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1. Indledning 

Horsens Kraftvarmeværk har siden opførelsen i 1991 produceret el og varme. Værket er en del af 

DONG Energy koncernen. 

 

Virksomheden er placeret syd for havneområdet i Horsens. Virksomhedens adresse er Endelavevej 

7, 8700 Horsens.  

 

Virksomheden beskæftiger i dag 17 medarbejdere. Virksomheden dækker et areal på ca. 2 ha.  

 

Virksomhedens placering 

 
Om det eksisterende anlæg  
El- og varmeproduktionen foregår på henholdsvis to ens affaldsforbrændingslinier  og en 

gasturbine. De aktuelle aktiviteter - forbrænding af farligt affald og øgning af affaldsmængden - vil 

udelukkende ske på de to affaldslinjer.      

 

Om produktion af el og varme på affaldslinjerne 
El og varme produceres ved, at affald forbrændes på affaldsristene. Den herved udvundne 

varmeenergi producerer damp i anlæggets kedler. Dampen driver en turbine, som producerer 

elektricitet via den med turbinen forbundne el-generator. Den resterende energi i dampen anvendes 

til opvarmning af fjernvarmevand, som herved sørger for den nødvendige køling af dampprocessen. 

Processerne er vist på næste side. Det affald, der er kategoriseret som farligt, vil blive aftippet i  

affaldssiloen som det øvrige affald. Flydende affald vil typisk blive tilført direkte i ovn eller 1. 

røgtræk via modtagesilo, som ikke er vist i procesdiagrammet. 
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2. Hvad går projektet ud på? 

 

Horsens Kraftvarmeværk ønsker følgende ændringer:    

 

1. Værket har i dag godkendelse til at forbrænde en lang række affalds typer, men ikke 

affaldstyper som er klassificerede som farligt affald.  

 

Flere typer affald, der er klassificeret som farligt affald, vil kunne forbrændes på værket. 

 

Konkret søges om tilladelse til de samme affaldstyper som Måbjergværket i Holstebro fik 

godkendelse til i 2010, såsom kreosotholdigt træ (jernbanesveller og master), 

malingsrester, olierester og shredder affald (rester af neddelte miljøbehandlede biler o.l.) 

 

Værket ønsker tilladelse til at kunne forbrænde op til 50% af sådanne egnede typer 

farligt affald. 

 

2. Værket har i dag godkendelse til at forbrænde 80.000 tons affald årligt. 

Da brændværdien i affaldet er faldet til et lavere niveau end tidligere og vil falde yderligere, 

vil der være behov for at øge mængden af affald.  Den faldende brændværdi i affaldet,  og 

den affaldsmængde, der pt. er tilladt, kan medføre, at der ikke kan produceres så meget 

fjernvarme og el, som der teknisk er mulighed for og  som fjernvarmeværkerne har 

mulighed for at aftage. 

 

Værket ønsker tilladelse til at kunne forbrænde op til 100.000 ton affald årligt, det 

betyder at forbrændingen af affald kan øges med 20.000 tons affald. 

           

Punkt 1 er omfattet af VVM-pligt, hvorfor der skal udarbejdes en Vurdering af Virkninger på 

Miljøet, før der kan gives tilladelse hertil.  J.fr. bilag 1 punkt 9 i VVM bekendtgørelsen. 

Punkt 2 medfører, at der skal foretages en screening af, om udvidelsen medfører VVM-pligt. . J.fr. 

bilag 2 punkt 14 i VVM bekendtgørelsen. Da forbrænding af farligt affald direkte medfører, at der er 

VVM-pligt foretages der ikke en indledende screening af øgede affaldsmængder. Dette vil i stedet 

blive vurderet i samme VVM-redegørelse. 

 

Hverken punkt 1 eller 2 vil medføre behov for udvidelser eller ændringer af bygninger eller anlæg. 

Dog vil modtagelse af flydende affald medføre behov for etablering af en mindre modtagetank og 

tilhørende rørsystemer.  

