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1 Indledning 
Den 26. november 2015 afholdt Miljøstyrelsen med hjælp fra FORCE Technology og i 
samarbejde med Innovationsnetværket for Miljøteknologi (Inno-MT) et innovationssemi-
nar vedr. BREF for store fyringsanlæg. Dette notat beskriver forløbet og udkommet af se-
minaret.  
 
Seminaret blev afholdt hos FORCE Technology i Lyngby i regi af Partnerskabet for BREF 
for store fyringsanlæg, som FORCE Technology har drevet på vegne af Miljøstyrelsen. De 
fleste deltagere i seminaret deltager også i partnerskabet. 

1.1 Baggrund 
EIPPCB (The European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) i Sevilla på-
begyndte i 2011 revisionen af BREF-dokumentet for store fyringsanlæg. Miljøstyrelsen 
deltager i den tekniske arbejdsgruppe (Technical Working Group: TWG) for revision af 
BREF-dokumentet. Miljøstyrelsen har endvidere etableret et Partnerskab for BREF for 
store fyringsanlæg, hvori centrale aktører inden for området deltager. Partnerskabet be-
tjenes af et sekretariat, som varetages af FORCE Technology. 
 
De afsluttende TWG-møder blev afholdt i juni og juli 2015. Det endelige udkast til BREF-
dokumentet for store fyringsanlæg forventes behandlet i artikel 13-forummet og i artikel 
75-komiteen i løbet af 2016, hvorefter det forventes at blive udgivet i 2017.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at BREF-dokumentet og dets BAT-konklusioner kan give ud-
fordringer for danske anlægsejere og for danske leverandører af teknologi, men også, at 
udfordringerne kan vendes til teknologiske forspring og eksportmuligheder, hvis de gribes 
rigtigt an. For at bidrage til dette, har Miljøstyrelsen afholdt seminaret, der havde til for-
mål at: 
 

1. Identificere evt. manglende data, viden eller manglende teknologi i forhold til an-
lægsejeres muligheder for at imødekomme de nye krav 

2. Beskrive udviklingsbehov og foreslå eventuelle projektområder til Miljøstyrelsens 
Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).  

 
Målgruppen for seminaret var hovedsageligt medlemmer af Partnerskabet for BREF for 
store fyringsanlæg, den del af medlemmerne af Inno-MT, der har særlig interesse i miljø-
forholdene for store fyringsanlæg samt evt. andre aktører med samme interesse. 

2 Fremgangsmåde og forløb 
Opgaven har omfattet planlægning og afholdelse af innovationsseminaret samt opfølg-
ning i form af nærværende notat. Det var målet at opnå aktiv involvering af deltagerne 
med udgangspunkt i konsekvenserne af BREF-dokumentet og udfordringerne for danske 
anlægsejere og teknologileverandører. Seminaret og deltagernes indsats skulle fokusere 
på at drøfte udfordringerne, og hvordan branchen med en innovativ tilgang vil kunne 
overvinde udfordringerne for de danske anlæg og skabe rum for nye ydelser og produk-
ter samt åbne eksportpotentialer og skabe arbejdspladser hos leverandørerne. 
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Planlægningen af seminaret er foregået i tæt dialog med Miljøstyrelsen, og den praktiske 
tilrettelæggelse er foregået i FORCE Technology i et samarbejde mellem undertegnede 
og en psykolog fra Afdelingen for Anvendt Psykologi med henblik på at finde et koncept, 
der kunne sikre deltagernes aktive medvirken. Afviklingen af seminaret og faciliteringen 
af gruppearbejder foregik ligeledes i en vekselvirkning mellem undertegnede og psykolo-
gen. 
 
Modellen for dagens forløb er vist i nedenstående figur, hvor ikonerne i den fremadskri-
dende proces viser, at der først sker en identifikation af udfordringer (lup), siden en drøf-
telse, supplering og stillingtagen til udfordringerne (pære) og sidst en anvisning af hand-
linger (fødder).  

 
 
Koncept for dagen 
 
Dagen blev tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra vidende brancheaktører 
og arbejde med definerede emner i grupper. Ved siden af Miljøstyrelsen, var anlægsejere 
og -leverandører indbudt til at give deres kortfattede bud på udfordringerne ved BAT-
konklusionerne.  
 
Oplægsholderne var blevet opfordret til på forhånd at levere deres konklusioner i form af 
konkrete udfordringer. Disse udfordringer fungerede som udgangspunkt for drøftelser i 
det efterfølgende gruppearbejde, hvor deltagerne fik til opgave at drøfte udfordringerne, 
bidrage med eventuelle flere udfordringer og rangordne dem i et dertil indrettet "identifi-
kationsskema" efter hvor vigtige, de er og hvor svære, de er at overvinde.  
 
Grupperne var sammensat på forhånd med henblik på at sørge for en glat afvikling og en 
fri drøftelse, idet de bestod af anlægsejere hhv. leverandører. Resultaterne af arbejdet 
blev fremlagt i plenum. 
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Identifikationsskema 

Anden del af dagen indledtes med korte oplæg om støtteprogrammerne hos MUDP hhv. 
Innovationsfonden, der er nogle af de aktører, der vil kunne medfinansiere innovations-
projekter, der har til formål at overvinde udfordringerne ved BAT-konklusionerne. 

Således klædt på skulle deltagerne bearbejde de væsentligste udfordringer i grupper med 
henblik på at skitsere hvorledes, de ville kunne overvindes. Udfordringerne var udvalgt på 
baggrund af det første gruppearbejde, og det stod deltagerne frit for at vælge gruppe/in-
teresseområde. Gruppernes resultater blev fremlagt i plenum ved brug af nedenstående 
"handlingsskema". 

 

Meget vigtig 

Mindre vigtig 

Let at løse   Svær at løse
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Handlingsskema 

2.1 Program 
 
Programmet for innovationsseminaret er vist nedenfor. 
 
