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NOTAT 
Projekt Anvendelse af alternative brændsler og råvarer på Aalborg Portland A/S 
Kunde Aalborg Portland A/S 
Notat nr. 05 

 
Til Claus Lübeck Christensen, Miljøstyrelsen Århus  
Fra Ole Riger-Kusk, Rambøll 
  
  

 
På vegne af Aalborg Portland A/S fremsendes hermed nærværende 
ansøgning om vilkårsændring for så vidt angår anvendelse af alter-
native brændsler og råvarer.  

 
 

1. Indledning 
I henhold til vilkår B14 i miljøgodkendelse af 18. december 2009 
må Aalborg Portland alene medforbrænde få produkter. Produkter-
ne anvendes som erstatning for "jomfruelige" materialer både i 
form af alternative råvarer og alternative brændsler.  
 
Virksomheden modtager ofte informationer om produkter, som 
med fordel kunne anvendes som alternative brændsler og råvarer i 
forbindelse med produktionen, men den nuværende procedure for 
godkendelse af nye produkter vanskeliggør anvendelse af sådanne, 
da den ikke gør det muligt for virksomheden at reagere hurtigt på 
de muligheder, der findes i markedet.  
 
Denne langsommelige sagsgang betyder også, at produkter, som 
kunne anvendes i produktionen på Aalborg Portland går til anden 
side, eller risikerer at blive håndteret som affald i stedet for at blive 
genanvendt, hvilket ikke er til gavn for miljøet. 
 
Nærværende notat beskriver en procedure for, hvorledes alternati-
ve produkter kan testes og forslag til principper for reviderede vil-
kår i miljøgodkendelsen for godkendelse af samme. 
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Den foreslåede procedure for accept af alternative produkter er: 
 

1. Kemisk analyse af det relevante produkt og gennemførelse af en vurdering med 
baggrund i eksisterende erfaring  
 

2. Testafbrænding i Aalborg Portlands cementovne, hvis en indledende vurdering ikke 
kan fastlægge konsekvenserne ved brug af et specifikt produkt. 

 
Der ud over omfatter notatet forslag til revision af vilkår i den eksisterende miljøgodkendel-
se. Den foreslåede vilkårsændring vil gøre det muligt for virksomheden at fremsende doku-
mentation til Miljøstyrelsen om, at produktet overholder godkendelsens reviderede vilkår for 
at opnå Miljøstyrelsens accept af permanent anvendelse af produktet. 

 
 

2. Baggrund 
Ved cementproduktion har alternative produkter to formål  
 
i) energiproduktion og  
ii) råstof.  

 
Produkternes anvendelse til energiproduktion er umiddelbar, da dannelse af klinkeminera-
lerne (cementkornenes bestanddele), kræver meget høje temperaturer. Her ud over sikres 
en lang opholdstid, god turbulens og et basisk miljø i ovnene. Cement produceres i roterov-
ne, hvorfor et produkts askebestanddele vil indgå som en integreret bestanddel af den fær-
dige cement.  
 
Et produkts anvendelighed til cementproduktion vurderes både på baggrund af dets brænd-
værdi og dets indhold af både klinkemineraldannende stoffer som Ca, Si og Al men også ud 
fra dets indhold af stoffer, der kan skade cementkvaliteten eller driften af ovnene som f.eks. 
chlorid. 
 
Et produkts anvendelighed som erstatning for en råvare afhænger af det pågældende pro-
dukts indhold af relevante stoffer i forhold til den råvare, det skal erstatte. I dag indgår en 
række alternative råvarer i produktionen af cement. Der er dog tale om en dynamisk proces, 
idet nogle produkter udgår og må erstattes af andre. 
 
Produkter fra rensning af røggas på kulfyrede kraftværker et godt eksempel på en alternativ 
råvare. Der er tale om et restprodukt, som, hvis det ikke kan finde anvendelse, i stort om-
fang vil blive deponeret. Produktet har vist sig anvendelig i produktionen af cement. Da kul 
må forventes at blive udfaset på kraftværkerne på længere må det forventes, at der skal 
findes en erstatning herfor. Aalborg Portland er derfor allerede nu i gang med at finde rele-
vante erstatninger for dette produkt. 
 
