgende beregninger og analyser): 
- Støv indhold, sammensætning og koncentration i rågas 
- Tjærestoffer i rågas 

 
DONG Energy oplyser, at flaren er af typen "natural draft", som selv suger den mængde luft, 
den har brug for. Hverken tilført luftmængde eller røggasmængde efter flaren kan derfor måles. 
Det er heller ikke muligt at tage en repræsentativ måling af sammensætningen af røggassen 
efter flaren, da strømningen er meget turbulent og ikke homogen ved afgangen fra flaren. Des-
uden vil man heller ikke kunne relatere en evt. målt stofkoncentration til noget uden en flow-
måling. Der kan derfor ikke måles på afgangen fra flaren. 
 
For at begrænse påvirkningen af omgivelserne med især CO, men også kulbrinter, skal flare-
systemet være forsynet med et overvågningssystem, der sikrer, at forgasningsprocessen stop-
pes hurtigt, hvis gassen ikke afbrændes såvel under opstart som under drift af forgasningsan-
lægget fx ved svigt af antændingssystemet (vilkår 7). Overvågningssystemet skal være i funkti-
on i alle faser af projektet, dvs. også når gassen kobles til blok 2, og flaresystemet kun sjældent 
forventes taget i brug. 
 
Miljøcenteret fastsætter endvidere krav om kontinuert måling af CO-koncentration, temperatur 
og flow i den rå røggas (vilkår 8). I fase 3 skal der desuden hvert halve år udtages prøver af 
røggassen til bestemmelse af støvkoncentrationen og sammensætningen af støvet samt af ind-
holdet af tjærestoffer i røggassen (vilkår 11). Efter 2013 kan tilsynsmyndigheden forlange, at der 
udføres supplerende prøver af røggassen, hvis anlægget anvendes i længere tid, hvilket DONG 
Energy dog har oplyst ikke er hensigten. 
 
DONG Energy har oplyst, at der ikke som oprindelig planlagt vil blive etableret en konstant pilot-
flamme på grund af risikoen for, at gassen tænder baglæns i systemet og eksploderer i stedet 
for at brænde fredeligt. Pilotflammen vil derfor først blive antændt, når det er konstateret (ved 
måling), at gasblandingen ikke er eksplosiv. Piltoflammen tænder herefter gassen i flaren. 
 
Miljøcenteret fastsætter vilkår om, at DONG Energy, senest 3 måneder før forgasningsanlægget 
sættes i drift, skal indsende en beskrivelse af overvågningssystemet (vilkår 7). 
 
3.2.5 Lugt 
Asnæsværket har allerede i dag vilkår om begrænsning af lugtgener (vilkår 29 i den reviderede 
miljøgodkendelse fra 2007). I henhold til vilkåret må den samlede virksomhed ikke give anled-
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ning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentligt generende for om-
kringboende. Dette vilkår omfatter også drift af forgasningsanlægget. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Drift af forgasningsanlægget giver ikke anledning til udledning af processpildevand. 
 
Overfladevand fra befæstede arealer kan afledes til værket genbrugsbassin. 
 
3.2.7 Støj 
Støjgrænser for det samlede Asnæsværk er fastsat i vilkår 30 og 31 i den reviderede miljøgod-
kendelse af 20. december 2007.  
 
Drift af demonstrationsanlægget til forgasning vurderes ikke at give anledning til støj, der vil 
ændre på værkets støjbelastning i omgivelserne. Det er oplyst, at blæseren placeres i bulder-
hus, og at blæseren på modtageanlægget anbringes i et støjdæmpende kabinet. Værket har 
beregnet, at hver af disse kilder maksimalt må have en kildestyrke på 105 dB for at sikre, at de 
gældende grænseværdier for støj er overholdt. DONG vurderer, at det er uproblematisk at støj-
dæmpe de to støjkilder til under 105 dB. Miljøcenter Roskilde er af samme opfattelse. 
 
Miljøcentret har med hjemmel i vilkår 32 i den reviderede miljøgodkendelse mulighed for at kræ-
ve, at Asnæsværket dokumenterer, at de fastsatte støjgrænser er overholdt. 
 
3.2.8 Affald 
Der opstår affald i form af restprodukt fra forgasningsprocessen. Restproduktet består af sand 
fra reaktoren blandet med koks og aske fra omsætning af brændslet. 
 
Restproduktet udtages primært fra den sidste cyklon, der renser røggassen. En mindre mæng-
de udtages fra bunden af koksreaktoren. Mængden forventes øget fra 30 tons i fase 1 til 550 
tons i fase 3. 
 
Restproduktet vil blive opbevaret i enten big-bags eller i overdækkede containere.  
 
Det er i øjeblikket ikke afklaret, hvordan restproduktet vil blive afhændet, idet dets egenskaber 
først skal undersøges. Asken fra forgasning af biomasse kan anvendes til jordbrugsformål 
(gødningsprodukt eller jordforbedringsmiddel), hvis grænseværdierne i Bioaskebekendtgørel-
sens14 bilag 2 kan overholdes. 
 
Asken fra forgasning af husdyrgødning er rig på fosfor, som er et essentielt plantenæringsstof. 
DONG Energy har oplyst, at man vil fokusere på muligheden for at udsprede denne asketype 
direkte eller efter oparbejdning. 
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter en øvre mængdegrænse for oplag af restprodukt på 300 tons 
(vilkår 38) for at sikre, at der regelmæssigt sker bortskaffelse af affaldet, idet der ikke er meddelt 
miljøgodkendelse til et depot. Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra mængdegrænsen og 
tidsfristen, hvis DONG Energy kan godtgøre, at restproduktet kan genanvendes. 
 
Øvrigt affald kan håndteres sammen med værkets øvrige affaldsstrømme. Alt affald skal hånd-
teres og bortskaffes i henhold til Kalundborg Kommunes affaldsregulativer. 
 

                                                 
14 Bekendtgørelse 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål. 
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3.2.9 Overjordiske olietanke  
I tilknytning til anlægget etableres en overjordisk olietank til opbevaring af dieselolie til forsyning 
af pilotflamme i flaresystemet og eventuelt til brug i forbindelse med opstart af anlægget. Tan-
ken bliver på maksimalt 4.000 liter og placeres i en spildbeholder, som kan rumme indholdet af 
tanken.  
 
Ved godkendelse af tanke på under 6.000 skal der i henhold til olietankbekendtgørelsens15 § 3 
mindst fastsættes vilkår som beskrevet i bekendtgørelsens § 25, § 26, § 27, stk. 1 og 3, § 29,   
§ 31, § 32, § 33, stk. 1 og §§ 35 - 40. I godkendelsen af forgasningsanlægget er bestemmelser-
ne i olietankbekendtgørelsen omsat til vilkår for olietanken (vilkår 20 – 37).  
 
Bestemmelserne i § 31 om olietanke tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning er 
ikke aktuel, idet tanken ikke skal anvendes til dette formål. Derimod er olietankbekendtgørel-
sens bestemmelser om sløjfningsterminer, jf. bekendtgørelsens kapitel 9, indskrevet i godken-
delsen.  
 
Herudover er der stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at der skal udføres tæt-
hedskontrol af olietanken og tilhørende rørledninger, for at sikre at der ikke sker forurening af 
omgivelserne (vilkår 35). Udgiften hertil afholdes af virksomheden.   
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Bortset fra olietanken og olierørledninger vurderes driften af demonstrationsanlægget ikke at 
indebære særlig risiko for forurening af jord og grundvand. Der er i øvrigt ingen særlige beskyt-
telsesinteresser knyttet hertil, idet Asnæsværket er etableret på opfyld af flyveaske. 
 
3.2.11 Til og frakørsel 
Trafikken til forgasningsanlægget vil ske af same rute, som den øvrige trafik til værket. Hoved-
sageligt vil den østlige port blive anvendt. Det tilstræbes, at transporterne, som er af et relativt 
begrænset omfang, vil ske på hverdage og inden for almindelig arbejdstid. 
 
Der er gode til- og frakørselsforhold via overordnet vejnet. Til- og frakørslen til demonstrations-
anlægget kan derfor foregå uden større gene for omboende. 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Asnæsværket har allerede i dag vilkår for løbende rapportering og årlig rapportering (vilkår 58-
62 i den reviderede miljøgodkendelse fra 2007). 
 
Asnæsværket skal i kvartals- og årsrapporten indsende supplerende oplysninger om forgas-
ningsanlægget i henhold til bestemmelserne i vilkår 41 og 42, jf. bemærkninger hertil i afsnit 
3.2.4.3. 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld  
Der er udover de forholdsregler, der skal iagttages i forbindelse med oplag af dieselolie, jf. afsnit  
3.2.9, ingen særlige risici for forurening af jord og grundvand fra demonstrationsanlægget som 
følge af driftsforstyrrelser eller uheld på anlægget. 
 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Forgasningsanlægget er i sig selv ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, idet oplaget af diesel-
olie blot er ca. 3,4 tons. Det samlede oplag af let olie andre steder på Asnæsværket er max 

                                                 
15 Bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 
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1.772 tons, jf. Miljøcenter Roskildes godkendelse af 25. maj 2009 til indfyring af let olie i 
Asnæsværkets blok 4.  Asnæsværket er således fortsat ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 
på grund af oplag af let olie, idet tærskelmængden for en kolonne 2 virksomhed (”let risikovirk-
somhed”) er 2.500 tons. 
 
Asnæsværket er i forvejen omfattet af risikobekendtgørelsen (kolonne 2-virksomhed) som følge 
af oplag af ammoniak, der anvendes i deNOx-anlægget på blok 5. Risikomyndighederne har i 
2008 meddelt accept af risikoniveauet og tilhørende dokumentation. 
 
DONG Energy har den 9. februar 2010 fremsendt en redegørelse udarbejdet af COWI for de 
risikomæssige forhold i forbindelse med udstrømning af gas under tryk fra forgasningsanlægget 
og antændelse af gassen i form af en jet-flamme, herunder om der er mulighed for påvirkning af 
ammoniakanlægget (ekstern hændelse). 
 