09.30 Indskrivning og kaffe 

10.00 Velkomst  
v/ Juliane Albjerg, Miljøstyrelsen og  
v/ Jeanette Juul Jacobsen og Morten Tony Hansen, FORCE Technology 

10.10 Konsekvenser af BREF-dokumentet og udfordringerne ved BAT-konklusio-
nerne 
v/ Marianne Ripka og Birgitte Holm Christensen, Miljøstyrelsen 

10.30 Udfordringer ved de kommende BAT-konklusioner 
v/ Jens Ole Hougaard, Verdo Produktion A/S 

10.40 Udfordringer ved BAT-konklusionerne med fokus på biomasse 
v/ DONG Energy Thermal Power 

10.50 Udfordringer ved BAT-konklusionerne med fokus på løsninger vedr. emissi-
oner af NOx og Hg 
v/ Flemming Skovgaard Nielsen, Burmeister & Wain Energi A/S  

11.00 Udfordringer ved BAT-konklusionerne 
v/ Henrik Widell, Aalborg Energie Technik A/S 

11.10 Gruppearbejder om udfordringerne ved BAT-konklusionerne – diskussion 
og prioritering af udfordringerne 

12.15 Gruppevis præsentation af udfordringer og prioriteringer 

13.00 Frokost 

13.45 Udviklings- og demonstrationsprojekter i MUDP 
v/ Niels Henrik Mortensen, Miljøstyrelsen 

14.00 Innovationsfondens investeringsstrategi på miljøområdet – muligheder for 
store projekter, InnoBooster, erhvervs-PhD mv. v/ Anitha Sharma, Innova-
tionsfonden 

14.15 Gruppearbejder om løsninger, handlingsforslag og eventuelle konkrete 
projektidéer, der kan medvirke til at overvinde udvalgte udfordringer  

15.15 Opsamling med præsentationer fra grupperne 

16.00 Afslutning 
v/ Juliane Albjerg, Miljøstyrelsen  
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2.2 Deltagere 
 
Der var i alt 40 deltagere tilmeldt seminaret. Deltagerlisten og inddelingen i grupper vises 
nedenfor. 
 

AffaldPlus  Peter Valsøe 

Burmeister & Wain Energy A/S  Flemming Skovgaard Nielsen 

COWI A/S  Claus Werner Nielsen 

Danmarks Naturfredningsforening  Jens Peter Mortensen 

Dansk Fjernvarme  Kate Wieck‐Hansen 

Dansk Gasteknisk Center  Per G. Kristensen 

Dansk Miljøteknologi  Jørgen Magner 

DONG Energy Exploration & Production  Malene Louise Rahbek 

DONG Energy Exploration & Production  Danny Le 

DONG Energy Thermal Power  Anja Egede Daugaard 

DONG Energy Thermal Power  Jørgen Nørklit Jensen 

DONG Energy Thermal Power  Martin Bøjer 

DONG Energy Thermal Power  Kasper Justesen 

Energistyrelsen  Hanne Christensen 

Fjernvarme Fyn  Niels Kirkegaard 

FORCE Technology  Henrik Hassing 

FORCE Technology  Jeanette Juul Jakobsen 

FORCE Technology  Lars K. Gram 

FORCE Technology  Morten Tony Hansen 

Haldor Topsøe A/S  Torben Slabiak 

HOFOR  Henning Lundstrøm 

Innovationsfonden  Anitha Sharma 

Innovationsfonden  Klaus Rosenfeldt Jakobsen 

JIJ I/S  Janicke Schultz‐Petersen 

Krüger  Terkel Christensen 

Miljøstyrelsen, Erhverv  Birgitte Holm Christensen 

Miljøstyrelsen  Anne Jensen 

Miljøstyrelsen, Virksomheder  Juliane Albjerg 

Miljøstyrelsen, Virksomheder  Marianne Ripka 

Miljøstyrelsen, Miljøteknologi  Niels Henrik Mortensen 

Nordic Air Filtration  Steffen Tuxen Møller 

Rambøll  Arne Koefoed 

Rambøll  Jens Gertner Hansen 

Vattenfall  Flemming Vestergaard Nielsen 

VEKS ‐ Køge Kraftvarmeværk  Ulrik Jørgensen 

Verdo Production A/S  Jens Ole Hougaard 

Verdo Production A/S  Finn Laustsen 

Østkraft Produktion A/S  Majken Rolsted Mattesen 

Østkraft Produktion A/S  Kim Westh 

Aalborg Energie Technik a/s  Henrik Widell 

 
 
Deltagerliste 
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Gruppe 1 ‐ anlæg    
Danmarks Naturfredningsforening  Jens Peter Mortensen 
DONG Energy Exploration & Production  Malene Louise Rahbek 
JIJ I/S  Janicke Schultz‐Petersen 
DONG Energy Exploration & Production  Danny Le 
Rambøll  Jens Gertner Hansen 
COWI A/S  Claus Werner Nielsen 
Innovationsfonden  Klaus Rosenfeldt Jakobsen 
Miljøstyrelsen, Virksomheder  Juliane Albjerg 

Gruppe 2 ‐ anlæg    
Dansk Fjernvarme  Kate Wieck‐Hansen 
DONG Energy Thermal Power  Martin Bøjer 
DONG Energy Thermal Power  Kasper Justesen 
Energistyrelsen  Hanne Christensen 
VEKS ‐ Køge Kraftvarmeværk  Ulrik Jørgensen 
Østkraft Produktion A/S  Kim Westh 
Miljøstyrelsen, Erhverv  Birgitte Holm Christensen 

Gruppe 3 ‐ anlæg    
Vattenfall  Flemming Vestergaard Nielsen 
Verdo Production A/S  Finn Laustsen 

AffaldPlus  Peter Valsøe 

Miljøstyrelsen  Anne Jensen 
DONG Energy Thermal Power  Anja Egede Daugaard 
Innovationsfonden  Anitha Sharma 
FORCE Technology  Lars K. Gram 

Gruppe 4 ‐ anlæg    
Fjernvarme Fyn  Niels Kirkegaard 
DONG Energy Thermal Power  Jørgen Nørklit Jensen 
Østkraft Produktion A/S  Majken Rolsted Mattesen 
Verdo Production A/S  Jens Ole Hougaard 
HOFOR  Henning Lundstrøm 
Miljøstyrelsen, Virksomheder  Marianne Ripka 
FORCE Technology  Morten Tony Hansen 

Gruppe 5 ‐ leverandører    
Aalborg Energie Technik a/s  Henrik Widell 
Burmeister & Wain Energy A/S  Flemming Skovgaard Nielsen 
Nordic Air Filtration  Steffen Tuxen Møller 
Haldor Topsøe A/S  Torben Slabiak 
Krüger  Terkel Christensen 
Dansk Miljøteknologi  Jørgen Magner 
Miljøstyrelsen, Miljøteknologi  Niels Henrik Mortensen 
FORCE Technology  Henrik Hassing 

 
 
Gruppeinddeling til session 1. Der var på dagen enkelte afbud og tilkomne ekstra delta-
gere, hvorfor der er enkelte forskelle til daltagerlisten. 
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3 Oplæg og præsentationer 
I dette afsnit omtales de formelle oplæg på seminaret. 
 
