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1. INDLEDNING 
 

Horsens Kraftvarmeværk A/S, Endelavevej 7, 8700 Horsens har miljøgodkendelse til at for-
brænde dagrenovation og forbrændingsegnet erhvervsaffald. Virksomheden er ejet af Dong 
Energy Power Holding A/S. Selve kraftvarmeværket er beliggende på matr. nr. 872, Horsens 
Markjorder. Arealet er ejet af Horsens Kommune.  
 
Horsens Kraftvarmeværk er omfattet af listepunkt K 106, anlæg der forbrænder dagrenovati-
on eller dagrenovationslignende affald jf. godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 486 af 25. 
maj 2012). Gasturbinen er en biaktivitet og er omfattet af listepunkt G101. 
 

Kraftvarmeværket består af to ens ovnlinjer til forbrænding af affald samt en gasturbine med 
naturgas som brændsel. Den indfyrede effekt er ca. 25, 6 MW på affald og ca. 60,2 MW på 
naturgas. Affaldsovnlinjerne er udstyret med tør røggasrensning til fjernelse af sure gasser 
og tungmetaller samt et SNCR-anlæg til fjernelse af NOx. 

Denne godkendelse omfatter drift og etablering af et  SCR-anlæg til reduktion af NOx i røg-
gassen fra turbinen. 

 

Miljøgodkendelsen omfatter: 

Med dette tillæg til miljøgodkendelse meddeles godkendelse til etablering af et SCR-anlæg 
på gasturbinen.  Den miljøtekniske beskrivelse kan ses i bilag A. 
 
I følge vilkår C25 i værkets revurderede miljøgodkendelse af 14. december 2010 samt påbud 
af 6. juli 2011 skal udledningen af NOx fra værkets gasturbine bringes ned, så der udledes 
maksimalt 200 mg NOx pr. Nm3. Virksomheden har endvidere redegjort for mulighederne for 
nedbringelse af grænseværdien, således at den er i overensstemmelse med det lave BAT-
AEL niveau i overensstemmelse med vilkår C26 i den revurderede miljøgodkendelse. 
 
For at leve op vilkåret om forbedret røggasrensning på turbinen og for at leve op til BAT-AEL, 
vil Horsens Kraftvarmeværk i løbet af sommeren 2012 etablere en DeNOx-løsning, der indbe-
fatter indbygning af SCR-katalysator elementer, inddysning af ammoniakvand(NH3-vand) i 
røggas-kanalen og som hidtil samtidig vand i gasturbinen. Derved vil NOx -udledningen kun-
ne bringes ned til ca. 50 mg/Nm3 fra det nuværende niveau på ca. 700 mg/Nm3.  Derfor vil 
kravet til udledningen blive skærpet i denne miljøgodkendelse, således at det er i overens-
stemmelse med de forventede emissionsgrænser i den danske implementering af IE-
direktivet samt BAT(Best Available Technique).   
 
Horsens Kraftvarmeværk installerer samtidig målere til løbende registrering af NOx og NH3-
slip for at dokumentere udledningen til miljøet og for at optimere driften af anlægget..   
 
På den baggrund er der i denne afgørelse fastsat vilkår til emissionen af NOx, CO og NH3 fra 
gasturbinen. Øvrige miljøpåvirkninger er omfattet af virksomhedens reviderede miljøgodken-
delse.  
 
Horsens Kraftvarmeværk er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Godkendelsesmyn-
digheden har vurderet, at etableringen af SCR-anlægget derfor er omfattet af VVM-
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bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14. Etablering af SCR-anlægget er screenet i forhold til 
VVM-bekendtgørelsen, og på den baggrund har Miljøstyrelsen afgjort, at der ikke er VVM-
pligt. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af SCR-anlægget på gasturbinen vil reducere det sam-
lede NOx-bidrag fra virksomheden væsentligt. Anlægget kan derfor drives uden væsentlig 
indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, VVM-anmeldelse og ansøgning om miljøgodkendel-
se, godkender Miljøstyrelsen hermed etablering og drift af et SCR-anlæg på gasturbinen på 
Horsens Kraftvarmeværk.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en perio-
de på 8 år fra godkendelsens dato: 
 

2.1 Vilkår for revurdering og miljøgodkendelse 
 
A Generelle forhold 
A1    Godkendelsen bortfalder, hvis etablering af SCR-anlægget ikke er startet inden 2 år 

fra godkendelsens dato. 
 
A2    Et eksemplar af afgørelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. 

Driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold og kende de vilkår, der 
er relevante for den enkelte medarbejder. 

 
B Luftforurening 

Emissionsgrænser 
B1  

Stof 
Emissionsgrænse 
(mg/Nm3, 15% O2)) 

NOx 50 

CO 100 

NH3 5 

  
  

B2 Emissionsgrænserne i vilkår B1 for NOx er overholdt:  
 Når ingen af de validerede gennemsnitsværdier pr. kalendermåned overskrider 

emissionsgrænseværdien. 
 

 Ingen af de validerede døgn gennemsnitsværdier overskrider 110 % af emis-
sionsgrænsværdierne. 
 

 Når 95 % af alle validerede timegennemsnitsværdier i årets løb ikke overskrider 
200 % af emissionsgrænseværdierne.  

 

                                                 
 
1 Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26. juni 2010. 
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For NH3 anses emissionsgrænseværdien for værende overholdt, hvis alle døgnmid-
delværdier i kalenderåret ikke overstiger emissionsgrænseværdien. 
 
De validerede gennemsnitsværdier over henholdsvis en time og en kalendermåned 
bestemmes ud fra de gyldigt målte timegennemsnitsværdier efter fratrækning af kon-
fidensintervallet. Hvis mere end 3 timegennemsnitsværdier over et døgn er ugyldige, 
fordi AMS-udstyret ikke fungerer korrekt eller er under vedligeholdelse, skal den på-
gældende døgnmiddelværdi ikke medtages ved beregning af gennemsnitsværdierne 
af emissionskoncentrationen, som skal sammenlignes med emissionsgrænseværdi-
erne. Højst 10 døgnmiddelværdier må kasseres om året på grund af fejlfunktion eller 
vedligeholdelse af det kontinuerte målesystem 
 
Under perioder med opstart eller nedlukning af gasturbinen skal der ikke foreligge do-
kumentation for overholdelse af emissionsgrænserne. 
 