De af COWI udførte konsekvensberegninger viser, at der i værste fald kan opstå en jetflamme 
(hvis gasskyen antændes), som har en længde på ca.11 m. Efter ca. 1 sekund falder udslips-
raten af gassen til produktionsraten, og flammens længe reduceres til ca. 5 m. Gasproduktionen 
ophører få sekunder efter, at forgasningsanlægget er stoppet.  
 
Da afstanden fra forgasningsanlægget til ammoniaktanken er ca. 450 m, vil en jetflamme fra 
antændelse af et udslip af gas ikke kunne påvirke ammoniakanlægget.  
 
En jetflamme fra forgasningsanlægget med tilhørende gasledning vurderes endvidere ikke at 
kunne give anledning til interne dominoeffekter i form af antændelse af dieselolietanken høren-
de til forgasningsanlægget eller andre olietanke på værket. Dette skyldes afstanden mellem de 
relevante anlægsdele, varighed af jetflammen og flammens termiske opdrift. 
 
Miljøcenteret finder herefter, at der er redegjort for, at forgasningsanlægget ikke indebærer no-
gen øget risiko i forbindelse med oplag af ammoniak, og at sikkerhedsdokumentet for ammoni-
akanlægget ikke behøver at blive revideret her og nu som følge af etablering af forgasnings-
anlægget. 
 
Beredskabet har i brev af 3. marts 2010 erklæret sig enig med Miljøcenteret i, at etablering af 
forgasningsanlægget ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen. Projektet skal dog behandles 
efter bygge- og brandlovgivningen, hvilket er meddelt Asnæsværket. I brev af 3. marts 2010 har 
Beredskabet tilføjet, at etablering af forgasningsanlægget ikke er omfattet af 300 m sikkerheds-
zonen omkring Statoil Raffinaderiet. 
 
Arbejdstilsynet har i brev af 9. marts 2010 ligeledes erklæret sig enig i, at forgasningsanlægget i 
sig selv ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen, idet der kun er et begrænset oplag af dieselolie (ca. 3,4 
tons). Forgasningsanlægget skal dog indgå i en fremtidig revision af sikkerhedsdokumentet ligesom nu-
værende oplag af dieselolie indgår i sikkerhedsdokumentet fra november 2006. 
 
3.2.15 Ophør 
I den reviderede miljøgodkendelsen af 20. december 2007 er der fastsat vilkår om, at der ved 
ophør af virksomhedens drift, hvi8lket også omfatter enkelte blokke og lign., skal træffes de 
nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en til-
fredsstillende tilstand. Det betyder fx, at olietanke skal tømmes og fjernes eller afblændes. Der 
stilles ikke yderligere specifikke krav i forbindelse med nedtagelse af forgasningsanlægget.   
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3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 
DONG Energy oplyser, at udvikling af en LT-CFB forgasser, der omsætter biomasse og affald til 
anvendelig brændsel for et kraftværk, er en del af koncernens strategi om at erstatte en del af 
brugen af fossile brændsler med vedvarende energi.  
 
DONG Energy anfører således, at etablering af et demonstrationsanlæg på Asnæsværket er en 
del af en ambition om at kunne etablere et fuldskala forgasningsanlæg på et af koncernens cen-
trale kraftværker. Da teknologien er under udvikling, kan man efter DONG Energys opfattelse i 
dag ikke kan tale om bedst tilgængelig teknologi (BAT) inden for forgasning af biomasse og 
affald, men at BAT udvikles i takt med, at forgasningsteknologien afprøves. 
 
DONG Energy anfører, at med hensyn til håndtering af brændsel og restprodukt er BAT indar-
bejdet i designet af anlægget, idet: 
 

• Brændsler opbevares i lukket container/beholder 
• Brændsler ankommer i lukkede biler eller bigbags og sluses ind i processen i et lukket 

system 
• Interne transporter i processen består af lukkede kredsløb (primært snegle) 
• Restprodukter tages ud af systemet i big-bags eller overdækkede containere og opbeva-

res i disse inden videretransportering. 
• Isolering af anlægget for energioptimering 

 
Miljøcenter Roskilde er enig i ovenstående og vurderer, at håndtering af brændsel og restpro-
dukt er i overensstemmelse med anbefalingerne i BREF-dokumentet for store fyringsanlæg – 
juli 2006. 
 
Med etablering af et afsvovlingsanlæg på Asnæsværket blok 2 sidste år og etablering af et de-
NOx-anlæg på samme blok inden 2014, hvor den egentlige funktionsafprøvning og drift af for-
gasningsanlægget påbegyndes, vil den producerede gas blive indfyret i et kraftværk, som er 
udrustet med luftrensningssystemer svarer til anvendelse af bedst tilgængelig teknik.  
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3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Kalundborg Kommune har i et notat af 8. februar 2010 udtalt, at projektet er i overensstemmel-
se med Kommunalbestyrelsens mål om bæredygtig erhvervsudvikling og styrkelse af den indu-
strielle symbiose. Placeringen af forgasningsanlægget er i overensstemmelse med Kommune-
planens rammebestemmelse for anvendelse af området K07.E01 (”Tungere erhverv med bl.a. 
havneanlæg, energiproduktion (Asnæsværket))”. Projektet er endvidere i overensstemmelse 
med formålet med og anvendelsesbestemmelserne for lokalplan nr. 52, idet projektet er et af-
ledt anlæg, der er med til at tjene til produktion af elektricitet og fjernvarme. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Kalundborg Nyt den 27. oktober 2009. 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
 
 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Lovgrundlag 
 
Der er i relevante afsnit i godkendelsen henvist til de centrale lovbestemmelser og domstols-
afgørelser, som har betydning for afgørelsen. 
 
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 og godkendelsen til 
etablering og drift af afsvovlingsanlægget samt påbud om etablering af deNOx-anlæg inden 
2014. Relevante vilkår i disse godkendelser/dette påbud skal således også overholdes for for-
gasningsanlægget, jf. afsnit 4.2 nedenfor.  
 
4.1.2 Listepunkt 
Asnæsværket er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt G101: ”Kraftværker, 
varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt 
på mere end 50 MW (i)”. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelses-
bekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes senest 8 år efter, at godkendelsen 
er meddelt første gang. Revurderingen vil således senest ske i 2018, hvis forgasningsanlægget 
i øvrigt er i drift på dette tidspunkt. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Asnæsværket er omfattet af § 4 i risikobekendtgørelsen, da virksomheden oplagrer mere end 
50 tons ammoniak, men mindre end 200 tons i forbindelse med anlæg til rensning af røggassen 
fra blok 5. Der er foretaget en vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomhe-
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den har etableret for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. På den baggrund har 
risikomyndighederne – her Arbejdstilsynet og Miljøcenter Roskilde – i 2008 meddelt accept af 
sikkerhedsdokumentationen og risikoniveauet. 
 
Forgasningsanlægget er ikke i sig selv omfattet af risikobekendtgørelsen, og det vurderes, at 
anlægget ikke vil kunne påvirke risikoniveauet på værket, idet anlægget placeres 450 meter fra 
ammoniakoplaget. Der henvises til godkendelsens afsnit 3.2.15, som indeholder en uddybning 
af vurderingen. 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Asnæsværket er et konventionelt kraftværk med en termisk effekt på mere end 120 MW. Vær-
ket er derfor omfattet af bilag 1, punkt 2a i VVM-bekendtgørelsen16. 
 
Der er ikke tale om et selvstændigt anlæg, men om en ændring af et bilag 1 anlæg. Der er tale 
om ændring til et andet (tilskuds-)brændsel. 
  
Anlægget skal ses i forhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14: "Ændringer eller udvidel-
ser 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. 
  
På baggrund af det oplyste er anlægget ikke til skade for miljøet i bredeste forstand. Formålet 
med anlægget er at afsøge løsninger på en bedre udnyttelse af biomasse i kraftværksindustrien 
- hvilket i hvert fald som udgangspunkt må antages at være til gavn for miljøet. 
  
På denne baggrund er det Miljøcentrets vurdering, at det omhandlede projekt/anlæg ikke er 
omfattet af kravet om VVM-screening og derfor kan gennemføres uden screening, endsige 
udarbejdelse af VVM-redegørelse.     
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af et kommende habitatområde i Kalundborg Fjord og er derfor 
omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til godkendelsens afsnit 3.2.1. 
 

4.2 Øvrige afgørelser 
 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 
 

• Miljøgodkendelse af 20. december 2007 af hele Asnæsværket 
• Miljøgodkendelse af 10. juni 2008 til etablering og drift af afsvovlingsanlæg på blok 2  
• Afgørelse af 18. juni 2008 om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med 

ammoniaklager på Asnæsværket  
• Påbud af 1. juli 2008 om overholdelse af skærpet emissionsgrænseværdi for NOx for 

blok 2 og fremsendelse af et projekt til godkendelse for etablering af et tilhørende de-
Nox-anlæg, påbud om ændret brændsel på blok 4 samt påbud om handling ved svigt af 
afsvovlingsanlæg på blok 5  

• Miljøgodkendelse af 11. august 2008 til genanvendelse af affald (havnesediment og fly-
veaske) i vold til afskærmning af fabrik til fremstilling af bioethanol fra Asnæsværket  

• Miljøgodkendelse af 25. maj 2009 til indfyring af let olie i Asnæsværkets blok 4  

                                                 
16 Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljø-
et (VVM) i medfør af lov om planlægning 

 
26



• Miljøgodkendelse af 7. september 2009 af kemikaliegård til opbevaring af kemikalie-
affald 

• Miljøgodkendelse af 17. december 2009 til udligningstank til opbevaring af spildevand  
• Miljøgodkendelse af 30. august 2002 til etablering og drift af deNOx-anlæg på 

Asnæsværkets blok 5  
• Miljøgodkendelse af 10. august 1999 til etablering og drift af et dekantercentrifugeanlæg 

på Asnæsværket.  
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Kalundborg Nyt den 11. maj 2010 og kan ses på 
www.blst.dk under rubrikken: ”Annoncer”. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-
krete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100  
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 
4000 Roskilde eller post@ros.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest den 8. juni 2010 inden 
kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksom-
heden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer 
dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godken-
delsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen, dvs. senest 8. december 2010. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
• Kalundborg Kommune, Svebølle Rådhus, Højvangen 9, 4470 Svebølle 

(plan.byg.miljo@kalundborg.dk) 
 
• Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø (sjl@sst.dk) 

 
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dn@dn.dk) 

 
• Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk) 

 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138 -140, 1620 København V. 