Juliane Albjerg fra Miljøstyrelsen bød deltagerne velkommen og fortalte overordnet 
om Miljøstyrelsens tanker om dagen. 
 
Jeanette Juul Jacobsen og Morten Tony Hansen fra FORCE Technology bød vel-
kommen og introducerede dagens program og forventningerne til deltagerne. 
 
Marianne Ripka og Birgitte Holm Christensen fra Miljøstyrelsen gennemgik bag-
grund og status for arbejdet med BREF for store fyringsanlæg. Birgitte fortalte om betyd-
ningen af reduktion af emissioner fra store fyr og henviste til en rapport over industriens 
emissioner, der er ansvarlig for i alt 23% af emissionerne af udvalge stoffer i EU. Mari-
anne orienterede om den kommende proces, som BREF-dokumentet skal igennem inden 
det kan træde i kraft – forventet i 2017 og italesatte desuden, at dokumentet skal revide-
res næste gang om 8 år. 
 
Jens Ole Hougaard fra Verdo Produktion A/S berettede om udfordringerne for et 
ældre, ombygget spreaderstokerfyret anlæg med vandrerist. Anlægget forventes at 
skulle køre indtil 2034. BAT-konklusionerne udfordrer det på mange parametre, men der 
er især fokus på NOx, CO og støv. 
 
Jørgen Nørklit Jensen fra DONG Energy Thermal Power italesatte den usikkerhed, 
der introduceres med BAT-konklusionernes mange fodnoter med uspecifikt indhold. Det 
er uklart, hvordan disse implementeres og hvorledes BAT-kravene skal overholdes. Ud 
over udfordringer med sure gasser, kom Jørgen særligt ind på bestemmelserne om kvik-
sølv-emissioner for kulfyrede anlæg samt målinger heraf.  
 
Flemming Skovgaard Nielsen fra Burmeister & Wain Energi A/S italesatte som 
eneste oplægsholder, at visse krav i BAT-konklusionen er for uambitiøse. Konkret er det 
kravene til NOx-emissioner for store, biomassefyrede anlæg. Fokus i oplægget var på 
halmkedler, hvor BREF-dokumentet og særligt de brugte referenceanlæg ikke afspejler, 
den virkelighed, danske anlæg og anlæg fra BWE befinder sig i. Også her nævntes udfor-
dringer med kviksølv, men nu ifm. biomassefyring. Det er usikkert om kviksølv er noget 
problem i biomassefyrede anlæg, der savnes overblik over både omfang og målemeto-
der.  
 
Henrik Widell fra Aalborg Energie Technik A/S afrundede formiddagens oplæg med 
fokus på ristefyrede anlæg i den lave ende af skalaen, herunder industrielle anlæg, som 
efterspørges i hele EU. Investorerne, dvs. AET's kunder er usikre på hvorledes interval-
lerne i BAT-konklusionernes grænseværdier fortolkes – hvilket tal kommer til at gælde, 
særligt for NOx. I UK har man valgt den øvre værdi med mindre der markedsføres en 
teknologi, der kan leve op til strammere krav. At virkningsgradskravene er de samme for 
store og små anlæg betyder, at BAT-konklusionerne fjerner markedet for anlæg mellem 
50 og 100 MWt. Der er dog fodnoter, men effekten og udmøntningen af dem er uklare. 
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Alle formiddagens oplægsholdere var blevet bedt om at nå frem til konkrete udfordringer, 
som deltagerne i seminaret kunne arbejde videre med. Udfordringerne er beskrevet i af-
snit 3.2 nedenfor. 
 
Efter frokostpausen berettede Niels Henrik Mortensen fra Miljøstyrelsen om mulig-
hederne for at opnå støtte fra MUDP til udviklings- og demonstrationsprojekter. MUDP's 
budget er beskåret til 2016, og det var uklart, om bestyrelsen ville pege på en indsats på 
luftområdet. Der forventedes annoncering af mulighederne i februar-marts 2016 og Niels 
lagde særligt vægt på de sk. fyrtårnsprojekter, der er større "state-of-the-art" demon-
strationsprojekter, der kan opnå støtte i størrelsesordenen 20 mio. kr. 
 
Anitha Sharma fra Innovationsfonden fortalte generelt om fonden, der er en helt ny 
organisation, og særligt om fondens fokus på miljøteknologier via en ny miljøstrategi. In-
novation støttes gennem store projekter på 5-50 mio. kroner, InnoBooster-projekter, der 
ligger på 0-5 mio. kroner samt de sk. Talenter, dvs. støtte til erhvervsforskere. 
 
Efter eftermiddagens gruppearbejde og fremlæggelser af handlingsplanerne, samlede 
Juliane Albjerg fra Miljøstyrelsen op på dagen og takkede alle fremmødte for indsat-
sen. Juliane forsikrede om, at Miljøstyrelsen ville tage alle dagens resultater med tilbage, 
herunder også datagruppens meldinger. Dagen viste, at partnerskabet lever og må fort-
sætte sit liv i den kommende periode. Erfaringerne fra partnerskabet er afgørende for 
kommende revisioner af BREF-dokumenter, herunder at arbejdet i EIPPCB bør resultere i 
mere transparente produkter end det aktuelle udkast til BREF-dokument har været. På 
spørgsmål fra salen oplyste Juliane, at Miljøstyrelsen afventer den politiske stillingtagen til 
BAT-konklusionerne, inden den danske position fastlægges.  Miljøstyrelsen vil gøre sig 
tanker om implementering, så uklarheder kan ryddes af vejen. 
 