Perioder med opstart defineres som perioden fra start af gasturbinen til højst 1 time 
efter, at generatorbryder er indkoblet. 
 
Perioder med nedlukning defineres fra ophør af leverance af el og varme til forsyning-
nettet fra gasturbinen.. 
 

B3 Definitionerne på perioder med opstart og nedlukning kan ændres efter nærmere afta-
le med godkendelsesmyndigheden. 
 

B4 Kontinuerte målinger, AMS 
Der skal i røggaskanalen fra gasturbinen være installeret automatisk målende syste-
mer (AMS-udstyr) for følgende stoffer og driftsparametre: 

 
Stof Driftsparametre 
NOx 
NH3  

Ilt 
Røggastemperatur 
Tryk 
Vanddampindhold (*) 

(*): Ikke nødvendig, forudsat at gasprøven tørres, inden emissionerne analyseres. 
 

Målestedet indretning og placering skal være i overensstemmelse med retningslinjer-
ne i kapitel 8 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 (luftvejledningen) eller fastlægges 
efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden 
 
Egenkontrol for AMS-udstyr 

B5 Virksomheden skal lade foretage kontrol og kalibrering af AMS-udstyr i henhold til 
DS/EN 14181.  
 
AMS skal opfylde nedenstående kvalitetskrav. 
 
Stof Kvalitetskrav 

(95 %- konfidensinterval for emissioner) 
NOx 20 % 
NH3 40 % 
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Resultatet af den årlige kontrol/kalibrering skal være tilsynsmyndigheden i hænde se-
nest 3 måneder efter, at kontrollen/kalibreringen er udført. 
 

B6 Der skal føres journal over gennemførte kvalitetssikringer af AMS-udstyr, så virksom-
heden til enhver tid kan dokumentere, at standarderne overholdes. Der henvises p.t. 
til: 

 
 QAL1: Fastlæggelse af teoretisk usikkerhed på målinger med AMS for NOx og NH3 i 

henhold til EN/ISO 14956. QAL1 gennemføres én gang indenfor de første 3 måne-
ders driftsperiode.  
Dokumentation for gennemført QAL1 skal kunne forevises tilsynsmyndigheden. 
 
QAL 2: Kvalitetssikring af installation i henhold til DS/EN 14181. 
På basis af test og parallelmålinger: 

- undersøges funktionalitet 
- fastlægges kalibreringsfunktionen 
- eftervises om kvalitetskrav er opfyldt 

 
QAL 2 skal gennemføres minimum hvert 3. år. 
 
Funktionstesten under QAL2 skal udføres af firma, som er kompetent til opgaven og 
på forhånd er accepteret af Tilsynsmyndigheden. 

 
 SRM (Standard Reference Metode) målinger skal udføres i henhold til Miljøstyrel-

sens anbefalede metoder, og af et laboratorium, der er akkrediteret til de pågælden-
de metoder. Detektionsgrænsen for den anvendte metode skal være under 10 % af 
emissionsgrænsen for døgnmiddel for den pågældende parameter. 
 
Herudover skal der gennemføres en QAL 2, hvis AMS-måleren ikke består AST-test 
for enten variabilitet eller kalibreringsfunktionens fortsatte gyldighed. 
 

 
Efter første QAL 2- kalibrering kan efterfølgende QAL2-kalibreringer erstattes af en 
funktionstest som ved AST og præstationskontrol, hvis emissionerne er permanent 
lave, jf. p.t. anbefaling 14 og 18 i rapport nr. 39/2007.  
 
Hvis AMS-udstyret ved AST-testen ikke opfylder krav til variabilitet, og/eller kalibre-
ringsfunktionen bedømmes til ikke længere at være gyldig, skal der udføres en ny 
QAL 2-kalibrering. 
 
Løbende kvalitetssikring baseret på aflæsninger af nul og span (QAL 3) skal gennem-
føres i henhold til DS/EN 14181  
 
AST (Annual Surveillance Test) skal udføres mindst 1 gang om året og skal ved hjælp 
af parallelmåling med referencemetoder omfatte: 
 

- en undersøgelse af funktionalitet 
- en eftervisning af kalibreringsfunktion og linearitet 
- en eftervisning af, om kvalitetskrav fortsat er opfyldt. 
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B7 Der skal udføres præstationsmåling af  CO-emissionen fra gasturbinen 2 gange i lø-
bet af et kalender år.  

 
Efter aftale med godkendelsesmyndigheden kan antallet af præstationsmålinger re-
duceres.   

 
B8 Præstationsmålinger skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 14879 (MEL-06) 

eller andre internationale standarder, der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kva-
litet.  
 

B9 Gasturbinen må ikke sættes i drift, hvis DeNOx-anlægget ikke er funktionsdygtigt, dog 
undtaget opstart fra ”dødt net” samt ved test af opstart fra ”dødt net”.  

 
DeNOx-anlægget skal være i drift, når der leveres energi fra gasturbinen. Ved svigt af 
DeNOx-anlægget under drift, så skal gasturbinen standses, hvis der ikke er opnået 
normal drift af DeNOx anlægget i løbet af 24 timer. 

 
Svigt af DeNOx-anlæg defineres som forekommende ved en emissionskoncentration 
af NOx på 200 mg/Nm3 (15% O2) eller derover som timemiddelværdi. 

 
Virksomheden skal senest 1. september 2012 udarbejde en procedure for undgåelse 
af utilsigtet udetid af DeNOx-anlægget. 

 
B10 I tilfælde af svigt af DeNOx anlægget på gasturbinen ud over 24 timer, skal tilsyns-

myndigheden orienteres straks.  
  