 

Der vil i øvrigt ikke forekomme lagring af affald.  
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3. Beliggenhed, omgivelser og planforhold 

 

Horsens Kraftvarmeværk har siden 1991 ligget på Endelavevej syd for Horsens Havn.  Værkets 

placering blev i sin tid bl.a. valgt fordi der allerede lå et ældre forbrændingsanlæg på nabogrunden 

med tilhørende fjernvarmerørssystemer.   

 

Værkets nærmeste naboer er kommunens deponi og genbrugsplads, spildevandsrensningsanlægget, 

en oliegenbrugsvirksomhed og kommunens driftsgård. 

 

Nærmeste boligområde er Fjordparken og Spedalsø. 

 

Værket er omfattet af lokalplan 85 fra 1988. 

Området er udlagt til erhverv. 

 

Lokalplanen kan ses på Horsens kommunes hjemmeside.     

 

Kraftvarmeværket er placeret ovenpå en tidligere losseplads på et opfyldt areal i Horsens Fjord. Den 

del af opfyldningen, hvor værket ligger, består af indspulet havneslam, som efterfølgende er 

befæstet med grus. 

Der er ingen grundvandsinteresser i området 

 

Nærmeste Natura 2000 områder er N236 Bygholm Ådal, som ligger ca. 6 km vest for Horsens 

Kraftvarmeværk samt Natura 2000 området  N56, Horsens fjord, havets øst for og Endelave  som 

ligger  ca. 6 km  øst for Horsens Kraftvarmeværk 

 
3.1 Miljøpåvirkninger 
Som en af forudsætningerne for at kunne gennemføre det anmeldte projekt skal der udarbejdes en 

VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 

VVM-redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte virkninger på: 
 mennesker 
 fauna og flora 
 jord, 
 vand 
 luft 
 klimatiske forhold 
 landskab 
 materielle goder 
 afledte samfundsøkonomiske forhold, 
 kulturarv, 
 samspillet mellem disse faktorer.  
 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, og vil danne 

grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige udformning af projektet. Samtidig skal 

redegørelsen og den offentlige høring heraf bidrage til at give VVM-myndigheden et tilstrækkeligt 

grundlag for at afgøre, om projektet kan tillades gennemført og hvilke afværgeforanstaltninger 

virksomheden eventuelt kan pålægges for at minimere eller forhindre miljøpåvirkninger. 

De forhold, som skal belyses nærmere i VVM-redegørelsen, vil blive fastlagt efter denne idéfase.  
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Projektet vil desuden blive sammenlignet med forskellige alternativer, herunder et 0-alternativ, 

som beskriver den nuværende situation.  

    
3.1.1 Støj og trafik 

Støj fra virksomheden overholder i dag miljøgodkendelsens grænseværdier. 

Trafikken til og fra værket vil fortsat foregå via Høegh Guldbergs Gade til Endelavevej. 

Antallet af lastbiler til og fra værket vil kunne forøges med ca. 20 % i dagtimerne antaget at der 

modtages ekstra 20.000 ton affald på et år. Konsekvenserne af dette belyses i VVM-redegørelsen.  

 

3.1.2 Genanvendelse af affald 

På et forbrændingsanlæg består affaldet fra produktionen næsten 100% af restprodukter i form af 

hovedsageligt slagge og i mindre mængder røggasaffald. Mængden vil stige med ca. 25%, hvis 

mængden af indfyret affald øges fra 80.000 til 100.000 ton. Det forventes, at brugen af farligt affald 

ikke vil hindre anvendelsen af restprodukterne. 

Konsekvensen af de øgede affaldsmængder belyses i VVM-redegørelsen.  

 

3.1.3 Luftforurening og rensning af røggasser 

Ved forbrænding af almindeligt affald dannes en række potentielt forurenende stoffer såsom SO2, 

NOx, HCl, CO2, tungmetaller og dioxiner/furaner. Det vil blive vurderet i VVM-redegørelsen, om 

forbrænding af de nye typer affald vil medføre emission af nye forbrændingsprodukter, der skal 

tages højde for. 