I sin konstante søgen efter billigere og bedre brændsler og alternative råvarer tilbydes Aal-
borg Portland undertiden produkter på verdensmarkedet, der ikke direkte er nævnt i virk-
somhedens eksisterende miljøgodkendelse. Det er nødvendigt at foretage en vurdering af 
produktet inden det kan tages i anvendelse for at sikre at anvendelse af produktet dels re-
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sulterer i cement af høj kvalitet, dels at vilkår for så vidt angår miljøpåvirkningen fra virk-
somheden kan overholdes.  
 
 

3. Forholdet til bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 
I bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2003 er anført i § 7: 
 

En godkendelse af anlæg, jf. § 3, stk. 1, efter lovens § 33, stk. 1 skal, foruden de i § 
14 i godkendelsesbekendtgørelsen nævnte krav indeholde vilkår om: 

1) Hvilke affaldsarter og –mængder, der må behandles i anlægget, angivet efter 
affaldsart med tilhørende EAK-kode og affaldsfraktion med tilhørende ISAG-
kode som angivet i listen over affald i bekendtgørelse om affald. 

 
Som det fremgår af de senere anførte forslag til ændrede vilkår, vil der ikke blive modtaget 
produkter for anvendelse som brændsel eller råvare, som ikke forinden har gennemgået en 
vurdering og evt. en prøveafbrænding, hvis en vurdering ikke skønnes tilstrækkelig for, at 
kunne foretage en fuldstændig vurdering. Der vil derfor i disse tilfælde være en meget kon-
kret viden ikke alene om produktet, men også om de miljøpåvirkninger anvendelse af dette 
produkt vil have.  
 
På baggrund af vurderingen og evt. en prøveafbrænding opnås en præcise viden om produkt 
og dettes miljøpåvirkning. På baggrund af denne meget konkrete viden foreslås det, at der i 
den revidere miljøgodkendelse stilles vilkår om, at der skal forefindes en til enhver tid opda-
teret oversigt over de produkter, som må anvendes af Aalborg Portland. Denne oversigt skal 
indeholde alle informationer, som i dag er omfattet af bilag E i den nuværende miljøgodken-
delse suppleret med en vurdering i forhold til VVM-bekendtgørelsen. Oversigten skal ikke 
være et bilag til miljøgodkendelsen men et selvstændigt dokument.  
 
Konsekvensen af et sådan ændret vilkår vil være, at der ikke skal gennemføres en revision 
af miljøgodkendelsen hver gang Miljøstyrelsen accepterer anvendelse af et nyt produkt. Der 
skal alene tilkendegives en accept af anvendelse af produktet på baggrund af opfattende op-
lysninger samt udarbejdes en opdateret liste over, hvilke produkter Aalborg Portland kan 
anvende. Dette vil medføre en betydeligt reduceret og dermed hurtigere sagsbehandling, 
hvilket vil reducere sagsarbejdet i Miljøstyrelsen og gøre det muligt for Aalborg Portland at 
reagere meget hurtigere end i dag på tilbud på verdensmarkedet. 
 
 