 
C Rapportering hvert kvartal 
C1  Anlægget skal hvert kvartal, hvor gasturbinen har været i drift, indsende kvartalets 

månedsrapporter, der for hver af parametrene NOx og NH3 , som minimum indehol-
der:  
 
1. Månedsrapporter over time- og døgnmiddelværdier af emissioner til luften. 
2. Den faktiske driftstid for hver kalendermåned i det pågældende kvartal og i kalen-

derårets forudgående kvartaler.  
3. Planlagte og ikke planlagte nedlukninger og opstarter med redegørelse for tids-

rum uden AMS-registrering.  
4. Antal time- og døgnmiddelværdier, der overskrider emissionsgrænseværdien for-

delt på hver kalendermåned i det pågældende kvartal og i kalenderårets forudgå-
ende kvartaler. Den målte emission under hver overskridelse skal oplyses. 

5. Timeværdier, hvor grænsen er overskredet med 200 % eller mere  
6. Opgørelse af, hvor mange måneder, den validerede måned gennemsnitsværdi for 

NH3 overskrider grænseværdien 
7. Opgørelse af hvor mange døgn den validerede døgn gennemsnitsværdi for NOx  

overskrider grænseværdien med 110 % 
8. Opgørelse af hvor mange timer den validerede time gennemsnitsværdi for NOx  

overskrider grænseværdien med 200 % 
9. Oplysninger om de rapporterede værdier er efter fradrag af konfidensinterval 
10. Registreringer i forhold til det gyldige kaliberingsinterval, der har en gyldig QAL2, 

og det skal fremgå af rapporten, hvis måleresultaterne ligger udenfor intervallet. 
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11. Dato for seneste QAL 2. 
12. Dato for seneste AST 
13. Redegørelse for eventuelle overskridelser af emissionsgrænseværdierne og for 

hvordan overskridelserne afhjælpes og forebygges, dels i det konkrete tilfælde og 
dels fremadrettet for at undgå en tilsvarende situation igen. 

14. Hændelser hvor gasturbinen er blevet lukket ned 
 
   
Kvartalsrapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest den 20. i måneden 
efter kvartalsafslutningen 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1  Baggrund for afgørelsen 
Horsens Kraftvarmeværk har ansøgt om godkendelse af etablering af et SCR-anlæg på gas-
turbinen. Miljøstyrelsen har i denne afgørelse godkendt, at der etableres et DeNOx anlæg på 
afkastet fra gasturbinen på Horsens Kraftvarmeværk med anvendelse af den eksisterende 
NH3-tank til oplagring af NH3-vand til processen. 

Miljøstyrelsen vurderer, at Horsens Kraftvarmeværk – under hensyntagen til den teknologi-
ske udvikling - ved sin indretning og drift lever op til kravene om, at:  
 
1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,  
2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre 

skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,  
3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt,  
4) at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for 

genanvendelse og recirkulation er udnyttet,  
5) at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rens-

ningsteknik, og  
6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og be-

grænse konsekvenserne heraf.  
 
Ovenstående punkter 1-6 er nærmere uddybet længere nede i den miljøtekniske vurdering. 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 

Siden revurderingen af 12. december 2010 er der ikke sket ændringer i driften og indretnin-
gen af anlægget. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Horsens Kraftvarmeværk er beliggende Endelavevej 7, 8700 Horsens på matrikelnummer 
872, Horsens Markjorder. Horsens Kraftvarmeværks grundareal er ca. 19.500 m2, hvoraf det 
bebyggede areal udgør ca. 3.600 m2.  
 
Horsens Kraftvarmeværk er oprindeligt medtaget som delområde IX i lokalplan nr. 85 af 20. 
september 1988. Området er udlagt til erhverv og er afgrænset mod vest af Høegh Guld-
bergs Gade. Området vest for Høegh Guldbergs Gade og nord for Bygholm Å er udlagt til 
erhvervsformål med forbud mod generende virksomhed (f.eks. støjende aktiviteter). Området 
syd for Dagnæs Bæk er udlagt til rekreative formål. Kommuneplanrammer er vist i bilag C. 
 
Kraftvarmeværket er placeret ovenpå et opfyldt areal i Horsens Fjord. Den del af opfyldnin-
gen, hvor kraftvarmeværket ligger, består af indspulet havneslam, som efterfølgende er be-
fæstet med grus og asfalt.   
 
Afstanden fra kraftvarmeværket til fjorden er i størrelsesordenen 200 m. Se oversigtsplanen 
på bilag B.  
 
Der er ingen grundvandsinteresser i området. Virksomheden er placeret på et areal, der tidli-
gere har været losseplads.  
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Beskyttet natur, naturbeskyttelsesloven 
Umiddelbart syd for værket findes en bræmme med beskyttet strandeng og ferske eng- og 
kærarealer. Ca. 1 km vest for værket findes en beskyttet mose. (Bækkelund). Disse arealer 
er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Beskyttet natur, Natura 2000 
I revurderingen af anlæggets miljøgodkendelse af 14. december 2010 er der foretaget en 
vurdering af konsekvenserne for de naturtyper og arter, som områderne er udpeget for at 
beskytte (Bekendtgørelse nr. 408 af 1. 5. 2007 om bekendtgørelse om udpegning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelses af visse arter.) 
 
Vilkårene i denne tillægsgodkendelse vil medvirke til at reducere kvælstofbelastningen af 
Natura 2000-områderne væsentligt. Det er derfor samlet set vurderingen, at den reviderede 
miljøgodkendelse ikke har en negativ konsekvens for de naturtyper og arter, som de nævnte 
Natura2000-områder er udpeget for at beskytte, men må forventes at have en positiv effekt.  

3.1.3 Nye lovkrav 

Der er siden meddelelsen af den sidste samlede miljøgodkendelse (revision af 15. december 
2010) kommet flere nye bekendtgørelser og vejledninger inden for miljøområdet (se bilag I 
for anvendt lovgrundlag), blandt andre nedenstående: 
 
 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 

(VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010. 
 Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1415 af 12. december 
 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 

(olietankbekendtgørelsen), nr. 1321 af 21. december 2011. 
 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 486 af 25. maj 2012. 
 
Bekendtgørelserne vurderes ikke at have konsekvenser i forhold til denne godkendelse.  