Til sidst kom Morten Tony Hansen med enkelte praktiske oplysninger og takkede oplægs-
holdere og deltagere for indsatsen på seminaret. 

3.1 Præsentationer 
Præsentationerne fra seminaret er publiceret på FORCE Technologys hjemmeside og kan 
findes her: http://forcetechnology.com/da/arrangementer/innovationsseminar-vedr-bref-
for-store-fyringsanlaeg 
 
Der udestår fortsat præsentationen fra Innovationsfonden, som oplægsholderen skal 
have kvalitetssikret og godkendt internt inden offentliggørelse. Innovationsfonden forven-
ter, at dette kan ske i januar 2016. 

3.2 Udfordringerne 
Som ovenfor nævnt, var formiddagens oplægsholderne blevet anmodet om på forhånd at 
levere deres konklusioner vedr. udfordringer (3 stk.) som følge af BAT-konklusionerne. 
Indmeldingerne blev benyttet som udgangspunkt for drøftelserne i formiddagens grup-
per, hvor udfordringerne skulle drøftes og kategoriseres. Nedenfor vises listen med de 
indmeldte udfordringer. 
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3.2.1 Marianne Ripka og Birgitte Holm Christensen, Miljøstyrelsen 

 Hvordan skaber vi sammenhæng mellem BAT og IED (midlingstider, kontrol, kon-
fidensintervaller etc.) 

 Hvordan skal vi implementere BAT-konklusionerne (miljøledelse, energieffektivi-
tet)? 

 Hvordan får vi de rigtige og tilstrækkeligt med data til den næste BREF-revision? 
 

3.2.2 Jens Ole Hougaard, Verdo Produktion A/S 

 NOx: Kan de-NOx under alle lastforhold løse vores problem, og med hvilken løs-
ning? (RKV har en udledning på op mod 500 mg/Nm3 i perioder, den nye grænse 
er et døgn-gennemsnit på 220 mg/Nm3) 

 CO: Hvor vil myndigheder lægge sig? Og hvad vil der være af løsninger for at 
bringe CO ned? (Kravet er indikativt 160 mg/Nm3 årligt snit. Årligt snit hos RKV 
er ca. 300 mg/Nm3) 

 Støv: Er posefilter løsningen, når der i perioder opleves gløder i el-filteret? (Kra-
vet er døgngennemsnit på max 18 mg/Nm3, men udledning kan være ca. 45 
mg/Nm3, specielt uden røggaskondensering. Røggassystem er i dag meget bela-
stet ved fuldlast (suger og boosterblæser) - findes der andre løsninger?) 
 

3.2.3 Jørgen Nørklit Jensen, DONG Energy Thermal Power 

 BAT-AEL krav for kviksølv kan være udfordrende for kulfyrede anlæg ≥ 300 
MWth! (Krav: 1-4 µg/Nm³ (tør, 6 % O2)) 

 Kontinuerte Hg-monitorer er meget dyre og service- og vedligeholdelseskræ-
vende! 

 BAT-AEL krav for kvælstofilter kan være udfordrende for biomassefyrede anlæg 
på 100-300 MWth! (Krav: 180/220 mg/Nm³ (tør, 6 % O2)) 

 BAT-AEL krav for SO2, HCl og evt. HF for biomasse uden surgasrensning kan 
være udfordrende for specielle biomasser! 

 Grundet nødvendigheden af kun meget lave rensningsgrader for NOx, SO2, HCl 
eller evt. HF, bliver omkostningerne pr. kg stof fjernet meget høje! 

 Tolkningen af BAT-AEL værdierne, og hvordan de skal overholdes, er meget af-
gørende for størrelsen af udfordringerne! 
 

3.2.4 Flemming Skovgaard Nielsen, Burmeister & Wain Energi A/S  

 BAT AEL for svovl for nye biomasse anlæg er en udfordring mht. design af sor-
bentinddysning, posefilter og ID-fan størrelse (BAT AEL SO2 70 hhv. 50 mg/Nm3 
@ 6% O2 dry) 

 BAT AEL for kvælstofoxider for nye biomasseanlæg over 100 MWth er uambitiøst 
(BAT AEL for NOx 140 mg/Nm3) 

 Det er vanskeligt at demonstrere Hg-flow for biomasseanlæg. Erfaringer savnes 
mht. Hg-tilbageholdelse på biomasseanlæg med el-filtre hhv. posefiltre 
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3.2.5 Henrik Widell, Aalborg Energie Technik A/S 

 Uklarhed om nye BAT-konklusioner skaber usikkerhed i projekter - mht. tid, mil-
jøkrav, anlægsdesign, valg af røggasrensningskoncept (og derved omkostninger) 

 Lavere NOx-krav vil gøre vores anlæg dyrere. SNCR bliver nærmest "minimums-
krav" (også for 100% træflis), og SCR kan blive aktuelt på visse projekter 

 Energieffektivitetskrav mht. totalvirknings-grad gør det mindre attraktivt at bygge 
industrielle kraftvarmeværker > 50 MWt 
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4 Gruppearbejde I - udfordringerne 
De på forhånd definerede grupper gik i grupperum, hvor de indmeldte udfordringer skulle 
drøftes og prioriteres på dertil forberedte plancher. Resultaterne blev derefter fremlagt i 
plenum. Gruppernes plancher findes i bilag afbildet som fotos og renskrevet version og er 
endvidere medleveret som selvstændige dokumenter med bedre læsbarhed. 
 

 
 
Gruppearbejde. 