4. Rensning af røggas 
Under testafbrændingen af et produkt, vil produktet afgive røggasser, der blandes med de 
øvrige brændslers røggasser. Røggasserne renses som en integreret del af cementprodukti-
onen, idet røggasserne fra forbrændingens sidste led i cementproduktionen renses for SO2 
ved vådskrubning eller semitør reaktion med kalk (kalksten eller hydratkalk).  Herunder 
dannes der calciumsulfat (gips), der anvendes i cementmøllerne og dermed indgår i ce-
mentmatrisen. Endvidere renses røggassen for dets indhold af støv inden røggassen emitte-
res via skorstenene. 
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Cementovnenes røggasrensningsenhed er på Aalborg Portland dimensioneret til en røggas 
med et maksimalt indhold af SO2 på ca. 2.000 mg/Nm3. I det omfang røggassen fra et test-
produkt ikke giver anledning til, at røggassens SO2 indhold overstiger dette niveau, vil an-
læggets røggasrensningsenhed derfor kunne rense røggassen tilfredsstillende i forhold til 
anlæggets miljøgodkendelse og emissionskrav herfor. Ved forbrænding af svovlholdige 
brændsler vil kun en del af brændslets svovlindhold overgå til røggassen som SO2, medens 
resten bindes direkte som f.eks. jordalkalisulfater, der enten direkte indgår i cementklinker-
ne eller fanges som støv i elektrofilter. Et typisk anvendt estimat for andelen af svovl, der 
overgår til røggassen i denne sammenhæng, er 50 %. 
 
For cementindustrien udtrykkes røggas ved referencetilstanden "tør røggas ved 10 % O2". I 
denne referencetilstand dannes ca. 500 Nm3 røggas pr. GJ produkt, hvorfor det maksimale 
indhold af svovl i et produkt, der kan accepteres uden af produktets røggas bidrager med 
mere SO2 end 2.000 mg/Nm3, således kan beregnes til 990 g S/GJ. 
 
Dannelse af støv ved forbrænding af et produkt påvirkes fortrinsvist af forbrændingsbetin-
gelserne, hvorfor et produkts dannelse af støv ikke kan forudsiges på baggrund af kemiske 
eller fysiske analyser. Rensningen for støv påvirkes kun i mindre grad af produktionens 
støvmængde, og der forventes følgelig ingen problemer med overholdelse af støvemisioner 
ved testafbrænding. 
 
Emissionsparametre som CO og NOX er i overvejende grad uafhængige af et produkts natur, 
for så vidt denne ikke påvirker forbrændingsomstændighederne, da emissionen af CO og 
NOX ikke hidrører fra bestemte produkts bestanddele men dannes under forskellige for-
brændingsbetingelser. Der kan ikke foretages rensning af røggas for CO, hvorfor denne pa-
rameter kontrolleres med regulering af forbrændingstemperaturen og luftoverskud m.v. På 
cementovnene kan der foretages rensning for NOX ved en såkaldt SNCR proces (grå ovne) 
eller en mixing air proces (hvide ovne). Der forventes som følge heraf ingen problemer med 
overholdelse af CO og NOX emissionen ved testafbrænding. 
 
Emissioner af tungmetaller hidrører fra et produkts indhold af disse. Langt den største del af 
et produktets indhold af tungmetaller associeres til røggassens askebestanddele, hvorfor 
støvrensningen sikrer, at størsteparten af røggassens indhold af tungmetaller tilbageholdes. 
Der eksisterer ingen direkte sammenhæng mellem et produktets indhold af tungmetal og 
emissionen af samme, men erfaringsmæssigt kan røggasrensningsanlægget overholde alle 
tungmetalsemissioner, når støvemissionen overholdes. Ved fastsættelse af det maksimale 
indhold af specifikke tungmetaller antages det, som beskrevet ved SO2 emissionen, at en vis 
andel af metallerne overgår til røggassen. For flygtige metaller som kviksølv og cadmium 
anvendes 90 % medes de mindre flygtige metaller overvejende forbliver i cementovnen med 
kun 10 %, der overføres til røggassen. I røggasrensningen forudsættes konservativt, at der 
kun tilbageholdes 50 % af de tilførte metaller. Det skal sluttelig bemærkes, at det erfa-
ringsmæssigt vides, at når støvemissionen overholdes er der normalt ingen problemer med 
overholdelse af emissionskravene for tungmetaller. 
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5. Vurdering 

Når Aalborg Portland får tilbudt et produkt er udgangspunktet for en gennemførelse af en 
vurdering, at der er gennemført en analyse af produktet. Afhængigt af, om der er tale om et 
brændsel eller en alternativ råvare samt produkts karakter, vil analysen omfatte forskellige 
parametre. Aalborg Portland har stor erfaring for så vidt angår hvilket parametre det er 
nødvendigt at analysere for samt hvilket supplerende oplysninger, der er nødvendige for, at 
produktet kan vurderes. I hvert enkelt tilfælde sammensættes et program specifikt for det 
pågældende produkt. 
 