3.1.4 Luftforurening 

Vilkår er stillet i overensstemmelse med IE-direktivet, som implementeres i dansk lovgivning i 
2013 samt BREF for store fyringsanlæg.  
 
Gasturbinen, som er på 60,2 MW indfyret effekt, fyres med naturgas. Den årlige driftstid er 
på ca. 4.000 fuldlasttimer typisk i vinterhalvåret.  

Den reviderede miljøgodkendelse til kraftvarmeværket inklusiv gasturbinen er fra 14. decem-
ber 2010.  ifølge vilkår C25 i værkets revurderede miljøgodkendelse, skal udledningen af 
NOx fra værkets gasturbine bringes ned, så der udledes maksimalt 200 mg NOx pr. Nm3. 
Samtidig skal værket iflg. vilkår C26 redegøre for mulighederne nedbringelse af grænsevær-
dien, således at den er i overensstemmelse med det lave BAT-AEL niveau. 

 
Grænseværdien på 200 mg/Nm3 i den revurderede miljøgodkendelse blev fastsat med ud-
gangspunkt i bekendtgørelse 621 af 23. juni 2005(Bekendtgørelse om begrænsning af emis-
sion af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og 
turbiner). Når IE direktivet implementeres i dansk lovgivning fra januar 2013, forventes det, at 
grænseværdien for NOx fastsættes til 50 mg/Nm3 ved 15% O2.  
 
Horsens Kraftvarmeværk har på baggrund af redegørelsen besluttet at etablere en DeNOx-
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løsning, der indbefatter indbygning af SCR-katalysator elementer, inddysning af ammoniak-
vand i røggas-kanalen og som hidtil samtidig vand i gasturbinen. Derved vil NOx  udlednin-
gen kunne bringes ned til ca. 50 mg/Nm3 fra det nuværende niveau på ca. 700 mg/Nm3.  

 
Emissionsniveauer, emissionsgrænser og BREF’ens emissionsniveauer 
 
Parameter Opnåelige 

niveauer jf. 
DONG Ener-
gy  

(mg/Nm3 , 5 % O2)  

Opnåelige ni-
veauer jf. 
DONG Energy  

(mg/Nm3, 15 % O2)  

IE-Direktivets 
grænseværdi-
er-fra 
01.01.2013 

(mg/Nm3, 15 % O2)  

BREF niveauer 

 

 

(mg/Nm3, 15 % O2)  

NOx 50 19 50 50-90 

CO 150 56 100 30-100 

NH3 12 4,5  5 

 

På den baggrund har godkendelsesmyndigheden vurderet, at der skal stilles vilkår i over-
ensstemmelse med de forventede grænseværdier for NOx og CO i IE Direktivet. Dette er 
samtidigt i overensstemmelse med BREF-niveauerne. Der er ingen grænseværdier for NH3 i 
IE-direktivet. I stedet er der valgt at stille krav i overensstemmelse med angivelsen i BREF-
dokumentet. 

Vilkår B2 vedrørende vurdering af emissionsgrænsernes overholdelse er fastsat i overens-
temmelse med IE-direktivet.  

Der er fastsat vilkår om, at gasturbinen ikke må sættes i drift, hvis DeNOx anlægget ikke er 
funktionsdygtigt. (B7) 

I den revurderede miljøgodkendelse for Horsens Kraftvarmeværk er der fastsat vilkår til B-
værdier bl.a. for NOx og NH3 . Disse gælder fortsat.  

Det forventes, at der stilles krav i den danske implementering af IE direktivet om kontinuert 
måling af NOx på gasturbiner over 10 MW termisk. Der er ikke krav i IE direktivet om konti-
nuerte målinger af emissioner af CO og NH3 på energianlæg mindre end 100 MW indfyret 
termisk effekt. Virksomheden har imidlertid oplyst, at der installeres kontinuerte målere for 
NOx og NH3 i afkastet fra gasturbinen.  

Rensningen af røggassen for NOx sker ved hjælp af SCR-anlæg, dvs. anlæg hvor NOx rea-
gerer med ammoniak ved at indgå i en katalytisk proces.  Ved rensningsprocessen er der 
risiko for at der sker et væsentligt ammoniakslip, hvis driften af DeNOx anlægget ikke funge-
rer optimalt. Miljøstyrelsen vurderer, at det er væsentligt at NH3 måles kontinuert for at sikre, 
at emissionen ikke stiger ved utilsigtet drift af anlægget.  
 
Derfor har godkendelsesmyndigheden fastsat vilkår om automatisk, kontinuert måling af 
NOx og NH3 i afkastet fra gasturbinen.  

3.1.5 Lugt 

Vilkår til lugt fremgår af virksomhedens revurderede miljøgodkendelse af 14. december 
2010, og det er ikke fundet relevant at ændre dette vilkår. 
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3.1.6 Støj 

Virksomheden har oplyst, at der vil blive indbygget støjdæmper i røggaskanalen, så den 
samlede støjbelastning fra anlægget ligger under de gældende støjvilkår (F1-F5), som er 
fastsat  i virksomhedens revurderede miljøgodkendelse af 14. december 2010.  
Envidere oplyser virksomheden, at trafikken forventes at stige med ca. 12 køretøjer/år med 
ammoniakvand, som primært forventes at komme i vinterperioden. I denne periode vil trafik-
ken øges med ca. 1 lastbil hver 14. dag.  
Der er ikke stillet supplerende vilkår til støj med dette tillæg til godkendelse.  

3.1.7 Jord og grundvand 

Virksomheden vil anvende den eksisterende ammoniakvandstank udenfor værkets affalds-
kedelbygning i den nordlige ende af værket. Denne tank forsyner i forvejen SNCR-DeNOx-
anlæggene på værkets to affaldsforbrændingslinier. 

 
Ammoniakvandet til gasturbinens SCR-DeNOx fremføres via en rørledning som er koblet på 
den eksisterende rørledning til forsyning af værkets vandbehandlingsanlæg ved indføring til 
dampturbinekælder. 