(natur@dof.dk) 
 

• Arbejdstilsynet, at@at.dk 
 

• Det Kommunale Beredskab i Kalundborg Kommune, V/beredskabschef Gert Jürgensen, 
gert.jurgensen@kalundborg.dk 

 
 
 

 
 

 
28

mailto:plan.byg.miljo@kalundborg.dk
mailto:sjl@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:at@at.dk
mailto:gert.jurgensen@kalundborg.dk


 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 
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Ansøgning om miljøgodkendel-
se for LT-CFB anlæg 
 
 
Asnæsværket 
 
 



 

A.  Ansøger og ejerforhold 

1. Ansøger 
Ansøger og ejer af alle involverede anlæg og ejendomme er: 
 
DONG Energy Power A/S 
Kraftværksvej 53 
Skærbæk 
7000 Fredericia 
Tlf. nr.: 99 55 11 11 
CVR-nummer: 25460715 
 

2. Virksomhed 
Forgasseranlægget placeres på: 
 
Asnæsværket 
Asnæsvej 16 
4400 Kalundborg 
Tlf. nr. 59 55 50 00 
P-nummer: 1.002.105.572 
 

3. Ejer 
Ansøger er identisk med ejer. 
 

4. Kontaktperson 
Kontaktperson vedrørende projektet om etablering af et forgasningsanlæg 
på Asnæsværket er: 
 
Miljøingeniør Niels Germod 
Tlf. nr.: 9955 7476 
email: niege@dongenergy.dk
 
Kontaktperson vedrørende Asnæsværkets generelle miljøforhold er: 
 
Poul Stokholm Nielsen (Barselsvikar for Gitte Rosendal Birch) 
Tlf. nr.: 9955 7370 
email: pousn@dongenergy.dk
 

B. Virksomhedens art 

5. Virksomhedens listebetegnelse 
Asnæsværket er et kraft- og varmeproducerende anlæg med en samlet ka-
pacitet på 1.057 MW el og 602 MJ/s damp og varme. Asnæsværket er god-
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kendt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. decem-
ber 2006 om godkendelse af listevirksomhed og er omfattet af listepunkt 
G101 - Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og 
gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW (i). 
 
Hovedaktiviteter: Produktion af elektricitet, procesdamp og fjernvarme. 
Biaktiviteter: Udlejning af olietanke. Levering af deionat til Statoil Raffinade-
ri. 
 
Forgasseranlægget anses som en biaktivitet til hovedlistepunktet, idet der 
produceres brændsel (produktgas) til hovedkedelen (ASV2). Det er vurde-
ret, at forgasseranlægget skal miljøgodkendes efter miljøbeskyttelsesloven. 

6. Projektet 
DONG Energy ønsker at etablere et nyt 6 MW (indfyret) demonstrationsan-
læg til forgasning af tørret biomasse og husdyrgødning på Asnæsværket. 
Ved forgasning omsættes brændslerne til en produktgas, som efterfølgende 
kan indfyres i Asnæsværkets eksisterende blok 2 som erstatning for en 
mindre mængde kul. Blokkens samlede indfyrede effekt ændres ikke ved 
tilkoblingen af forgasseranlægget. 
 
Udover produktgassen dannes en askerest med et opkoncentreret indhold 
af fosfor, som muligvis kan udbringes på landbrugsjord som erstatning for 
kunstgødning. 
 
Formålet med at etablere et demonstrationsanlæg er at få mulighed for at 
teste teknologien forud for etablering af et fuldskalaanlæg, som skal indgå i 
DONG Energys overordnede målsætning om at anvende større mængder 
biomasse som erstatning for anvendelsen af fossile brændsler. 
 
Udover selve forgasseranlægget etableres faciliteter til modtagelse og op-
bevaring af råvarer samt faciliteter til håndtering af den producerede aske. 

7. Risiko 
Forgasseranlægget er ikke i sig selv omfattet af Miljøministeriets bekendt-
gørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer. 
 
Asnæsværkets oplag af ammoniak til blok 5’s DeNOx-anlæg er omfattet af 
bekendtgørelsen og det tilhørende sikkerhedsdokument er godkendt d. 18. 
juni 2008. Der sker ingen ændringer i ammoniakanlæggets indretning og 
drift, og anlægget vil ikke blive tilknyttet de anlæg som ønskes godkendt i 
denne ansøgning.  
 
Forgasseranlægget placeres 450 meter fra ammoniakoplaget og evt. uheld 
på anlægget vurderes ikke at kunne give anledning til påvirkning af ammo-
niakoplaget bl.a. på baggrund af den begrænsede mængde gas i anlægget.  
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8. Virksomhedens ophør 
Der er tale om et demonstrationsanlæg, der primært etableres for at indhen-
te erfaringer med forgasningsprocessen, råvarer og produkter forud for 
etablering af et fuldskala forgasningsanlæg. Demonstrationsanlægget vil 
dog få en størrelse således, at anlægget vil kunne erstatte op til 4 % af den 
indfyrede energimængde på blok 2. 
 
Der er pt. ikke planer for, hvor længe demonstrationsanlægget skal være i 
drift, men ved ophør kan selve anlægget enkelt demonteres og materialerne 
genanvendes. 

C. Etablering 

9. Bygningsmæssige ændringer 
Forgasseranlægget placeres i det sydøstlige hjørne af Asnæsværkets eksi-
sterende kulplads. 
 
Der etableres 3 nye bygninger samt en silo for opbevaring af råvarer nord 
for den gamle blokbygning. De 3 bygninger kommer til at indeholde hen-
holdsvis restprodukt, administration og elrum samt selve procesbygningen, 
se oversigtstegning på bilag 1 med bygningsplaceringen. 
 
Der etableres en halvåben procesbygning på 17 m x 17 m, der indeholder 
reaktoren, hvor øst- og sydfacaden består af jalousier. Dette for at sikre 
ordentlige ventilationsforhold omkring reaktoren samtidig med, at der 
skærmes mod de eksisterende kraftværksaktiviteter. 
 
For at begrænse spredningen af støv fra askehåndteringen, placeres big-
bag systemerne for asken i procesbygningen, men i et separat rum mod 
nord, i den østlige del af bygningen. Der etableres adgang for trucks via en 
port i nordfacaden. Tilsvarende placeres dosersilo for brændsel og bedma-
teriale i et separat rum over askehåndtering mod nord, i den vestlige ende. 
 
Der etableres en administrations- og elbygning på 7 m x 10 m mod øst på 
arealet, se bilag 1. 
 
Der etableres en lagerbygning på 7 m x 14 m mod nordøst på arealet til 
opbevaring af aske o.a. 
 
Nord for forgasserbygningen placeres en silo til brændsel. Siloen er en 200 
m3 rund silo fremstillet i rustfast stål, Ø 4500, højde 20 meter. 
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10. Tidsplan 
Projektet opdeles i 4 faser: 
 

4. Opskalering. Her skal det vises, at opskalering til 6 MWth er lykkedes og 
anlæg og hjælpesystemer skal indkøres. Den producerede gas flares af di-
rekte fra forgasseranlægget. 

5. Integration. Her skal der transporteres produceret gas igennem en gaska-
nal og gassen skal afbrændes i kedelen på ASV 2. 

6. Automation. Her etableres fuldautomatisk styring af demoforgasseren med 
kobling til kedelen. 

7. Demonstration. Her køres langtidsdrift med demoanlægget, der skal opti-
meres. Teknologien skal demonstreres. 

 
Bygge- og anlægsarbejder for etablering af nye anlæg, forventes at fordele 
sig således: 
 
Fase Etablering Idriftsættelse 
Fase 1 Medio 2010 - ultimo 

2010 
Primo 2011 

Fase 2 Ultimo 2011 - primo 
2012 

Primo 2012 

Fase 3 Medio 2012 - primo 
2013 

Primo 2013 

Fase 4 Medio 2013 - primo 
2014 

Primo 2014 

  
Etablering af de forskellige bygninger og anlæg fordeler sig således på de 4 
faser: 
 

1. I opskaleringsfasen etableres selve procesanlægget, se bilag 2. Om-
rådets eksisterende belægning i form af et betondæk benyttes. Når 
anlægget er i drift, vil brændslet indfødes fra en lastbil, der, sørger 
for, at bufferfødetanken for brændsel og bed-sand er fuld, så længe 
forsøgene varer. Den producerede gas afbrændes i en flare. 

2. I integrationsfasen etableres en gaskanal fra forgasseranlægget til 
kedelen på ASV2, så den producerede gas kan supplere kul som 
brændsel på hovedkedelen, se bilag 3. 

3. I automationsfasen etableres elbygningen med tilhørende admini-
strationslokaler, se bilag 4. Derudover etableres siloen til modtagel-
se og oplag af brændsel, samt en transportør fra silo til procesan-
læg. 

4. I demonstrationsfasen lægges ny asfaltbelægning på området såle-
des, at pladsen er bedre rustet til at modtage det øgede antal lastbi-
ler, der følger af længere driftsperioder. Herudover etableres lager-
bygningen samt klimaskærmen om procesanlægget, se bilag 5. 

 

 33



D. Virksomhedens beliggenhed 

11. Virksomhedens placering 
Asnæsværket er beliggende Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg, matr. nr. 1-cd 
(del af), samt 1-dy, 1-du, 1-dt, l-ds, 1-dr, 1-ej, 1-ek og 2-au, alle af Lerchen-
borg Hovedgård i Kalundborg Kommune, samt umatrikuleret areal (opfyld-
ning) på ca. 94.750 m2. 
 