4.1 Identifikation gruppe 1 – anlæg 
Gruppe 1 udvalgte en række udfordringer blandt de forberedte og identificerede desuden 
nye. Gruppen kom i arbejdet hurtigt til at finde mulige løsninger. Gruppens udfordringer 
og drøftelser omfattede: 
 

 Retrofit deNOx – ikke godt egnet til biomasseanlæg og desuden gør det anlæg 
dyrere. Det er usikkert hvilken løsning, der er tilstrækkelig. Størrelsen af anlæg-
get er vigtig. Evt. retrofit relativt dyrere på mindre anlæg 

 Kviksølv: Vanskeligt af demonstrere Hg-flow for biomasseanlæg. Behov for erfa-
ringer med tilbageholdelse på biomasseanlæg med hhv. elfiltre og posefiltre 

 Svovl for nye biomasseanlæg er en udfordring mht. design af sorbentinddysning, 
posefiltre og ID-fan størrelse 

 Databehov til næste revision – skal være international sammenligneligt, der bør 
laves dataprojekter før næste revision 

 Generelt: Driftsproblemstillinger lader ikke til at være kommet ordentligt ind i 
BREF-dokumentet 
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Gruppen italesatte endvidere en usikkerhed om implementering af BAT-konklusionerne. 
Miljøstyrelsen anderkender problemet, men skal først foretage en miljøfaglig vurdering. 
 
Bilag 1 viser gruppens planche som foto og i en renskrevet version. Den renskrevne ver-
sion er medleveret i selvstændig fil. 

4.2 Identifikation gruppe 2 – anlæg 
Gruppe 2 identificerede en lang række egne udfordringer ud over at tage stilling til de 
forberedte. Mange af de forberedte udfordringer betegnes som administrative og derfor 
lette at løse. Miljøstyrelsens repræsentant var ikke helt enig i dette, rapporterede grup-
pen. 
 
På off-shore-området beskrev gruppen, at tunge gaskomponenter, der omsættes til havs, 
giver udfordringer med emissioner og pladsproblemer, hvis de skal imødegås.  
 
Fra kraftværkssiden blev de manglende data for især halmfyrede anlæg italesat. 
 
Bilag 2 viser gruppens planche som foto og i en renskrevet version. Den renskrevne ver-
sion er medleveret i selvstændig fil. 

4.3 Identifikation gruppe 3 – anlæg 
Gruppe 3 gik fra starten i dybden med fem udfordringer og placeringen af dem.  
 
Let at løse:  
Data behov. Det er særdeles vigtigt at have endnu bedre data til næste BREF revision. 
Det er relativt let at løse, idet det blot kræver at der bliver lavet de manglende målinger 
ved de manglende driftsbetingelser. Det kan også være relevant at indsamle data alle-
rede nu i relation til overholdelse af de aktuelle BAT-AEL. For visse af parametrene ken-
des den reelle emission ikke. 
 

 
 
Mellem svær og let at løse: 
Kontinuerte Hg-monitorer er meget dyre og service- og vedligeholdelseskrævende. Grup-
pen diskuterede muligheden for semikontinuerlig måling af Hg som alternativ til den me-
get dyre monitor løsning. 
 

 
 
Tolkningen af BAT-AEL (Associated Emission Level) værdierne, og hvordan de skal over-
holdes, er meget afgørende for størrelsen af udfordringerne. Gruppen mente at det var 
vigtigt, at myndighederne hurtigst muligt lægger sig fast på deres tolkning. For visse af 
BAT intervallerne kan det være en helt afgørende (økonomisk) forskel på om myndighe-
derne lægger sig fast på den øvre ende eller den nedre ende af intervallet. Eksempelvis 
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Hg som ved en grænseværdi på 5 µg/m³ kan overholdes uden yderligere tiltag og en 
grænseværdi på 1 µg/m³ som kræver rensning, muligvis tail-end rensning, som er meget 
dyr. 
 

 
 
Svær at løse: 
BAT-AEL krav for Hg kan være udfordrende for kulfyrede anlæg. Det er ikke muligt at 
rense med aktiv kuldosering, da flyveasken bliver forurenet med aktiv kul og lidt Hg. Det 
betyder at flyveasken ikke kan afsættes. 
 

 
 
NOX: Kan deNOx under alle lastforhold løse problemet og med hvilken løsning? Især et 
problem for eksisterende anlæg og ved biomassefyring. Problemstillingen blev udmærket 
forklaret ved indlægget fra Verdo. 
 

 
 
Gruppe 3 talte også om usikkerheden ved implementering af BAT-AEL.  
 
Bilag 3 viser gruppens planche som foto og i en renskrevet version. Den renskrevne ver-
sion er medleveret i selvstændig fil. 

4.4 Identifikation gruppe 4 – anlæg 
Gruppe 4 gik metodisk til værks og søgte at prioritere så mange udfordringer som muligt.  
 
Den generelle kommentar fra gruppen var, at hvis man har penge og plads nok, er der 
ingen relevante udfordringer. Men i BREF-arbejdet er der ikke taget stilling til de økono-
miske konsekvenser af kravene, hvorfor det bliver udfordrende. Således mente gruppen, 
at NOx-kravene er dyre at overholde, selvom de ikke opbyder en teknisk svær udfor-
dring. Nogle anlæg kan næsten overholde kravene, men skal - hvis de ikke må bruge va-
lideringsmuligheden - investere i nyt røgrensningsudstyr, hvilket gør den specifikke pris 
for fjernet NOx meget høj. 
 
Usikkerheden om tolkningen af BAT-AEL og om sammenhængen mellem IED + BAT-AEL 
mht. målinger og usikkerheder blev drøftet i gruppen. 
 
CO-udfordringerne på ristefyrede anlæg er lige til et MUDP-projekt. Generelt er biomas-
sefyrede risteanlæg ikke med i BREF-dokumentet, og de har udfordringer med emissioner 
(fx svovl), der stiger ved brug af ringere biomasser, der kommer i spil som biomassefor-
bruget stiger. Det er usikkert, hvordan kravene til brændselskarakterisering – fx analyser 
- skal implementeres. 
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Gruppen italesatte datamanglen og overvejede, om emissioner af HCl + HF er målt i an-
dre lande og kan give viden til danske anlæg. 
Gruppen drøftede kviksølv og at der mangler viden om hvor anlæggenes emission ligger 
for ristefyrede biomasseanlæg. Det er en vigtig og svær udfordring. Også for de fossilt 
fyrede anlæg, hvor en kontinuert monitor koster 1 mio. kroner og lønninger til ½ mand 
uden at det fjerne noget Hg. Gruppen mente, at der er relevant Hg-viden i USA. 
 