Der er stillet vilkår i forhold til den eksisterende ammoniaktank samt jord og grundvand i den 
revurderede miljøgodkendelse (Vilkår B23 samt vilkår B37 og 38). Miljøstyrelsen vurderer, at 
der ikke er behov for yderligere vilkår.  

3.1.8 Affald 

Brugte katalysator elementer og andet affald fra SCR-anlægget skal bortskaffes i henhold til 
regulativ fra Horsens Kommune og jf. vilkår H5 i den revurderede miljøgodkendelse af 14. 
december 2010.  

3.1.9 Indberetning/rapportering 

Vilkår til årsrapport fremgår af den revurderede miljøgodkendelse af 14. december 2010 (I2). 
Desuden er der i dette tillæg til miljøgodkendelse stillet vilkår om rapportering vedr. SCR-
anlægget på gasturbinen.  

3.1.10 Ophør 

Iflg. godkendelsesbekendtgørelsen skal godkendelsesmyndigheden stille vilkår, der sikrer, at 
der ved ophør af driften træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare 
og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. Vilkår fremgår af revurderingens 
vilkår L1. 

3.1.11 Bedst tilgængelige teknik 

A. Lovgrundlag 
Det fremgår af IPPC-direktivet, at grænseværdier for emission, parametre eller tilsvarende 
tekniske foranstaltninger skal baseres på den bedste tilgængelige teknik (BAT)2, uden at der 

                                                 
 
2 Den ”bedste tilgængelige teknik” (BAT) defineres som det mest effektive og avancerede trin i udviklingen af 
aktiviteter og driftsmetoder, som udtryk for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for 
emissionsgrænseværdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse emissi-
onerne og indvirkningen på miljøet som helhed. 
Ved ”teknik” forstås både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, vedligehol-
des, drives og lukkes ned. 
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i direktivet dog foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi, og under hensyn 
til det pågældende anlægs karakteristika, geografiske beliggenhed og de lokale miljøforhold. 
 
I følge godkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, punkt 1 må godkendelsesmyndigheden 
ikke meddele godkendelse, medmindre virksomheden har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængeli-
ge teknik. 
 
B. BAT-reference - BREF 
Horsens Kraftvarmeværk har udarbejdet en teknisk-økonomisk redegørelse for mulighederne 
for at bringe emissionerne fra affaldsforbrændingsanlægget og gasturbinen ned til BAT-AEL 
niveau jf. BREF-noten af juli 2006 for store fyringsanlæg.På baggrund af konklusionen i re-
degørelserne har godkendelsesmyndigheden vurderet, at grænseværdierne for røggassen 
fra turbinen skal skærpes. 
 
Dette er samtidigt i overensstemmelse med de emissionsgrænser for NOx og CO i IE-
direktivet, som forventes implementeret i dansk lovgivning i 2013.   
 
Der er ikke fastsat emissionsgrænser for NH3 i IE-direktivet. Derfor er grænseværdien fastsat 
i overensstemmelse med BAT-AEL værdien.  

3.2 Bemærkninger til afgørelsen  
Udkast til miljøgodkendelse har været i høring ved virksomheden.   
 
Virksomhedens bemærkninger hertil er vurderet af miljømyndigheden og i et vist omfang 
indarbejdet i miljøgodkendelsen. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Horsens Kommune har ikke haft kommentarer til ansøgningen.  

3.3.2 Inddragelse af borgere mv. 

Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende miljøansøgningen som følge af annoncerin-
gen. 
 
 

                                                                                                                                                      
 
Ved ”tilgængelig” forstås udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan anvendes i den 
relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der tages hensyn til omkostningerne og for-
dele, uanset om teknikken anvendes eller produceres i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslede-
ren kan disponere over teknikken på rimelige vilkår. 
Ved ”bedste” forstås mest effektive teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for miljøet som hel-
hed. 
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3. Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 
 
Miljøgodkendelse 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 14. december 2010 
og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som 
vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 2 på hinanden følgende år, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
Listepunkt 
K 106 Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en 
kapacitet på mere end 3 tons pr. time. (i) (s), samt  
 G101Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en 
samle t indfyret effekt på mere end 50 MW. 
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen, og den omhandlede aktivitet er 
omfattet af bekendtgørelsens bilag 2. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets 
virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 20. juli 2012 truffet særskilt 
afgørelse herom. Resultatet af VVM-screeningen viser, at der ikke er VVM-pligt.  
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4. Øvrige afgørelser 

Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse/r  fortsat 
Revurdering af miljøgodkendelse af 14. december 2010 
Påbud vedrørende forlængelse af frist for overholdelse af NOx emission af 20. juli 2011 
Påbud vedrørende ophør af mellemlager af 20. juli 2011 
Påbud vedrørende straksindberetning af 1. april 2011 
 

4.1. Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.2. Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den 

konkrete 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 Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 
Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 24. august 2012 inden kl. 
16.00. Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De ind-
betaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privat-
personer og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 
modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøkla-
genævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra be-
handling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjem-
meside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sa-
gen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det 
er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodken-
delsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til 
at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 

Søgsmål 

Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 20. januar 
2013. 

 

4.3. Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
DONG Energy, Karsten Thiessen kathi@dongenergy.dk 
DONG Energy, Niels Bo Poulsen niehy@dongenergy.dk 
Horsens Kommune horsens.kommune@horsens.dk 
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk , midt@sst.dk 
Fødevareregion Vest, Veterinærafde-
lingen 

region.vest@fvst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk, horsens@dof.dk 
Greenpeace info@nordic.greenpeace.org 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk, soehoejlan-

det@friluftsraadet.dk 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
Noah noah@noah.dk 
Arbejdstilsynet at@at.dk 
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Dok. nr. 1172383 

(ver. nr. 1172383A) 

 

Anmeldelse af løsning for nedsættelse af NOx-udledning fra gasturbinen på Horsens Kraftvarmeværk 

 

 
1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. 
Horsens Kraftvarmeværk A/S, Endelavevej 7, 8700 Horsens, 99 55 14 20  

 
2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer 
Horsens Kraftvarmeværk A/S, Endelavevej 7, 8700 Horsens 