 

Værket er udstyret med røggasrensningsudstyr, som omfatter posefiltre og såkaldt tør 

røggasrensning. Udstyret forventes at have kapacitet til også at kunne rumme påvirkningen fra de 

aktuelle typer farligt affald og ekstra 20.000 ton affald.   

 

Udstyret nedbringer udledningen af disse stoffer, således at grænseværdierne, som er fastsat i den 

gældende miljøgodkendelse fra 2010 i dag, kan overholdes med god margen. Udledningen vil dog 

kunne stige på mængde basis, hvis der forbrændes ekstra 20.000 ton affald. Konsekvenserne af 

dette vil blive vurderet i VVM-redegørelsen.   

 

Lugtemissionerne fra værket forventes ikke at blive forøget blandt andet, fordi forbrændingsluften 

fortsat tages fra affaldssiloen. Dette vil blive vurderet i forbindelse med VVM-redegørelsen. 

 

3.1.4 Vand – udledning af regnvand samt beskyttelse af grundvand 

Spildevand, som afledes til kommunal kloak, omfatter alene sanitært spildevand fra toiletter, 

personalevaskerum og kantine. 

Procesvand holdes i lukkede systemer, hvor alt vandet genanvendes på værket. 

Neutraliseret vand fra vandbehandlingsanlægget ledes til kloak under overvågning. 

Regnvandet fra befæstede arealer og tagrender afledes via regnvandsnettet. 

 

3.1.5 Risiko 

Virksomheden er ikke klassificeret som Risikovirksomhed og ændringerne vil ikke medføre at den 

vil blive klassificeret som Risikovirksomhed.  
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3.1.6 Påvirkning af natur og dyreliv.  

Nærmeste Natura 2000 områder er N236 Bygholm Ådal, som ligger ca. 6 km vest for Horsens 

Kraftvarmeværk samt N56, Horsens fjord, havet øst for og Endelave, som ligger ca. 6, km. øst for 

Horsens Kraftvarmeværk.  Påvirkningen af disse områder samt øvrige sårbare naturområder og 

eventuelt truede dyrearter vil blive vurderet i VVM-redegørelsen. 

 

3.2 Myndighedsbehandling 
Det anmeldte projekt er VVM-pligtigt. VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før 

der er udstedt kommuneplanretningslinier for anlægget, ledsaget af en redegørelse, der indeholder 

en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt tilladelse til projektet. 

 

Projekter omfattet af VVM-bekendtgørelsen er anført i bilag 1 og 2. For anlægsprojekter opført på 

bilag 1 skal der altid udarbejdes en VVM-redegørelse, mens anlægsprojekter opført på bilag 2 skal 

underkastes en screening, som skal afgøre, om de kan antages at kunne påvirke miljøet så 

væsentligt, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at projektet er opført på VVM-

bekendtgørelsens bilag 1, punkt 9. 

 

Projektet indebærer således ændring af eksisterende anlæg så det bliver omfattet af bilag 1 og er 

dermed obligatorisk VVM-pligtigt. 

 

Samtidig er udvidelsen af produktionskapaciteten omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 

14.  

 

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed og forestår VVM-processen. Miljøstyrelsen kan på baggrund af 

VVM-processen stille krav om afværgeforanstaltninger, der skal mindske eller kompensere for 

eventuelle væsentlige negative konsekvenser for miljøet. 

 

Projektet kræver miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen er myndighed i forhold til miljøgodkendelsen. 

Miljøgodkendelsen er at betragte som VVM tilladelsen.  J.fr. VVM bekendtgørelsen § 9 stk. 4. 