De eksisterende blokbygninger på Asnæsværket er placeret på matrikel-
nummer 1-cd, Lerchenborg Hovedgård. Det nye anlæg kommer til at ligge 
på samme matrikel nummer.  
 
På figur 1 vises Asnæsværkets beliggenhed i forhold til omgivelserne. Vær-
ket grænser mod vest og syd op til landbrugsområder, herunder bl.a. herre-
gårdslandskabet omkring Lerchenborg. Mod øst grænser værket op til et 
fuldt udbygget industriområde med Statoil olieraffinaderi nærmest. Mod 
nord afgrænses området af Kalundborg Fjord. 
 
Forgasseranlægget placeres nord for den gamle blokbygning på Asnæs-
værket, i et hjørne af kulgården, som ikke anvendes til kuloplag, se den rø-
de markering på figur 2. Området er ca. 35 m x 45 m. Modtage- og oplags-
faciliteter samt håndtering af restprodukter placeres ligeledes i det markere-
de område. Fra reaktoren trækkes rør til blok 2, der er placeret som 2. blok 
fra øst i den gamle blokbygning, markeret med 2-taller på figur 2. I røret 
føres produktgassen til blok 2 for afbrænding i den eksisterende kulkedel. 

Figur 1: Asnæsværket med omgivelser. 
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Figur 2: Placering af forgasseranlæg med kort. 
 

12. Lokaliseringsovervejelser 
Alle DONG Energys større kedler er undersøgt med henblik på at finde den 
mest optimale placering for demoanlægget. Det er vurderet, at Asnæsvær-
kets blok 2 er den kraftværksblok i DONG Energy, der bedst egner sig som 
vært for demoanlægget. På ASV2 vil produktgassen fortrænge kul. Da 
ASV2 er den mindste kulkedel i DONG Energy, fås her de bedste mulighe-
der for at se indflydelsen af samfyring med produktgas. Denne placering 
giver dermed de bedste muligheder for at opnå tilstrækkeligt med erfaringer 
til efterfølgende at kunne bygge et optimeret anlæg i større skala. 
 
Asnæsværket er placeret i et område udlagt til industri, og aktiviteterne i 
forbindelse med etablering og drift af forgasseranlægget vil kun udgøre en 
lille del af områdets samlede industrielle aktiviteter med hensyn til emissio-
ner og transport. 
 
Landsplanlægning 
Ifølge Regionplan 2005-2016 for Vestsjællands Amt er Asnæsværket belig-
gende i kommuneplanlagt byområde som fortsætter mod øst. Umiddelbart 
ved skel mod syd og vest er et tilstødende område udpeget som beskyttel-
sesområde, bl.a. af hensyn til herregårdslandskabet omkring Lerchenborg.  
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Kyststrækningen umiddelbart vest for Asnæsværket er klassificeret som 
”zone A”, som betegner den mest sårbare del af kystzonen. Kyststræknin-
gen her udgør således et potentielt interesseområde for en blivende sikring. 
 
Kystvandet umiddelbart udfor værket, den indre del af Kalundborg fjord, har 
basismålsætning. Området er markeret som større industrihavn, kraftværk 
og saltvandsdambrug og som et område med naturvidenskabelige og kul-
turhistoriske interesseområder. 
 
Der er kun begrænsede drikkevandsinteresser i selve området samt om-
kringliggende arealer. 
 
Kommuneplanlægning 
Ifølge Kalundborgs kommuneplan 2000-2012 er arealet, hvorpå 
Asnæsværket er beliggende, byzone udlagt som erhvervsområde til større 
industri (område 3). Erhvervsområdet fortsætter mod øst. 
 
Byzonen er endvidere opdelt i planlægningsområder og distrikter. 
Asnæsværket udgør sammen med Statoil og Gyproc planlægningsdistrikt 
6.4, som ligger under planlægningsområde 6, Østbyen. Asnæsværket alene 
udgør planlægningsdistrikt 6.4E1, som falder delvist ind under sikkerheds-
zonen omkring raffinaderiets produktionsanlæg og tankvolde på 300 m. In-
den for sikkerhedszonen skal indhentes tilladelse fra Beredskabsstyrelsen 
ved ændringer. 
 
Asnæsværket leverer fjernvarme til Kalundborg by. Ifølge kommuneplanen 
forventes den fremtidige leverance at forblive fra Asnæsværket men alter-
native muligheder er under observation. 
 
Lokalplanlægning 
Asnæsværkets areal er omfattet af lokalplan 52 fra 1980 (vedtaget 24. 
marts 1980 og revideret 25. september 1980). Området er udlagt til produk-
tion af elektricitet og dermed afledte anlæg. 
 
Lokalplanen fastlægger endvidere, at et areal vest for værket, hvor der fin-
des en fredet gravhøj, udlægges til parkareal med offentlig adgang til stran-
den. I dette område opretholdes strandbeskyttelseslinien (100 meter fra 
kysten). 
 
Ingen væsentlig ændring indenfor lokalplanområdet må gennemføres uden 
byrådets skriftlige godkendelse. Alle ændringer og nyanlæg siden septem-
ber 1980, f.eks. afsvovlingsanlæg til blok 2 og 5, den nye vandfabrik, el-
kedel og varmeakkumulator er gennemført med byrådets tilladelse, men 
uden revision af lokalplanen. 
 
Der er ikke vedtaget lokalplaner for områderne som grænser op mod As-
næsværket. 
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Natura 2000 
By- og Landskabsstyrelsen har for nyligt sendt bekendtgørelse om ændring 
af bekendtgørelse om afgræsning og administration af internationale natur-
beskyttelsesområder i høring. Udkastet indeholder en tilføjelse af Kalund-
borg Fjord som et marint habitatområde på grund af bestanden af marsvin. 
Området er på ca. 54 km

2
. Mange af hvalerne opholder sig i Storebælt – 

bl.a. omkring Storebæltsbroen - om sommeren, og svømmer op i Kalund-
borg Fjord om vinteren. Ændringsbekendtgørelsen betyder ligeledes, at der 
er tilføjet en bufferzone på 500 meter omkring alle erhvervshavne ved de 
nye habitatområder, fordi der ingen steder er sårbar natur så tæt på havne-
ne. Da der ikke udledes spildevand til recipient fra processen, og 
Asnæsværkets øvrige miljøforhold ikke ændres væsentligt med etablering 
af demonstrationsanlægget, vurderes det, at etablering af et demonstrati-
onsanlæg til forgasning på Asnæsværket ikke påvirker de arter og naturty-
per, som habitatområdet er udpeget for at beskytte. 

13. Driftstid 
Asnæsværket er i drift hele døgnet, alle ugens dage. Forgasserens forven-
tede drifttid øges gennem de fire faser i takt med, at graden af automatise-
ring øges som vist i tabel 1 nedenfor. Målet for det endelige anlæg er kun at 
stoppe i forbindelse med påkrævet vedligeholdelsesarbejde og ellers at føl-
ge driftsmønsteret for blok 2.  
 
Tabel 1:Forventet driftstid for forgasseranlægget 
Fase Driftstid  Bemærkninger 
1. Opskalering ~200-250 driftstimer 

Heraf ~50 timer på husdyr-
gødning 

Driften opdeles i perioder 
af 1-3 dages varighed, 
primært hverdage.  

2. Integration ~350-400 timer 
Heraf ~150 timer på hus-
dyrgødning 

Driften opdeles i perioder 
af 1-5 dages varighed, 
primært hverdage. 

3. Automation ~600-700 timer 
Heraf ~300 timer på hus-
dyrgødning 

Driften opdeles i perioder 
af 1-10 dages varighed. 

4. Demonstra-
tion 

>2000 timer 
Heraf ~1400 timer på hus-
dyrgødning 

Drift i op til 1 måned af 
gangen 

 
Leverancer af brændsel samt frakørsel af restprodukter vil primært ske i 
dagstid på hverdage. Under forsøgskørsler (fase 1-3) kan der blive behov 
for at tilføre brændsel udenfor dagtid eller i weekender, men det tilstræbes, 
at leverancer foregår inden for almindelig arbejdstid. 

14. Til- og frakørselsforhold 
Trafik til forgasseranlægget vil komme ad Asnæsvej og hovedsagelig benyt-
te Asnæsværkets østlige port, se figur 2. Leverancer af brændsel og rest-
produkter vejes på brovægt på værkets område. Som følge af transporten 
af brændsel og restprodukt til og fra anlægget vil trafikbelastningen øges 
med maks. 9 transporter om dagen, mandag til fredag i dagtid. I perioder 
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hvor der køres forsøgsdrift (fase 1-3), vil trafikbelastningen være væsentligt 
lavere. Den nuværende trafik til Asnæsværket er på 30-50 lastbiler pr. dag 
samt en række ikke-tunge transporter, herunder eksterne håndværkere, 
mindre leverancer mv. 
 
Udover den eksisterende trafik til Asnæsværket er der en ikke uvæsentlig 
trafik til områdets øvrige virksomheder, og i 2010 øges trafikken med 15-20 
transporter til INBICON’s bioethanolanlæg, så samlet set vil forgasseran-
lægget ikke medføre en væsentlig forøget miljø- og støjbelastning pga. tra-
fik. 

E. Virksomhedens indretning 

15. Tegninger over virksomhedens indretning 
Tegninger over det nye anlæg og placeringen på Asnæsværket er vist i bi-
lag 1-5. I de følgende tekniske beskrivelser henvises til de enkelte relevante 
bilag. 
 

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16. Produktionskapacitet og ressourceforbrug 
Med en termisk kapacitet på 6 MW er forbruget af råvarer og hjælpestoffer 
som angivet i tabel 2. 
 