Matrikelnr. 872 og 880b, Horsens Markjorder  

CVR-nummer: 25496086 

P-nummer: 1.007.775.373 

 
3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen 
Horsens Kraftvarmeværk er 100% ejet af: 

DONG Energy Thermal Power A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia 

 

 
4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson 
Anmeldelsen varetages af: 

DONG Energy Thermal Power 

HSE 

Kraftværksvej 53 

7000 Fredericia 

Att.: Niels Bo Poulsen 

 

 
2. Oplysninger om virksomhedens art 
5) Virksomhedens listebetegnelse 
K106 

  

 
6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt 
 

Iflg. vilkår C25 i værkets miljøgodkendelse, skal udledningen af NOx fra værkets gasturbine bringes 

ned, så der udledes maksimalt 200 mg NOx pr. Nm3. Samtidig skal værket iflg. vilkår C26 redegøre 

for mulighederne nedbringelse af grænseværdien, således at den er i overensstemmelse med det 

lave BAT-AEL niveau. 

For at leve op til disse krav vil Horsens Kraftvarmeværk i løbet af sommeren 2012 etablere en 

DeNOx-løsning der indbefatter indbygning af SCR-katalysator-elementer, inddysning af 

ammoniakvand i røggas-kanalen og som hidtil samtidig vand i gasturbinen. Derved vil NOx 

udledningen kunne bringes ned til ca. 50 mg/Nm3 fra det nuværende niveau på ca. 700 mg/Nm3.      

 

Horsens Kraftvarmeværk installerer samtidig målere til løbende registrering af NOx, ilt og NH3-slip.   

 

Etablering af DeNOx-løsningen vil samlet set bidrage til at forureningen fra driften af gasturbinen 

nedsættes markant.     
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Dok. nr. 1172383 

(ver. nr. 1172383A) 

 

Anmeldelse af løsning for nedsættelse af NOx-udledning fra gasturbinen på Horsens Kraftvarmeværk 

 

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
Horsens Kraftvarmeværk er ikke omfattet og vil ikke hermed blive omfattet af bekendtgørelse om 

kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 

 
8) Forventet ophørstidspunkt 
Den anmeldte etablering af DeNOx løsning er ikke midlertidig.   

 
3. Oplysninger om etablering 
9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige 
udvidelser/ændringer 
Etableringen af DeNOx løsning udløser ikke behov for bygningsmæssige udvidelser/ændringer.   

 
10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder 
Etableringen af DeNOx-løsningen er planlagt til at skulle foregå i perioden 1. maj - 10. august 2012.  

Indkøring foretages over få dage i august-september. Garantitest kan først gennemføres i december 

2012, for at dette kan ske under fuld last.  

 
4. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
11) Oversigtsplan 
Vi henviser til oversigtsplanen i værkets miljøgodkendelse. 

 

 
12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser 
Ikke relevant i denne sammenhæng. 

 
13) Virksomhedens daglige driftstid 
Etablering af DeNOx-løsningen ændrer ikke på værkets driftstid. 

 
14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold 
Der forventes et årligt forbrug af ammoniakvand på ca. 320 ton, svarende til ca. 12 køretøjer/årligt 

med ammoniakvand, som ankommer henover vinterperioden det vil sige 1 læs ca. hver 14. dag. 

Dette baserer sig på en forventning om drift svarende til ca. 4.300 fuldlasttimer, et ammoniakvands 

forbrug på 75 kg/time og ca. 28 ton ammoniakvand pr. køretøj. 

Der ud over bliver der ikke ændringer med hensyn til til- og frakørselsforhold. 

 
5. Tegninger over virksomhedens indretning 
15) Tegninger over virksomhedens indretning 
SCR-katalysatorerne indsættes og ammoniakvandet indsprøjtes i gasturbinens røggaskanal. Der er 

derfor udelukkende tale om ændringer i gasturbine-bygningen i den sydlige del af værket. Dog vil 

ammoniakvandet blive leveret fra den eksisterende ammoniakvandstank udenfor værkets 

affaldskedelbygning i den nordlige ende af værket. Denne tank forsyner i forvejen SNCR-DeNOx-

anlæggene på værkets to affaldsforbrændingslinier. 

Ammoniakvandet til gasturbinens SCR-DeNOx-del fremføres via en rørledning som forløber som 

vist på bilag 1 og som er koblet på den eksisterende rørledning til forsyning af værkets 

vandbehandlingsanlæg ved indføring til dampturbinekælder.  
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De kontinuerlige ilt-, NOx- og NH3-slip-målere vil måle på røggas udtaget fra røggaskanal mellem 

udstødskedel og skorsten. 

 
 

 
6. Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16) Oplysninger om produktionskapacitet og forbrug af råvarer, energi, vand og 
hjælpestoffer 

Der forventes et årligt forbrug af ammoniakvand på ca. 320 ton. Forbruget vil ske henover vinteren, 

hvor gasturbinen kører. 

Dette baserer sig på en forventning om drift svarende til ca. 4.300 fuldlasttimer og et 

ammoniakvands forbrug på 75 kg/time.  

 

Der forventes et uændret årligt forbrug af vand til indsprøjtning i gasturbinen på ca. 3.900 m3 baseret 

på et forbrug på ca. 0,9 m3 pr. time. 

 

El-forbruget til at drive anlægget/processen vil blive ca. 130.000 kWh baseret på et effektbehov på 

ca. 30 kW. 

Det største forbrug vil hidrøre fra driften af højtemperaturblæseren, som skal tillede varm røggas til 

ammoniakvandet for at fordampe det. Blæserens energi effektbehov er ca. 16,5 kW.   

 

 
17) Virksomhedens procesforløb 

Horsens Kraftvarmeværk indsprøjter i forvejen vand i gasturbinen for at reducere NOx-udledningen. 

Der er tale om deionat. Der ændres ikke på denne del af DeNOx-løsningen udover at der etableres 

et nyt vandbehandlingsanlæg med dobbelt ionbytter. Vandindsprøjtningen bringer NOx-udledningen 

ned til ca. 700 mg/Nm3 (ved 5% ilt). 