Bilag 4 viser gruppens planche som foto og i en renskrevet version. Den renskrevne ver-
sion er medleveret i selvstændig fil. 

4.5 Identifikation gruppe 5 – leverandører 
Gruppe 5 tog fat i de nogle af udfordringerne og fremlagde de væsentligste udfordringer 
eller kommentarer: 
 

 Fodnoter og fortolkning af virkningsgrad er let at løse, Miljøstyrelsen kan bare 
lave en vejledning 

 Datamanglen: Gruppen foreslår, at Miljøstyrelsen kan pålægge operatører at ind-
levere data eller alternativt finde penge til at fremskaffe data. Data kommer ikke 
af sig selv, men må fx fremfindes fra målinger 

 Afsvovling er udfordrende, men for nye anlæg betegnes det som let og en knapt 
så vigtig udfordring 

 Kviksølv behøver ikke være noget spøgelse, idet løsningerne findes på affaldsfy-
rede anlæg 

 Mht. NOx italesatte gruppen den store forskel på nye og existerende anlæg, hvor 
sidstnævnte har store udfordringer 

 
Bilag 5 viser gruppens planche som foto og i en renskrevet version. Den renskrevne ver-
sion er medleveret i selvstændig fil. 
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5 Gruppearbejde II - overvinde udfordringerne 
I samarbejde med Miljøstyrelsen udvalgte FORCE Technology på baggrund af resulta-
terne af det første gruppearbejde de fem væsentligste områder, der nu blev overskrif-
terne på eftermiddagens grupper.  
 
Der blev dannet nye grupper, idet deltagerne frit kunne melde sig på efter interesse. De 
dannede grupper gik i grupperum, hvor der for udvalgte udfordringer skulle findes løsnin-
ger og vælges hvilket skridt, der først skal tages for at overvinde udfordringen. Resulta-
terne blev fastholdt på plancher, der derefter blev fremlagt i plenum. 
 
Gruppernes plancher findes i bilag afbildet som foto og renskrevet version og er endvi-
dere medleveret som selvstændige dokumenter med bedre læsbarhed. 

5.1 Gruppe 1 - NOx 
Gruppen drøftede både udfordringer for anlæg på land og off-shore, men fokuserede ved 
fremlæggelsen især på NOx-udfordringerne for off-shore-anlæg - gasturbiner. Her er den 
umiddelbare løsning – at installere SCR – ikke mulig, idet platformene ikke kan bære det. 
Desuden gør krav til naturgassen, at SCR ikke kan anvendes. 
 
Derfor må håndteringen af BAT-konklusionerne ske i dialog med Miljøstyrelse og gruppen 
ser en mulighed for at finde en løsning gennem et udviklingsprojekt. 
  
En leverandør ser et stort erhvervspotentiale på grund af det store antal gasturbiner. 
 
Bilag 6 viser gruppens planche som foto og i en renskrevet version. Den renskrevne ver-
sion er medleveret i selvstændig fil. 

5.2 Gruppe 2 - Kviksølv 
Kravet i BAT-konklusionen er formuleret således, at der stilles krav om kontinuerlig må-
ling af Hg efter EN 141821 (kvalitetssikring af AMS) og EN 15267 (certificering af AMS). 
Og så er der en note: at hvis emissionen er ”proven to be sufficently stable” så må man 
anvende intervalmåling med sorbent trap.  
 
Gruppen drøftede hvad ”sufficently stable” betyder. Der var bred enighed om at det 
kunne man godt opnå på et kraftværk – også selv om der er lidt mix af brændsler. Det 
bør i de næste år undersøges om sufficently stable kan dokumenteres og myndighederne 
bør på baggrund af disse undersøgelser kunne tage stilling til hvornår der er tale om 
”sufficently stable emission”. 
 
En Hg monitor koster op mod en million + kalibrering og drift og vedligehold. En semi-
kontinuerlig metode vil sandsynligvis være konkurrencedygtig i både pris og besvær. Der 
er en CEN arbejdsgruppe, der pt. arbejder med at lave en EN-standard for Hg måling 
med sorbent trap. Den vil også komme til at omfatte semikontinuerlig sampling eller 
langtidssampling. 
 
Gruppen mente, at der må være en masse erfaringer i Tyskland og USA med både moni-
tormåling og med langtidssampling. Disse erfaringer bør fremskaffes. 
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Rensning for Hg blev diskuteret. Det er et problem at renset Hg ender i restprodukterne, 
og at fx aktivt kul ikke kan bruges sammen med flyveaske ved cementproduktion. Grup-
pen havde en længere drøftelse om, at Hg i spildevand og restprodukter kan være et 
problem. 
 
Vedr. Hg og biomasse påpegede gruppen behovet for at undersøge i hvilket omfang Hg 
fra biobrændslet ender i røggassen og i de andre fraktioner. Der er behov for en under-
søgelse af samtlige nuværende og fremtidige biobrændsler med henblik på at lave en Hg-
massebalance. Hg er muligvis ikke et problem i røggassen, men der er ikke viden om 
dette. Undersøgelsen bør igangsættes snart, for hvis det viser sig at der er behov for 
rensning eller andre tiltag er der begrænset tid inden 2021. 
 
Bilag 7 viser gruppens planche som foto og i en renskrevet version. Den renskrevne ver-
sion er medleveret i selvstændig fil. 

5.3 Gruppe 3 - Dataindsamling 
Gruppen drøftede hvorledes utilstrækkeligt datagrundlag under udarbejdelsen af BREF-
dokumentet kunne have stor indflydelse på BAT-konklusionerne og store konsekvenser 
for danske anlægsejere. 
 
Datagrundlaget havde ikke været ikke godt nok for den aktuelle revision. Resultatet ses 
bl.a. i forskelle i beregningsmetoder og at der foreskrives forskellige metoder for forskel-
lige anlæg. Til en senere revision foreslog gruppen at man:  
 

 udpeger referenceanlæg og forsyner dem med nødvendigt måleudstyr 
 laver skabeloner til næste BREF, der peger ned på rådata 
 sørger for bedre kategorisering på tværs af EU: på brændsel og på teknologier -  

via indspil til dataindsamling i resten af EU. 
 