Tabel 2: Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 
Råvare/hjælpestof Forbrug Total mængde 
  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
Biomasse 1,3 t 

TS/h 
250 ton 300 ton 500 ton 1.000 

ton/år 
Husdyrgødning 1,6 t 

TS/h 
100 ton 300 ton 500 ton 2.500 

ton/år 
Vand 0,3 t/h 100 ton 150 ton 200 ton 700 t/år 
Olie  10.000 

L 
10.000 

L 
13.000 

L 
15.000 

L/år 
 
Som husdyrgødning anvendes både dyremøg direkte fra landmænd og dy-
remøg, der har været igennem et biogasanlæg. I alle tilfælde leveres hus-
dyrgødning til anlægget i tørret form. 

17. Procesbeskrivelse 
Lav Temperatur Cirkulerende Fluid Bed forgasningskonceptet (figur 3) er 
designet til forgasning af besværlige bio- og affaldsbrændsler med højt ind-
hold af lavtemperatur smeltende askestoffer, og baserer sig på en særskilt 
pyrolyse- og forgasning. Temperaturen i hele processen holdes lav og vel-
kontrolleret under askekomponenternes smeltepunkt. Derved vil de potenti-
elt korrosive (primært klor) og belægningsdannende stoffer (primært kali-
um), forlade forgasseren på fast form bundet til askepartiklerne. Ved at ren-
se den producerede gas for askepartikler gøres den velegnet til afbrænding 
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i kraftværkskedler med høj overhedningstemperatur og dermed høj elvirk-
ningsgrad, da problemer med korrosion og belægninger minimeres. Til for-
skel fra direkte samfyring af biomasse og kul kan askerne ved et forkoblet 
forgasseranlæg holdes adskilt og benyttes hver for sig til f.eks. gødning og 
cementproduktion. 
 

 
Figur 3: Flowdiagram for LT-CFB konceptet. 

 
I fase 1 etableres ikke en permanent modtagesilo, men i stedet blæses 
brændslet direkte ind i en lille modtagesilo på procesanlægget fra lastbiler, 
eller modtages i big-bags. Ved big-bag løsningen monteres big-bags i et 
modtagesystem, der skærer hul i bunden af poserne under udsugning. 
Brændslet falder herfra ned i en tragt, og sluses ind i processen. Så længe 
der ikke er etableret et permanent modtageanlæg, modtages brændslet 
neddelt til max. 3 mm. 
 
Herefter indfødes brændslet via en snegl i pyrolysekammeret (CFB Pyroly-
sis Chamber på figur 3), hvor en kraftigt boblende ”bed” af ca. 650°C varmt 
sand og en inert atmosfære sørger for en hurtig pyrolyse, efterladende en 

 39



lille koksrest indeholdende ca. 20 % af brændslets oprindelige masse. 
Grundet en høj gashastighed i pyrolysekammeret bliver de lette kokspartik-
ler og en del af sandet båret op igennem pyrolysekammeret, og i en pri-
mærcyklon bliver gas og partikler separeret. Koksen og sandet bliver ledt 
ned i koksreaktoren (BFB Char Reaction Chamber på figur 3), som er en 
boblende fluid bed (BFB), bestående af 1-10 % koks under omsætning (af-
hængig af brændsel og last) og resten en blanding af sand og aske. Her 
tilføres luft og damp, som omsætter koksen til gas, som sammen med de 
fineste askepartikler blæser ovenud af koksreaktoren og føres til pyrolyse-
kammeret, hvor gassen er med til at skabe hastighed til cirkulering af sand 
og koks. Askepartiklerne bliver typisk ikke effektivt opfanget af primærcy-
klonen, da de er for små og lette, og føres derfor med gassen til en mere 
effektiv sekundærcyklon, som separerer asken fra gassen. Asken ledes ud 
af processen til ekstern askeopsamling og gassen føres til kedelen på 
ASV2. I fase 1 flares gassen dog direkte af. 
 
Den største andel af asken fra brændslet forventes udtaget under sekun-
dær-cyklonen og en mindre andel fra bunden af koksreaktoren. Et mindre 
system til udtagning af fremmedlegemer fra brændslet indsættes under 
bunden af pyrolysekammeret. Den valgte løsning er baseret på vandkølede 
snegle som køler asken eller bedmaterialet fra procestemperatur ned til ca. 
50 °C. De vandkølede snegle afleverer asken og bedmaterialet i bigbag-
fyldestationer og en gaffeltruck flytter dem til et mellemlager, inden de kan 
køres væk med lastbil. I layoutet er der afsat plads til, at der senere evt. kan 
benyttes containere i stedet for bigbags. 
 
Når der skal påfyldes eller suppleres med nyt bedmateriale eller sand hånd-
teres dette også i bigbags og indfødes til processen via brændselssystemet. 
 
Energien til tørring, opvarmning og pyrolyse af brændslet i pyrolysekamme-
ret kommer fra koksreaktoren, hvor reaktionerne er overvejende exoterme, 
og tilføres via det cirkulerende sand. Der er således ikke behov for hedefla-
der, da processen kan hvile termisk i sig selv. 
 
Temperaturen i koksreaktoren styres ved passende tilførsel af luft og for at 
opnå en tilstrækkelig koksomsætning kan tilføres en mindre mængde vand, 
som reagerer via endoterme reaktioner. Temperaturen i pyrolysekammeret 
kontrolleres ved at styre, hvor meget sand der cirkuleres fra koksreaktoren 
til pyrolysekammeret. 
 

18. Energianlæg 
Der etableres ikke energianlæg til drift af processen, da denne kan drives af 
den energi, der produceres i koksreaktoren. Anlægget er i sig selv et ener-
gianlæg med en indfyret effekt på ca. 6 MW. 

19. Driftsforstyrrelser og uheld 
Styring og overvågning 
Processen er baseret på et kontinuert procesflow med automatisk styring, 
regulering og overvågning (SRO) når anlægget er fuldt udbygget i fase 4. 
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Anlægget vil blive udrustet med et sådant omfang af alarmer, måleinstru-
menter og –kredse, at det sikrer en sikker og stabil drift. Måleinstrumenter-
ne omfatter bl.a. måling af temperatur, flow og tryk. Anlægget opbygges 
desuden med en høj grad af sikkerhed for kontrolleret aflukning/nedlukning 
af anlæg eller anlægskomponenter i forbindelse med nødsituationer.  
 
Driftspersonale overvåger kontinuert anlægget og kan hurtigt korrigere, hvis 
det er nødvendigt. 
 
Generelle forhold til at forebygge risiko for driftsforstyrrelser og uheld 
Der vil blive anvendt følgende filosofi for at forebygge risiko for driftsforstyr-
relser og uheld: 
 

• Software-aflåsning for at undgå fejloperation 
• Hardware-aflåsning i tilfælde af SRO-fejl 
• Sikkerhedsudstyr og barrierer for at reducere muligheden for at 

mennesker kommer til skade og udstyr ødelægges. 
 
Anlægget dimensioneres til et tryk på 10 bar, selvom driftstrykket typisk er 
300-400 mbar, hvilket gør, at anlægget kan modstå en intern gaseksplosion 
uden påvirkning af omgivelserne. Der er kun brændsel til få sekunders pyro-
lysebaseret gasproduktion i pyrolysekammeret, så et stop af brændsel og 
luft vil stort set øjeblikkeligt få gasproduktionen til at stoppe. 
 
Anlægget placeres på et afgrænset område, hvor der under drift kun vil væ-
re adgang for særligt instrueret personale og i fase 4 etableres en separat 
bygning omkring procesanlægget. 
 
ATEX 
Både den producerede gas og støv fra brændslet kan under nogen driftsbe-
tingelser være potentielt eksplosivt og derfor indrettes anlægget i overens-
stemmelse med ATEX-direktiverne (direktiverne 94/9/EG og 1999/92/EF). 
Dette medfører, at relevante områder omkring anlægget inddeles i zoner, 
hvori der er fastlagt fremgangsmåder for udførelse af drifts- og vedligehol-
delsesarbejde med henblik på at reducere risikoen for brand og eksplosion. 
 
Forhold vedrørende forebyggelse af brand, herunder brandberedskab afta-
les med brandmyndigheden og behandles i forbindelse med byggeansøg-
ningen. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
De væsentligste driftsforstyrrelser og uheld ved drift af forgasseranlægget 
er vurderet nedenfor: 
 

• Kedeludfald 
• Gasfaklen 
• Udslip 
• Intern eksplosion  
• Brand  

 41



Kedeludfald 
Ved udfald af Asnæsværkets kedel 2 vil forbrænding af gassen i kedlen 
straks stoppes og i stedet afbrændes i faklen på forgasseranlægget. 
Rørstrækningen fra forgasseren til kedel vil derefter automatisk blive skyllet 
med kvælstof og damp således, at der ikke står gas i røret, da en eventuel 
opblanding af gas og luft kan være eksplosiv.  
 
Gasfaklen 
Ved afbrænding i gasfaklen skal det sikres, at der ikke sker tilbagebrænding 
fra gasfaklen og ind i forgasseranlægget. Det sikres ved først at tænde pilot-
flammen i gasfaklen, når det er konstateret, at der er iltfattig gas tilstede lige 
før faklen. Da pilotbrænderen først tændes efter at gasstrømmen er be-
gyndt, ledes der gas til omgivelserne i en kort periode.  

Udslip 
Gassens indhold af CO gør, at den er giftig selv i relativt lave koncentratio-
ner. For at reducere sandsynligheden for udslip udformes forgasseranlæg-
get, hvor det er muligt, som en fuldsvejst konstruktion, som kun isoleres 
indvendig og stålskallen males med særlig maling, så en gennemtæring kan 
ses på ydersiden. På de øvrige anlæg (modtageanlæg, udfødning, etc.) 
anvendes svejste samlinger, hvis det er muligt i forhold til vedligehold. Der 
opsættes gasdetektorer på udvalgte steder i bygningerne og i ventilations-
afkast for effektiv detektion, som straks kan stoppe anlægget. Personer som 
færdes i procesbygningen, skal yderligere bære gasdetektor. 
 