 

Den valgte DeNOx-løsning omfatter, at der ud over vandindsprøjtningen DeNOx´es ved at der i 

røggassen ved ca. 460 eller 525 grader c - CFD-analyser afgør hvilket område der skal vælges - 

indsprøjtes fordampet ammoniakvand (24%) før røggassen føres gennem/forbi katalysator-

elementer. Katalysator-elementerne placeres mellem overheder (OH) og economiser (ECO) som det 

fremgår af bilag 2 (Dok 1171383, Catcons tegning 010-001-001). 

Katalysator-elementerne er af typen Haldor Topsøe DNX-929 og er blevet brugt til mange lignende 

opgaver med godt resultat.               

 

Ammoniakvandet fordampes via brug af ca. 460 grader celcius varm røggas som udtages mellem 

overheder og fordamper og som føres til ammoniakvandet via en højtemperaturblæser med 

frekvensomformer. 

 

Efter de beskrevne DeNOx-processer forventes det at NOx-udledningen vil være nedbragt til ca. 50 

mg/Nm3  under normal drift med forbehold for at leverandøren lever op til den garanterede værdi og 

at vi fortsat indsprøjter vand i gasturbinen.     

 
18) Oplysning om energianlæg 

Der etableres ikke nye energianlæg efter som den energi der skal bruges til fordampning af 

ammoniakvandet tages fra røggassen. 
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19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld 

 

Generelt gælder det at DeNOx-anlægget vil være under 24 timers overvågning eftersom værket er 

bemandet 24 timer i døgnet og DeNOx-anlægget leveres med vedligeholdelsesplan og strategiske 

reservedele. Risikoen for driftsforstyrrelser eller uheld er derfor begrænset.  

 

Havari på vandindsprøjtnings-systemet vil kunne forøge NOx-udledningen. Systemet er dog meget 

robust viser erfaring fra de mange års drift af dette, så sandsynligheden for en sådan hændelse 

vurderes til at være minimal. 

 

Havari på ammoniakvands-doseringssystemet vil kunne forøge NOx-udledningen. Systemet 

vurderes dog til at være meget robust - blandt andet ud fra erfaring fra andre anlæg - så 

sandsynligheden for en sådan hændelser vurderes til at være minimal. 

 

Horsens Kraftvarmeværk sikrer blandt andet via alarmsystemer, at der til stadighed er nok 

ammoniakvand til rådighed i ammoniakvandstanken til drift af alle tre systemer for indsprøjtning af 

ammoniakvand. 

 

Ammoniakvandstanken er placeret i værkets ene spejlbassin, som har rigelig kapacitet i forhold 

tankens maksimale indhold på 40 m3.  

 

Ved eventuelt brud på ammoniakvandssystemet vil pumperne kunne stoppes via proces- og 

nødstop. 

 

Ved fordamperenheden for fordampning af ammoniakvandet vil der blive installeret en NH3-detektor. 

 

   

 
20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af 
anlæg 

Forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af gasturbinen kendes endnu ikke tilstrækkeligt. 

Vi afventer information fra leverandøren og erfaring fra den indledende drift . Under alle 

omstændigheder bliver og holdes opstarts- og nedlukningsperioderne meget korte ikke mindst fordi 

virkningsgraden i denne tilstand er relativt lav. 

 

 
7. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 

21) Redegørelse for den valgte teknologi 
Horsens kraftvarmeværk får med den kombinerede løsning med henholdsvis vandindsprøjtning i 

gasturbinen og efterfølgende ammoniakvandsindsprøjtning i røggassen i forbindelse med 

gennemløb af SCR-katalysatorer, en robust og velafprøvet DeNOx-løsning som er i 

overensstemmelse med BAT for nedbringelse af NOx fra gasturbiner. Se også vedlagt redegørelse 

for nedsættelse af grænseværdien (dok 1171472).  

 

Via den valgte brug af røggas til fordampning af ammoniakvandet opnås en højere energieffektivitet 

end hvis den nødvendige energi til fordampningen skulle produceres på et særskilt energianlæg. 



 

 

 
 

 

 Side 8/10 

 

Dok. nr. 1172383 

(ver. nr. 1172383A) 

 

Anmeldelse af løsning for nedsættelse af NOx-udledning fra gasturbinen på Horsens Kraftvarmeværk 

 

 

Der vil blive udført CFD-analyser for at afdække hvorledes SCR-delen etableres og drives mest 

optimalt, herunder med henblik på optimal udnyttelse af ammoniakvandet.     

 
8. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende 

foranstaltninger 
Luftforurening 

22) Stofklasser, massestrøm og emission 
 

Det forventes, at tiltaget med SCR-DeNOx vil bringe NOx-udledningen på ca. 50 mg/Nm3 under 

normal drift og dermed under kravet om maksimalt 200 mg/Nm3 . De 50 mg/Nm3 er med forbehold 

for at leverandøren lever op til den garanterede værdi og at vi fortsat indsprøjter vand i gasturbinen.      

 

Det forventes, at kravet til maksimal CO-udledning på 150 mg/Nm3 også vil kunne overholdes med 

god margin.  

 

Der vil opstå et vist slip af ureageret ammoniak (NH3). Slippet vil ikke overstige 12 mg/Nm3 (ved 5% 

ilt). Vi forventer, at slippet normalt vil ligge noget lavere end dette, men det kan ikke angives 

nærmere før der er opnået tilstrækkelig driftserfaring.  

 
23) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder 

Ikke relevant i denne forbindelse.  

 
24) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning 
af anlæg 

Se punkt 20. 

 
25) Beregning af afkasthøjder 

Ny beregning ikke relevant eftersom B-værdierne  med den nuværende afkasthøjde var overholdt i 

forvejen det vil sige ved de ca. 700 mg NOx pr. Nm3.  

 

Spildevand 
26) Spildevandsteknisk beskrivelse 

Ikke relevant da værket heller ikke efter installering af SCR-DeNOx udleder processpildevand.  

 
27) Afledning af spildevand 

Ikke relevant da værket heller ikke efter installering af SCR-DeNOx udleder processpildevand. 