Gruppen mente også, at der er en del data allerede og foreslog, om eksisterende data 
kunne bruges bedre – som grundlag for kommende BREF. 
 
Ifølge gruppen er det en opgave for alle deltagere i partnerskabet - alle skal involveres. 
Der blev foreslået er udvalg, der ser på tidsplan, projektansøgninger til  
 
En leverandør så en politisk opgave i at påvirke medlemslandene til at se på dataopgaven 
på samme måde som vi gør i Danmark.  
 
Bilag 8 viser gruppens planche som foto og i en renskrevet version. Den renskrevne ver-
sion er medleveret i selvstændig fil. 

5.4 Gruppe 4 - CO 
Gruppen drøftede udfordringerne for de danske, ristefyrede anlæg og hvordan CO-pro-
blemet kan håndteres.  
 
Udfordringen er italesat af Verdo, der har det ene af to danske anlæg med spreadersto-
ker og vandrerist. Det andet ligger på Bornholm hos Østkraft. Anlægget er designet til 
kul, men er ad omgange ombygget til biomasse. CO er ikke i sig selv problematisk, men 
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er en indikator for dårlig forbrænding. Anlægget har begrænsede handlemuligheder, idet 
kunderne kan forlade fjernvarmen, hvis den stiger i pris. Der er ikke er tilslutningspligt i 
Randers. Samtidigt er elmarkedet er udfordrende, idet anlægget skal kunne øge last med 
1/3 på 10 minutter. Østkraft står over for ombygning til flis i stil med Verdo. 
 
Gruppen kom frem til, at der kan være behov for kortlægning af problemet, overvågede 
fyringsforsøg og teknologioptimering, herunder modellering af forbrænding som følge af 
ændringer i fx luftdyser eller andre forbedringer. 
 
Installation af deNOx vil kunne fjerne problemet og en leverandør forslog, at en CO-kata-
lysator vil kunne fjerne problemet, som iflg. en leverandør primært ses på anlæg hvor ri-
sten er designet til kul. Med riste designet til biomasse opleves lave emissioner - også 
ved lastændringer. 
 
Bilag 9 viser gruppens planche som foto og i en renskrevet version. Den renskrevne ver-
sion er medleveret i selvstændig fil. 

5.5 Gruppe 5 – Sure gasser – billige løsninger 
Gruppe 5 tog fat i BAT-AEL for svovl og skitserede handlinger/udviklingsprojekter for tre 
konkrete tekniske udfordringer mht. til design af røgrensningsudstyr:  

 Design af sorbent-inddysning 
 Posefilter 
 ID-fan – sugetræksblæser.  

 
Gruppen var opmærksom på, at løsninger, der virker nogle steder, vil kunne være proble-
matiske andre steder: 

 Rensning med natriumbikarbonat 
 Rense med vand  
 Tail end SCR 
 Håndtering af frarenset materiale  

 
Gruppen foreslog i fremlæggelsen, at der kommer rådgivervirksomhed med i et udvik-
lingsprojekt, fordi leverandører og anlægsejere typisk ikke har tid i dagligdagen. De vi-
dere skridt i processen blev skitseret: 

 Kortlægge emissioner – gøre status 
 Undersøge hvor hårdt kravet bliver og hermed beskrive problemets størrelse 
 Hvis problemet er stort er næste skridt at kalde ind til projekt 
 Finde testanlæg – rigtigt anlæg - fuldskala 
 Skrive ansøgning 

 
Gruppen italesatte tidsperspektivet og mente, at hvis en løsning skal kunne implemente-
res i 2021, skal der nok være resultater i 2018 – derfor haster et projekt. 
 
Bilag 10 viser gruppens planche som foto og i en renskrevet version. Den renskrevne ver-
sion er medleveret i selvstændig fil. 
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6 Sammenfatning 
Innovationsseminaret har peget på en lang række tekniske udfordringer, hvor der forven-
tes behov for udvikling og demonstration i de kommende år. Herunder beskrives hoved-
punkterne. 
 

1. NOx: Kan de-NOx under alle lastforhold mindske NOx-emissionen tilstrækkeligt, 
og med hvilken løsning? Et anlæg har udledning på op mod 500 mg/Nm3 i perio-
der, den nye grænse er et døgn-gennemsnit på 220 mg/Nm3 
 

2. Kontinuert måling af kviksølv bliver et krav for visse anlæg. De målemeto-
der, der kendes i dag til kontinuert måling, omtales som dyre og service- og ved-
ligeholdelseskrævende. Kan man hente inspiration til at overkomme det fra ud-
landet? Hvad ligger udgifterne mere præcist på? Hvilke leverandører findes? 
Hvilke alternative metoder kan der bruges? (fx langtidsprøvetagning) 
 

3. Der mangler viden om Hg fra biomassefyrede anlæg. Branchen forventer at 
Hg-BAT niveauer kan overholdes, men viden mangler. Der er behov for data fra 
disse anlæg, for at vurdere om nye Hg krav er en udfordring for anlæggene 

 
4. Hvordan sikres det, at vi har tilstrækkeligt godt datagrundlag til næste revi-

sion af BAT-konklusionerne? Et utilstrækkeligt datagrundlag kan få vidtrækkende 
konsekvenser. Kan partnerskabet fortsættes og stå for en koordineret indsats for 
at samle data ind i årene indtil næste revision? 

  
5. Krav til CO bliver indikativt, men der vil stadig kunne være behov for at ned-

bringe CO. Hvilke løsninger kan bruges? Udover traditionelle løsninger som opti-
mering af forbrænding, optimering af brændselstilførsel og brændselskvalitet, bør 
optimering af luftfordeling, herunder turbolering, undersøges.  
 

6. BAT AEL for svovl for nye biomasse anlæg er en udfordring mht. design af 
sorbent-inddysning, posefilter og ID-fan størrelse. (BAT AEL SO2 70 hhv. 50 
mg/Nm3 @ 6% O2 dry). Hvordan overkommes den udfordring? 
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7 Tilbagemeldinger 
Projektet har ikke indeholdt en samlet evaluering af seminaret, men der er kommet en-
kelte tilbagemeldinger om arrangementet, herunder én skriftlig. Mundtlige tilbagemeldin-
ger har haft positive tilkendegivelser om indhold og afholdelse. Nogle har desuden drejet 
sig om tilgang til præsentationerne fra seminaret. 
 