Intern eksplosion 
For at imødegå konsekvenserne af evt. eksplosioner internt i anlægget di-
mensioneres det til 10 bar, som er tilstrækkeligt til at modstå en forpufning.  
 
Brand 
Udslip af gas under tryk, der antændes, kan medføre en jet fire, som kan 
udgøre en risiko for mennesker samt beskadige andre anlægsdele. Udbre-
delsen af en jet fire vurderes som begrænset, da trykket i anlægget er 50-
400 mbar og gasmængden relativ lille. Der installeres flammeskannere i 
procesbygningen og på gasledningen fra anlægget til kedlen, som ved de-
tektion straks stopper anlægget.  
 
Brændslet opbevares og håndteres i lukkede systemer. I brændselssiloen 
installeres der automatisk slukningsudstyr. 
 
Asken kan, hvis restkulstofindholdet er højt nok, oxidere exotermt, så der 
etableres branddetektion og slukning ved opbevaring af big-bags for asken. 
Askepåfyldningen placeres i et separat rum. 
 
Emissioner fra uheld 
Ved uheld på anlægget stopper gasproduktionen indenfor 3 sekunder efter 
stop af brændselstilførslen. Derfor vil emissionen af uforbrændt gas være 
meget begrænset (få m3).  
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20. Opstart og nedlukning af anlæg 
Da forgasserkonstruktionen er en tung stålkonstruktion med murværk og da 
den indeholder en stor mængde tungt bedmateriale i form af sand og aske, 
vil den være lang tid om at starte op fra kold tilstand. For at beskytte mur-
værket må opvarmningen som hovedregel ikke gå hurtigere end 100°C pr. 
time. Kortest tænkelig opvarmningstid til 750°C er derfor godt 7 timer og 
oliebrænder eller elvarme anvendes til opvarmningen. 
 
En stor fordel ved den tunge konstruktion er, at anlægget holder på varmen 
selvom det stoppes. I forbindelse med f.eks. et stop af ASV2 blokken, der 
varer 2 dage, vil forgasseren kun være faldet nogle hundrede grader i tem-
peratur og vil kunne startes op på få timer igen ved blot at starte lufttilsæt-
ning og brændselsindfødning. 
 
Under opstart afbrændes gassen i faklen, indtil der er tilstrækkelig produkti-
on til at forbrænde gassen i kedlen. Ved nedlukning af anlægget afbrændes 
gassen ligeledes i faklen. 

G. Oplysninger om valg af teknologi 

21. BAT 
Udvikling af en LT-CFB forgasser der omsætter biomasse og affald, er en 
del af DONG Energys strategi om at erstatte en del af brugen af fossile 
brændsler med vedvarende energi. Etablering af et demonstrationsanlæg 
på Asnæsværket er således en del af en ambition om at kunne etablere et 
fuldskala forgasningsanlæg på et af virksomhedens centrale kraftværker. 
Da teknologien er under udvikling, kan man i dag ikke tale om bedst tilgæn-
gelig teknologi indenfor forgasning af biomasse og affald. Dette udvikles i 
takt med teknologien. 
 
Med hensyn til håndtering af brændsel og restprodukt er BAT indarbejdet i 
designet af anlægget, idet 
 

• Brændsler opbevares i lukket modtagesilo 
• Brændsler ankommer i lukkede biler eller bigbags og sluses ind i 

processen i et lukket system 
• Interne transporter i processen består af lukkede kredsløb (primært 

snegle) 
• Restprodukter tages ud af systemet i big-bags eller overdækkede 

containere og opbevares i disse inden videretransportering. 
• Isolering af anlægget for energioptimering 
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H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foran-
staltninger 

22. Luftforurening – afkast 
Forgasseranlæggget medfører følgende kilder til luftemission: 
 

• Forbrænding af produktgassen 
• Ventilationsluft fra brændselssiloen 

 
Produktgassen 
Produktgassen har følgende primære egenskaber: 
 

• Produktgassen er ca. 650°C varm ved afgangen fra forgasseran-
lægget. 

• Gassen indeholder tjærekomponenter (længere kulbrinte forbindel-
ser) på gasform.  

• Primære brandbare komponenter er CO, H2 og kulbrinter (i alt ca. 20 
vol % af gassen). De resterende stoffer er primært N2, CO2 og vand-
damp (i alt ca. 80 %). 
 
Omtrentlig gassammensætning: 
 
o   CO2:    15 vol % 
o   CO:        10 vol %  
o   H2:           5 vol %  
o   CH4:         3 vol % 
o   N2:         50 vol %  
o   H2O:         15 vol %  
o   Tjære:    2 vol % 
 

• Gassen indeholder partikler: 0,04 t/h = 0,01 kg/s 
• Gas flow: 2,538 t/h = 0,7 kg/s 
• Gas densitet: ~1,2 kg/Nm3  
• Gas brændværdi: 5-8 MJ/kg (normal drift). Under opstart vil brænd-

værdien starte på 0 MJ/kg, og vil i løbet af et par timer stige til nor-
malt niveau. 

 
På grund af gassens relative høje indhold af CO installeres gasbrænderen i 
forvæggen ca. midt i kedlen for at sikre en god udbrænding af CO og tjære-
stoffer samt undgå CO korrosion ved at gassen kryber langs kedelvæggen. 

 
Forbrænding af produktgassen i kedlen giver primært anledning til emission 
af CO2, NOX, og vanddamp. Da gassen ikke indeholder svovlforbindelser, vil 
den ikke medføre emission af SO2 og derfor udelades vurdering af SO2 i det 
følgende. 
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Den producerede gas fra forgasseranlægget har en samlet brændværdi på 
omkring 5,6 MW, hvilket udgør ca. 1,5 % i forhold til blok 2’s samlede indfy-
rede effekt på 368 MW og ved lavlast på 90 MW ca. 6 %.  
 
I første fase ”Opskalering” afbrændes gassen i faklen uden anvendelse, og 
den samlede driftsperiode begrænses til omkring 200 timer fordelt på 1-3 
dages driftsperioder. Den samlede mængde der afbrændes er omkring 600 
tons. Rørledningen fra forgasseranlægget til blok 2 etableres i anden fase 
”Integration”, hvorefter gassen kan anvendes i kedlen og substituere fossilt 
brændsel. 
 
Blok 2 
Blok 2, som gassen skal forbrændes i, er en kulfyret kedel med fuelolie til 
opstart og som reservebrændsel. Blokkens røggasrensning består af elek-
trofilter samt et afsvovlingsanlæg, der er under etablering og tages i drift i 
2010. Yderligere forventes blok 2 suppleret med deNOx-anlæg inden 2014. 
 
Emissionsgrænseværdier for blok 2 i henhold til vilkår 4 i miljøgodkendelsen 
af d. 10. juni 2008: 
 

 
 
Af driftsdata for blok 2 i perioden juli 2008 – marts 2009 fremgår det, at 
grænseværdier for støv, NOX og CO overholdes med god margin, se tabel 
3. 
 
Tabel 3. Driftsdata blok 2 fra kvartalsrapportering 
Parameter Enhed Månedsgns. juli 2008 – marts 2009 
Indfyret MW 226 
Støv mg/Nm3, 6 % O2 5 
NOx mg/Nm3, 6 % O2 352 
CO mg/Nm3, 10 % 

O2

20 

Røggasmængde Nm3/t  308.868 
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Emission 
Forgasseranlægget skal anvende biomasse og husdyrgødning som brænd-
sel, og forbrænding af den producerede gas reguleres forskelligt afhængigt 
af brændslet.  
 
Biomasse 
Ved forbrænding af kul sammen med gas produceret på biomasse regule-
res i henhold til bekendtgørelse nr. 808 af 25/09 2003 om begrænsning af 
visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, som omfatter fy-
ringsanlæg med en indfyret effekt større end 50 MW. Blok 2’s indfyrede 
effekt er på 368 MW. 
 
Blok 2 er miljøgodkendt i første instans før den 8. oktober 2003 og er der-
ved omfattet af reglerne for bestående anlæg i bekendtgørelsen.  
 
Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser for blandede anlæg, der kan 
anvendes til at finde grænseværdier for en samlet indfyring af gas og kul. 
De samlede grænseværdier som skal gælde ved forbrænding af flere 
brændsler samtidigt beregnes som en vægtet grænseværdi ud fra brænds-
lets specifikke grænseværdi og den indfyret effekt som angivet i bilag 7 i 
bekendtgørelsen, se beregninger bilag 6.   
 
De samlede grænseværdier ses i tabel 4 
 
Tabel 4: Grænseværdier, brændsel biomasse 
Parameter Blok 2 godkendelse Samlede grænseværdi bereg-

net i henhold til bilag 7 
Brændsel Kul Kul og produktgas 
Reference O2 6 % 6 % 
Støv, mg/Nm3 30 28,5 - 29,6 
NOx, mg/Nm3 600 582 - 596 

 
Af beregningerne fremgår, at grænseværdierne kun ændres marginalt ved 
forbrænding af produktgassen sammen med kul i blok 2. 
 
Husdyrgødning 
Ved anvendelse af husdyrgødning som brændsel er forbrænding af gassen 
omfattet af reglerne om medforbrænding af affald i henhold til § 15 i Bek. 
om anlæg, der forbrænder affald nr. 162 af 11/03 2003. Emissionsgrænse-
værdier skal beregnes efter bilag 5 i bekendtgørelsen som en vægtet græn-
seværdi, se beregning bilag 7 til denne ansøgning. I Afsnit II i bekendtgørel-
sens bilag 5 Særlige bestemmelser for fyringsanlæg, som medforbrænder 
affald er angivet en grænseværdi for NOx Cproc på 200 mg/Nm3. Hvis denne 
grænseværdi anvendes i beregningerne medfører det en generel skærpelse 
af blok 2’s grænseværdi for NOx fra 600 mg/Nm3 til ca. 200 mg/Nm3 så snart 
der medforbrændes gas. Hvis det er betingelserne for den aktuelle medfor-
brænding på blok 2 kan projektet ikke gennemføres før der etableres De-
NOx anlæg på blok 2. På den baggrund foreslås at blok 2’s aktuelle græn-
seværdi på 600 mg/Nm3 anvendes. Beregninger koncentreres om støv, 
NOX og CO, da der er tilgængelige målinger for kedlen og emissionsforhold 
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for tungmetaller og andre stoffer vil blive ændret med idriftsættelsen af af-
svovlingsanlægget i 2010. 
 