 
28) Direkte udledning 

Der opstår ikke vand som der søges om tilladelse til direkte udledning af til vandløb, søer eller havet.  

 
29) Udledning af kvælstof eller fosfor 

Ikke relevant. 

 

 

Støj 
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30) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder 
Der vil kun opstå ekstra trafik i form af de ca. 12 årlige ekstra leverancer af ammoniakvand.  

 

Højtemperaturblæseren er placeret indendørs i gasturbinesalen.  

 
31) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

Der vil blive indbygget lyddæmper i røggaskanalen og højtemperaturblæseren vil blive støjdæmpet, 

hvis arbejdsmiljømæssige forhold gør det nødvendigt. 

  

 
32) Beregning af det samlede støjniveau 

Eftersom SCR-DeNOx-anlægget er placeret indendørs og der indbygges lyddæmper i 

røggaskanalen udløser installeringen af SCR-DeNOx på gasturbinen ikke behov for beregning af 

ekstern støj.   

 

Affald 
33) Oplysninger om affaldssammensætning og -mængde 
Processen frembringer ikke affald.  

 
34) Oplysninger om affaldshåndtering 

Processen frembringer ikke affald.  

 
35) Fordeling af nyttiggørelse og bortskaffelse af affald 

Processen frembringer ikke affald. 

 

Jord og grundvand 
36) Jord og grundvandsbeskyttende foranstaltninger 

Se punkt 19. 

 
9. Forslag til vilkår og egenkontrol 

37) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår 
 

Ikke relevant da installeringen af SCR-DeNOx er en udløber af allerede stillede vilkår i værkets 

miljøgodkendelse.   

 
10. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

38) Oplysninger om særlige emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld 
Se punkt 19. 

 
 

39) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå 
driftsforstyrrelser og uheld 

Se punkt 19. 

 
40) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne 
for mennesker og miljø af de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld. 

Se punkt 19 
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11. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 
11.1 41) Foranstaltninger til forebyggelse af forurening i forbindelse med 

virksomhedens ophør 
Installering af SCR-DeNOx ændrer ikke på de foranstaltninger værket under alle omstændigheder 

skal gennemføre ved værkets ophør i henhold til vilkår L1 i værkets miljøgodkendelse.  

 
12. Ikke-teknisk resume 

42) Ikke teknisk resume 
 

Horsens Kraftvarmeværk installerer SCR-DeNOx på værkets gasturbine. Det vil sammen med den 

fortsatte indsprøjtning af vand i gasturbinen sikre, at kravet til maksimal NOx-udledning på 200 

mg/Nm3 vil kunne overholdes gældende fra efteråret 2012 (ca. 1. oktober), hvor gasturbinen efter 

sommerpausen igen tages i drift for at dække områdets fjernvarmebehov. Det forventes at 

udledningen vil kunne nedbringes til ca. 50 mg/Nm3 under normal drift. 

 

Tiltaget vil medføre et forbrug af ammoniakvand på ca. 320 m3 pr. år, et NH3-slip på under 12 

mg/Nm3, et ekstra årligt elforbrug på ca. 130.000 kWh og et uændret forbrug af vand (deionat) på 

ca. 3.900 m3.    

 

Horsens Kraftvarmeværk installerer samtidig målere til løbende registrering af NOx, ilt og NH3-slip 

 

Etablering af DeNOx-løsningen vil samlet set bidrage til at forureningen fra driften af gasturbinen 

nedsættes markant.     
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BILAG B: Oversigtsplan 
Horsens Kraftvarmeværk (rød prik) 
 



 
 

20

BILAG C: Temakort 
Horsens kommuneplan 
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Lokalplaner i området omkring Horsens Kraftvarme-
værk
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Beskyttede naturtyper 
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Natura 2000, habitatområder og fuglebeskyttelsesområder 
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Drikkevandsinteresser 
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Bilag D: Lovgrundlag, referenceliste 
 
Love  
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 
 
Bekendtgørelser  
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 
486 af 25. maj 2012 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 
i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010 
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1415 af 12. december 2011 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendt-
gørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 med senere ændringer 

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certifi-
cerede personer m.v. (akkrediteringsbekendtgørelsen), nr. 866 af 1. juli 2010 med senere 
ændringer 
Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald (forbrændingsbekendtgørelsen), nr. 1356 
af 21. december 2011 
Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 
(bekendtgørelse om store fyr), nr. 808 af 25. september 2003 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 
(spildevandsbekendtgørelsen), nr. 1448 af 11. december 2007 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 1022 af 25. august 2010. 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen  
Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen) 
Nr. 5/1999 om spildevandstilladelser 
Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 6/1995 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter. 
Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
Fra december 1991 – Håndbog om miljø og planlægning. 
Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
 
Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 
Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksom-
heder 
Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser. 
Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen 
Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept 
Arbejdsrapport nr. 12/2008 om miljøkrav til store olielagre 
Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU 
Arbejdsrapport nr. 4/2007 om vurdering af sundheds- og miljømæssige risici i forbindelse 
med gasudslip på risikovirksomheder 
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BREF-noter  
Se oversigt på http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-
+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/01010500.htm 
 
Andet materiale 
AT-vejledning nr. C.0.3 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (jan. 
2006) 
Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, DS 455, 1985 med æn-
dringer af 13. oktober 1990. 
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Bilag E: Liste over sagens akter 
 Anmeldelse af løsning for nedsættelse af NOx udledning fra gasturbinen på Horsens 

Kraftvarmeværk af 30. marts 2012 
 Redegørelse for nedbringelse af emissionsgrænseværdier for gasturbinen på 

Horsens Kraftvarmeværk  
 Tegning-rørføring af NH3 vand til DeNOx på HOV gasturbine 
 Tegning placering af katalysator indsprøjtning af NH3 mv. HOV GT DeNOx  
 Mail af 11. april 2012 fra Horsens Kommune ang. kommentarer til ansøgning 
 Mail af 28. juni 2012 fra DONG Energy, Horsens Kraftvarmeværk ang. kommentarer 

til udkast til miljøgodkendelse.  