Den skriftlige tilbagemelding kom fra Verdo, der skriver:  
 

"Alt i alt var det et godt seminar, kunne dog godt have tænkt mig at der var lidt 
mere involvering af leverandørerne/producenterne i løsninger til eksisterende an-
læg. Det sidste gruppearbejde blev lidt tyndt." 

 
I FORCE Technology havde vi overvejet muligheden af at have styret sammensætningen 
af grupperne i anden session, men kom sammen med Miljøstyrelsen frem til, at det ville 
være bedst at lade alle deltagere vælge selv.  
 
Retrospektivt ville det - med det lave deltagertal blandt leverandørerne - have været en 
udfordring at styre gruppedannelsen til glæde for alle. Hvis der havde deltaget flere leve-
randører, havde det været nemmere at sammensætte grupperne ensartet på tværs af 
anlægsejere og leverandører. 
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Bilag 
Dokumentation fra gruppearbejder - identifikation 

 Fotos af plancher 
 Renskrevne plancher (er også vedlagt i løs vægt for bedre læselig version) 
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Bilag 1 – Identifikation gruppe 1  
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Bilag 2 – Identifikation gruppe 2 
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Bilag 3 – Identifikation gruppe 3 
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Bilag 4 – Identifikation gruppe 4 
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Bilag 5 – Identifikation gruppe 5 
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Bilag 6 – Gruppe 1 – NOx 
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1) NOx

Udfordring Hvordan overvindes udfordringen? Hvem skal involveres? Hvad er de første tre skridt? Bemærkninger/andre udsagn

Titel Muligheder/forslag til at overvinde udfordringen 

eller dele af den

Anlægsejer

Leverandør
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Rådgiver/forskning

NOx: Kan de‐NOx under alle lastforhold løse 

vores problem, 

og med hvilken løsning?

(RKV har en udledning på op mod 500 mg/Nm3 i

 perioder, den nye grænse er et døgn‐gennemsnit 

på

220 mg/Nm3)

‐ De eksisterende

‐ Tæt samarbejde med myndighed (off‐shore)

‐ Etablering af katalysator

‐ Begrænsning af brændsel

‐ En ristestyring

‐ De nye

‐ Købe dyrt ind

‐ Pladsmuligheder

Anlægsejere → Forbrugere

Off‐shore

‐ Sikkerhed

‐ Udviklingsprojekt ‐ Turbineleverandører

‐ End‐user (operatører)

‐ Forskere

1) Definition af problemstilling (workshop) ‐ alle 

med turbiner

2) Ansøgning → Forår

3) Test
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Bilag 7 – Gruppe 2 – Kviksølv  
 

 



 
Innovationsseminar vedr. BREF for store fyringsanlæg 
 

 
Side 36 

 

 

2) Kviksølv
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Kontinuerte Hg‐monitorer er meget dyre og 

service‐ og 

vedligeholdelseskrævende!

* Hvilke præcise krav?

* Hvad gør man i USA og Tyskland?

* Præcis pris? Godkendt?

* Mapping af mulige leverandører

BAT‐AEL‐krav for kviksølv kan være 

udfordrende for kulfyrede anlæg ≥ 300 MWth!

(Krav: 1‐4 µg/Nm³ (tør, 6 % O2))

* Grænseværdi i den øvre del

Det er vanskeligt at demonstrere Hg‐flow for 

biomasseanlæg. 

Erfaringer savnes mht. Hg‐tilbageholdelse på 

biomasseanlæg 

med el‐filtre hhv. posefiltre

* Dataindsamling hvor Hg bliver af 

    ‐ Alle biobrændsler

* Hg‐balance
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Bilag 8 – Gruppe 3 – Dataindsamling  
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3) Data
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Datagrundlaget ikke godt nok → vidtrækkende 

konsekvenser

Udpege referenceanlæg

Skabelon for dataindsamling ‐ baseret på rådata

Afdækning og kategorisering af anlæg i EU

Brændsel og teknologi → forudsætning

Partnerskabet

            ↑

                                  KIG PÅ STANDARDER

Uklart hvorledes den nuværende 

dataindsamling er lavet og analyseret 

Evaluering
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Bilag 9 – Gruppe 4 - CO 
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4) CO
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CO: Hvor vil myndigheder lægge sig? Og hvad vil 

der være af løsninger for at bringe CO ned?

(Kravet er indikativt 160 mg/Nm3 årligt snit. 

Årligt snit hos RKV er ca. 300 mg/Nm3)

* Optimering af forbrænding

* Tilførsel af brændsel

* Brændselskvalitet

* Optimering af luftfordeling i ?turbolering?

* Anlægsejer

* Leverandør

* Rådgiver

* Kortlægning

   ‐ nye og gamle anlæg

   ‐ rev. anlæg

   ‐ antal anlæg i DK

* Fyringsforsøg

* Teknologioptimering

* Installation af de‐NOx
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Bilag 10 – Gruppe 5 – Sure gasser – billigere løsninger 
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5) Sure gasser
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BAT AEL for svovl for nye biomasse anlæg er en 

udfordring 

mht. design af sorbent‐inddysning, posefilter og 

ID‐fan 

størrelse

(BAT AEL SO2 70 hhv. 50 mg/Nm3 @ 6% O2 dry)

Anlægsejer

Udstyrsleverandør

DONG

Dansk Fjernvarme

Vi mangler viden om dagens emissioner

Vi mangler viden om, hvor i AT‐AEL kravene 

kommer

Vi mangler viden om problemets størrelse

Viden skal være til stede i 2018

Design af sorbentinddysning SNCR

    +

Røggaskondensering

Nyt kedeldesign med plads til SNCR og 

efterfølgende røggaskondensering

Design af ID‐fan

sugetræksblæser

Finde partnere

Skrive ansøgning

Finde testanlæg Husk at frarenserede forureninger skal 

håndteres

Design af posefilter → Na2(CO3)2
→ Opløseligt restprodukt regner væk ‐ sulfit + 

…….

Rense med vand (eller NaOH) 

(røggaskondensering)