De samlede grænseværdier ses i tabel 5. 
 
Tabel 5: Grænseværdier, brændsel husdyrgødning 
Parameter Blok 2 godkendelse Samlede grænseværdi 
Brændsel Kul Kul og forgassergas 
Reference O2 11 % 11 % 
Støv, mg/Nm3 20 19,8 
NOx, mg/Nm3 400 396 
CO, mg/Nm3 91 90 

 
Det ses, at grænseværdierne for blok 2 også ved forbrænding af gas produ-
ceret af husdyrgødning kun ændres marginalt i forhold til 100 % kulfyring. 
 
De beregnede samlede grænseværdier ved forbrænding af produktgas i 
blok 2 baseret både på biomasse og husdyrgødning viser, at ændringer i 
forhold til de eksisterende grænseværdier for støv, NOX og CO er absolut 
marginale og uden praktisk betydning, da ændringer er i samme størrelses-
orden som måleusikkerheder. 
 
Generelt 
I bilag 3 Konstruktions- og driftskrav for anlæg, jf. § 10 i Bek. om anlæg, der 
forbrænder affald nr. 162 af 11/03 2003 angives under pkt. 1) krav til op-
holdstid for røggassen på mindst 2 sekunder ved mindst 850oC.  Ifølge be-
regninger af kedlen opnås der en opholdstid på over 2,5 sekund ved 850oC 
både ved lavlast og fuldlast og derfor kan temperaturkravet overholdes.  
 
Endvidere søges om fritagelse fra kravet om installation af støttebrændere, 
da temperaturkravet kan opretholdes både ved lavlast og fuldlast og den 
indfyrede produktgas kun udgør 1-6 % af den samlede indfyrede mængde 
og derved ikke kan have en væsentlig indflydelse på temperaturen i kedlen. 
 
I bilag 4 Krav til målinger i Bek. om anlæg, der forbrænder affald nr. 162 af 
11/03 2003 stilles der krav til AMS-kontrol af følgende stoffer: NOX, CO, 
totalstøv, TOC, HCL, HF og SO2 og umiddelbart er det ikke helt tydeligt om 
kravene også gælder for medforbrænding, men der tages udgangspunkt i 
dette. 
 
Blok 2 er udstyret med AMS udstyr til måling af: NOX, CO, SO2, støv, ilt og 
vandindhold. Der er ikke installeret AMS måleudstyr til måling af HCL og 
HF, men disse stoffer forventes at kunne overholde grænseværdier med 
god margin, da en våd røggasafsvovling ifølge BREF-dokumentet udover at 
være effektiv til reduktion af SO2 yderligere er effektiv til rensning af HCL og 
HF. Der søges på den baggrund om tilladelse til, at der ikke skal anvendes 
AMS kontrol til måling af HCL og HF, men at måling begrænses til to årlige 
præstationsmålinger som beskrevet under Undtagelser i bilag 4. Endvidere 
er der ikke installeret AMS-kontrol af TOC på blok 2 og derfor søges der om 
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dispensation fra dette krav og at måling af TOC i stedet inkluderes i præsta-
tionsmålinger for kedlen.   
 
Justering af de nuværende samlede grænseværdier for kul og oliefyring i 
tilfælde af samfyring til også at omfatte forbrænding af produktgas vil øge 
omfanget af afrapporteringen betydeligt, da der i nogen tilfælde skal tages 
hensyn til anvendelse af 3 brændsler, samt om der anvendes biomasse 
eller husdyrgødning som brændsel til forgasseren. 
 
Samtidig viser egenkontrolrapportering for blok 2, at der er stor margin til de 
gældende grænseværdier for støv og CO, hvor emissionen gennemsnitligt 
ligger på under 20 % af grænseværdien og for NOX gennemsnitligt under 60 
% af grænseværdien, og det vurderes derfor, at forbrænding af produktgas 
kan indeholdes i de nuværende vilkår.  
 
På den baggrund foreslår DONG Energy, at der gives tilladelse til forbræn-
ding af produktgas indeholdt i de eksisterende grænseværdier for kul- og 
oliefyring på blok 2 gældende i etableringsfaserne 1-4. Yderligere ønskes 
afrapporteringen begrænset til kun at omfatte indfyret mængde gas, hvilket 
ikke vil øge den nuværende kvartalsvise afrapportering markant i perioder, 
hvor driftstiden er begrænset.  

Tungmetalemission 
Produktgassen vil indeholde tungmetaller. De fleste tungmetaller vil være 
bundet til de askepartikler, der følger med gassen.  
 
I vilkår 4 i miljøgodkendelsen af blok 2 af d. 10. juni 2008 er der fastsat vil-
kår om, at der hvert kalenderår foretages enten en beregning eller en præ-
stationskontrol af emissionen af HCL, HF og tungmetaller. Der skal dog i 
både 2010 og 2011 foretages præstationskontrol 2 gange årligt af emission 
af HCL, HF og tungmetaller fra blok 2. Bidraget fra forbrænding af produkt-
gas vil indgå i disse kontroller af emission fra blok 2.  
 
Ved anvendelse af husdyrgødning som brændsel stilles der i henhold til 
bilag 5 i Bek. om anlæg, der forbrænder affald nr. 162 af 11/03 2003 græn-
seværdier og krav til måling for følgende parametre udover de stoffer, der er 
stillet vilkår om i miljøgodkendelsen af blok 2: 
 

Tl, Sb, As, Co, Mn, samt dioxin og furan 
 
Det foreslås, at emissionsforhold fra forbrænding af produktgas herunder 
emission af ovenfor nævnte tungmetaller og stoffer undersøges nærmere i 
fase 4, hvor der samtidig planlægges længerevarende driftsperioder med 
husdyrgødning som brændsel. Omfanget af kortlægning/målingerne aftales 
med tilsynsmyndigheden og resultaterne kan være udgangspunkt for fast-
læggelse af emissionsgrænser, hvis det vurderes relevant. 
 
Ventilationsluft fra brændselssystem 
Ventilationsluften fra brændselssystemet ledes igennem et støvfilter inden 
afkast til omgivelserne. Det udskilte støv recirkuleres til brændselssystemet. 
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Hvis afkastet ved håndtering af husdyrgødning giver anledning til væsentlig 
lugtemission til omgivelserne, etableres lugtreducerende tiltag f.eks. afsug 
til forgasserens lufttilførsel eller kulfilter. 

23. Luftforurening – diffuse kilder 
Selve forgasseren er en tæt konstruktion, som kører med et lille overtryk og 
er derfor ikke kilde til diffus emission. Ved lækage af gas til omgivelserne vil 
gassensorer detektere gassen og straks stoppe anlægget. Transportsyste-
mer til brændsel og restprodukter foregår i lukkede transportører uden af-
kast til omgivelserne. 

24. Luftforurening – opstart og nedlukning af anlæg 
Ved opstart og nedlukning af forgasseranlægget er der kortere perioder 
med lav gasproduktion og i perioder forbrændes gassen i faklen i stedet for i 
kedlen. 

25. Luftforurening – afkasthøjder 
Den producerede gas afbrændes i kedel 2. Røggassen ledes gennem ked-
lens eksisterende røggasrensning og udledes gennem skorstenen i 150 
meters højde. I fase 1 afbrændes gassen i faklen, som er installeret over 
selve forgasseranlægget i mindst 14 meters højde. 

26. Spildevand – mængde og indhold 
Der produceres ikke spildevand fra processen. Nedbør, der falder på områ-
det, håndteres i dag ikke, dvs. vandet nedsiver eller overfladeafstrømmer til 
kulpladsen. Der er tale om et område på ca. 1.600 m2. I Vestsjælland falder 
der gennemsnitligt 584 mm nedbør/år. Ifølge Miljøprojekt nr. 355/1997 ”Mil-
jøfremmede stoffer i overfladeafstrømning fra befæstede arealer” kan netto-
nedbør fra befæstede arealer antages at være 522 mm. Afstrømningen fra 
arealer giver således anledning til dannelse af 835 m3 overfladevand/år. 
 
I fase 1-3 etableres ikke en ny belægning på pladsen. Al håndtering af 
brændsler og restprodukter foregår i lukkede systemer. Der er således ikke 
grund til at antage, at overfladevandet vil indeholde rester af brændsler og 
restprodukter. Der etableres ikke vaskeplads på området. Der etableres en 
olietank til opstart af processen. Tanken vil blive placeret i en spildbeholder, 
der kan rumme indholdet af tanken. Indholdet af overfladevandet fra arealet 
vil således ikke variere fra områdets nuværende indhold. 

27. Spildevand – udledning 
I fase 4 etableres en asfaltbelægning, der egner sig til den øgede færdsel 
med lastbiler, som en mere kontinuert drift vil medføre. Samtidig etableres 
riste til opsamling af overfladevand fra pladsen. Afvandingen tilsluttes 
Asnæsværkets eksisterende system til overfladevand fra asfaltarealer og 
ledes til Lille Tissø, der er et bufferbassin til genbrug af overfladevand fra 
området. Vandet fra Lille Tissø genbruges i Asnæsværkets afsvovlingsan-
læg. 
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28. Spildevand – recipienten 
Der udledes ikke vand fra proces eller overflade til recipient. 

29. Spildevand – næringsstoffer 
Der udledes ikke mere end 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor om året til 
recipient. 

30. Støj – kilder 
De væsentligste støjkilder på forgasseranlægget er anlæggets primære 
sugetræksblæser og blæseren på modtagefaciliteterne. Levering af brænd-
sel i lastbiler samt afhentning af aske vil primært bidrage i dagtimerne på 
hverdage. De øvrige kilder har et støjbidrag der er så lavt, at de er ubetyde-
lige sammenlignet med Asnæsværkets øvrige kilder. 