 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af den berørte 

kommune. I dette tilfælde er Miljøstyrelsen dog VVM-myndighed for projektet, da Miljøstyrelsen 

varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlæg, hvor godkendelseskompetencen i 

henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 40 er henlagt til miljøministeren, hvilket er fastlagt i § 11, stk. 

3 i VVM-bekendtgørelsen. 
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4. Idéfase 

Miljøstyrelsen har vurderet, at ændringerne på Horsens Kraftvarmeværk er VVM pligtige. Det 

betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM (Vurderinger af 

Virkninger på Miljøet). 

Miljøstyrelsen inviterer alle til at komme med ideer og forslag til planlægningen for Horsens 

Kraftvarmeværk. Idéfasen er første trin i det planlægningsarbejde, som indgår i VVM processen.  

 
4.1 Hvad er til debat? 
Det er en fordel for alle parter, at flest mulige spørgsmål afklares så tidligt som muligt. Derfor 

opfordres alle i denne første offentlighedsfase til at komme med spørgsmål, bemærkninger og 

emner, der ønskes belyst i VVM-redegørelsen. Det er også relevant at komme med forslag i forhold 

til miljøpåvirkninger, der særligt bør analyseres og belyses eller viderebringe lokal viden om særlige 

miljøforhold og hensyn til anden planlægning. 

Et af formålene med idefasen er, at borgere i området, som kan blive berørt af projektet, får 

mulighed for at stille spørgsmål og for at komme med forslag og ideer til emner i VVM-

redegørelsen. 

 
4.2 Hvordan giver du din mening til kende? 
Bemærkninger og kommentarer, der ønskes behandlet i det videre arbejde, skal være skriftlige. 

Send bidrag med elektronisk post eller almindelig post til: 

Miljøstyrelsen Aarhus 

Lyseng Allé 1 

8270 Højbjerg 

Telefon 72544000 

e-post aar@mst.dk 

 

Anfør venligst emnet: 

VVM for Horsens Kraftvarmeværk  

journal nummer: MST-1274-00044 
 

 
4.3 Høringsfrist 
Materialet er offentliggjort den 26. november 2012, og bidrag skal være Miljøstyrelsen i hænde 

senest den 7. januar 2013. 

Yderligere information kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk,  gå ind under – 
annoncer – og evt. se alle annoncer.  

 
 
4.4 Den videre proces 
Det mere konkrete og gennembearbejdede materiale i form af en VVM redegørelse og et 

kommuneplantillæg vil på et senere tidspunkt blive offentlig fremlagt i 8 uger. Her bliver der igen 

mulighed for at sende bemærkninger til Miljøstyrelsen. Først derefter, og på baggrund af de 

indkomne bemærkninger og VVM-redegørelsens konklusioner, vil Miljøstyrelsen kunne udstede 

kommuneplantillæg. I dette tilfælde vil miljøgodkendelsen erstatte VVM tilladelsen. 
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Horsens Kraftvarmeværk ønsker at kunne forbrænde udvalgte typer affald, som er klassificeret som 

farligt affald og at kunne øge den årlige mængde affald, som må forbrændes. Projektet skal miljøvurderes 

i en såkaldt VVM-proces, inden der kan meddeles tilladelse hertil. Forud for miljøvurderingen indkaldes 

der til ideer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være forslag til alternative løsninger og ideer 

til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt i miljøvurderingen. Denne debatfolder 

beskriver projektet og den forestående VVM proces. Selve miljøvurderingen kommer i offentlig høring på 

et senere tidspunkt i processen. 

Høringsrist for ideer og forslag: 7. januar 2013.     

Bemærkninger og kommentarer, der ønskes behandlet i det videre arbejde, skal være skriftlige. Send 

bidrag med elektronisk post eller almindelig post til: 

 

Miljøstyrelsen Aarhus 

Lyseng Allé 1 

8270 Højbjerg 

Telefon 72544000 

e-post aar@mst.dk 

 

Anfør venligst emnet: 

VVM for Horsens Kraftvarmeværk  

journal nummer: MST-1274-00044 

 

 