31. Støj – støjdæmpende foranstaltninger 
Sugetræksblæseren placeres i et bulderhus, der dæmper støjemissionen. 
Blæseren på modtageanlægget støjdæmpes ligeledes i et støjdæmpende 
kabinet. 

32. Støj – beregning 
DONG Energys støjafdeling har lavet en beregning på den primære su-
getræksblæser og blæseren på modtageanlægget. Beregningen viser, at 
hver kilde kan bidrage med op til 105 dB, uden at det ændrer på Asnæs-
værkets samlede støjbidrag. I beregningen er det værkets grænseværdier 
om natten, der resulterer i begrænsningen på 105 dB pr. kilde. Det vurderes 
at være uproblematisk at støjdæmpe de 2 kilder til under 105 dB, idet der er 
tale om forholdsmæssigt små blæsere (~30 kW for sugetræksblæseren, der 
er den største af de 2). 

33. Affald – sammensætning og mængder 
Der produceres kun affald i form af restprodukt fra processen. Restproduk-
tet består af sand (bedmateriale) fra reaktorerne blandet med koks og aske 
fra omsætning af brændslet. Derudover produceres kun affald i form af al-
mindeligt affald fra vedligeholdelse af maskiner etc. 
 
Der produceres de omtrentlige mængder restprodukt vist i tabel 6. 
 
Tabel 6: Produceret restprodukt fra forgasseren. 
Fase Mængde restprodukt 
Fase 1 30 tons 
Fase 2 75 tons 
Fase 3 125 tons 
Fase 4 550 tons 
 
Asken fra en LT-CFB forgasser er et fint, fritflydende pulver med en parti-
kelstørrelse mellem 1 og 100 µm. Asken skal køles i forbindelse med ud-
tagning fra anlægget. Afhængigt af brændslet vil den største del af asken 
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blive udtaget fra sekundær-cyklonen. Aske fra sekundærcyklonen og koks-
reaktoren vil kemisk set være forholdsvis ens og kan sammenblandes. 
 
Asken fra forgasning af biomasse kan genanvendes efter reglerne i bio-
askebekendtgørelsen, hvis asken kan overholde grænseværdierne i be-
kendtgørelsens bilag 2. Analyser af asken fra demonstrationsanlægget vil 
vise, om biomasseasken fra forgasningsanlægget kan genanvendes efter 
bekendtgørelsen. 
 
Asken fra forgasning af husdyrgødning er bl.a. kendetegnet ved et højt ind-
hold af fosfor. Fosfor er et primært næringsstof for plantevækst og det vil 
derfor være oplagt at recirkulere asken til jordbruget enten direkte ved ud-
spredning af asken på landbrugsjord eller ved at oparbejde fosforindholdet 
til en brugbar råvare til handelsgødning. Den aske der produceres fra de-
monstrationsanlægget vil danne grundlag for et undersøgelsesprogram, der 
køres sammen med Dansk Jordbrugsforskning. Undersøgelsesprogrammet 
vil belyse askens indhold af plantetilgængelige næringsstoffer og tungmetal-
ler og derigennem belyse askens fremtidige genanvendelsesmuligheder. 
Foreløbig har Miljøstyrelsen vurderet (se bilag 8), at det producerede rest-
produkt fra demonstrationsanlægget kan genanvendelse efter § 29 i Slam-
bekendtgørelsen, som siger, at asken kan genanvendes efter Miljøbeskyt-
telseslovens § 19. Kommunalbestyrelsen i den kommune hvor asken øn-
skes genanvendt, er myndighed for § 19 tilladelsen. 

34. Affald – håndtering og oplag 
Asken opbevares i big-bags eller overdækkede containere på virksomhe-
den, indtil genanvendelse eller bortskaffelse kan finde sted. 
 
Øvrigt affald vil blive håndteret sammen med Asnæsværkets øvrige affald 
og i øvrigt i henhold til de til enhver tid gældende kommunale affaldsregula-
tiver. 

35. Affald – nyttiggørelse og bortskaffelse 
Asken fra forgasseranlægget vil blive anvendt til undersøgelser af fremtidige 
genanvendelsesmuligheder. Asken kan efter de nuværende regler genan-
vendes efter indhentning af tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19 eller 
bortskaffes som affald til godkendt aftager. 

36. Jord og grundvand 
Der anvendes ikke kemikalier til driften af forgasseranlægget. Oplag af 
brændselspiller og restprodukter er i lukkede beholdere, og kørselsarealet 
mellem bygningerne etableres i fase 4 med tæt belægning. Der opstilles en 
tank til opbevaring af olie til opstartsperioder. Tanken etableres i en spild-
bakke, der som minimum kan rumme indholdet af tanken. På nævnte bag-
grund vurderes anlægget ikke at udgøre en miljømæssig risiko i relation til 
jord og grundvand. 
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I. Forslag til vilkår og egenkontrol 

37. Vilkårsforslag 
1. Der må anvendes biomasse og husdyrgødning som brændsel på 

forgasseranlægget. 
 

2. Håndtering af brændsel og restprodukter skal tilrettelægges, så 
støvgener undgås. Luft fortrængt ved indfødning af brændsel skal 
ledes gennem støvfiltre inden udledning til omgivelserne. Restpro-
dukt skal udtages i et lukket system, og opbevares i big-bags eller 
overdækkede containere inden videredisponering fra anlægget. 
 

3. Procesanlægget, olietank samt oplag af brændsel og restprodukt, 
må ikke give anledning til lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens 
opfattelse er væsentligt generende for omkringboende. 

 
4. Støj fra forgasseranlægget må ikke give anledning til overskridelse 

af Asnæsværkets samlede støjgrænseværdier, specificeret i 
Asnæsværkets samlede miljøgodkendelse af 20. december 2007. 
 

5. Fra fase 4 skal overfladevand fra området ledes til Asnæsværkets 
centrale system til opsamling af overfladevand. 
 

6. Overjordiske tanke skal på områder, der ikke afvandes til det interne 
overfladevands-system, opstilles i tankgårde, der kan rumme ind-
holdet af den største tank. 
 

7. Ventiler og studse på tanke, hvor omkring der foregår intern trans-
port, skal effektivt sikres mod påkørsel. 
 

8. Bioasken skal analyseres og afsættes til genanvendelse efter reg-
lerne i bioaskebekendtgørelsen 
 

9. Asnæsværket skal registrere følgende: 
 
• Dato og mængder for modtagelse og afsendelse af brændsel og rest-

produkter. 
• Driftsforstyrrelser og uheld, som har givet anledning til væsentlig miljø-

påvirkning. 
• Inspektioner og vedligeholdelse af tanke og tilhørende rørføringer og 

anlæg. 
• Forbrug af råvarer og hjælpestoffer. 
• Forbrug af energi og vand. 
• Affaldsmængder samt håndtering af disse (herunder mængden til hhv. 

genanvendelse, forbrænding, deponering). 

 52



• Produceret gasmængde indfyret i blok 2 opgjort pr. brændsel til forgas-
seren. 

 
De registrerede data skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i 
3 år. 
 

10. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at 
undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende til-
stand. Virksomheden skal senest 1 måned efter, at der er truffet endelig 
beslutning om ophør af virksomheden, kontakte tilsynsmyndigheden med 
henblik på at aftale omfang og indhold af en plan for ophør af driften. 
 

11. I etableringsfase 1 tillades afbrænding af den producerede gas i fak-
len. Endvidere må faklen altid anvendes i forbindelse med opstart og 
nedlukning af anlægget, samt ved uregelmæssig drift, korte forsøg 
og lign. 

 
12. I etableringsfaserne 2-4 tillades forbrænding af den producerede gas 

i blok 2 og grænseværdier for kul og oliefyring i vilkår 4 i Miljøgod-
kendelse til etablering af afsvovlingsanlæg på blok 2 af d. 10. juni 
2008 skal overholdes. Der må anvendes biomasse og husdyrgød-
ning som brændsel.  

 
13. I etableringsfase 4 gennemføres kortlægning/måling af relevante 

tungmetaller og stoffer i henhold til bilag 5 i Bek. om anlæg, der for-
brænder affald nr. 162 af 11/03 2003. Omfanget af kortlægningen og 
målinger aftales med tilsynsmyndigheden inden gennemførelse og 
resultaterne kan være udgangspunkt for fastlæggelse af relevante 
emissionsgrænser.  

J. Driftsforstyrrelser og uheld 
Mulige driftsforstyrrelser og uheld er beskrevet i afsnit 19. Mulige driftsfor-
styrrelser og uheld  
 
Der vil selvfølgelig blive etableret overvågning og sikkerhedsudstyr, der eli-
minerer muligheden for at der sker skade på mennesker eller miljø. Dette er 
ligeledes beskrevet i afsnit 19. Mulige driftsforstyrrelser og uheld. 

K. Virksomhedens ophør 
I forbindelse med virksomhedens ophør vil bygninger, anlæg, maskiner og 
oplag blive fjernet og arealer reetableret i henhold til gældende lovkrav. 

L. Ikke-teknisk resumé 
Formålet med projektet er grundlæggende at opføre og drive et demonstra-
tionsanlæg til forgasning af biomasse og husdyrgødning, samt belyse sy-
nergieffekterne ved integration med et kraftværk. Erfaringerne med demon-
strationsanlægget kan danne baggrund for etablering af et forgasseranlæg i 
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fuld størrelse på et centralt kraftværk, hvor den producerede gas kan erstat-
te fossile brændsler. 
 
Kapaciteten i forgasseranlægget vil være på 1,3-1,6 tons brændsel i timen, 
af hvilket der kan fremstilles mere end 2000 Nm3 gas i timen.  
 
Der ansøges således om miljøgodkendelse til at etablere og drive et de-
monstrations-forgasseranlæg til fremstilling af gas baseret på biomasse og 
husdyrgødning.  
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