Ud fra resultatet af analysen gennemføres en vurdering af produktet både for så vidt angår 
dets indvirkning på den færdige cement og dets påvirkning i form af miljøbelastningen fra 
produktionen. 
 
Der ud over gennemføres en vurdering af, hvordan produktet håndteres herunder transport 
og oplagring. 
 
Denne vurdering samles i dag i en rapport/notat for beslutning, om Aalborg Portland vil gå 
videre med hensyn til at anvende det pågældende produkt. Rapporten kunne indeholde føl-
gende informationer: 
 

• Produktnavn, evt. EAK-kode og ISAG-kode, mængde, brændværdi, kemisk 
analyse 

• Resultat af vurderingen i forholdt til godkendelsens vilkår og produktets på-
virkning af cementkvaliteten 

• Planlagt tidspunkt for modtagelse af produkt 
• Planlagt indfyret mængde pr. tid og testbrændslets maksimale energiandel i 

indfyringen 
• Beskrivelse af produktets tilstand og evt. forholdsregler for modtagelse og 

håndtering. En plan for håndtering og opbevaring af produktet. 
• En opdateret version af oversigten over alternative brændsler og råvarer, 

der kan indgå i Aalborg Portlands produktion. 
 

 
Rapporten fremsendes til Miljøstyrelsen, der på denne baggrund foretager en vurdering af 
Aalborg Portlands anvendelse af produktet på produktionsanlægget.  

 
I miljøgodkendelsen foreslås derfor indført et revideret vilkår for gennemførelse af denne 
vurdering og hvilke parametre vurderingen skal omfatte. 
 
 

6. Testafbrænding 
I sjældne tilfælde vil det ikke være muligt at gennemføre en vurdering af et produkt på bag-
grund af en vurdering, f.eks. fordi produktet adskiller sig væsentligt fra allerede kendte pro-
dukter eller fordi analyser og vurderinger ikke afklarer forholdene omkring produktets an-
vendelse i tilfredsstillende omfang. I sådanne situationer kan det blive nødvendigt at gen-
nemføre en testafbrænding. Formålet med testafbrænding er, at supplere vurderingen i 
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form af en konkret måling/analyse af bl.a. miljøpåvirkningen fra anvendelse af det pågæl-
dende produkt. 
 
I nærværende afsnit beskrives forholdene omkring gennemførelse af en testafbrænding af et 
produkt. 
 
På baggrund af den indledende vurdering og på baggrund af Miljøstyrelsens accept gennem-
føres en testafbrænding under nærmere givne vilkår. For at være sikker på, at en testaf-
brænding resulterer i den ønskede information ønskes der mulighed for testafbrænding af op 
til 4.000 t (svarende til en skibslast) alternative produkter svarende til en indfyret effekt på 
op til ca. 80.000 GJ. Som betingelse for gennemførelse af en testafbrænding foreslås neden-
stående vilkår indarbejdet i en revideret miljøgodkendelse: 
 

• Under testen registrer Aalborg Portland alle relevante miljøparametre som 
fastlagt i Miljøstyrelsens accept med baggrund i resultatet af vurderingen 
som beskrevet i afsnit 5. 

• Der udarbejdes efter afslutning af testafbrændingen en rapport, der frem-
sendes til Miljøstyrelsen accept af fremtidig anvendelse af produktet. Rap-
porten vil omfatte resultatet af vurderingen af produktet samt resultater fra 
testafbrændingen herunder en tilkendegivelse af/dokumentation for, at test-
afbrændingen viser, at virksomheden kan overholde miljøgodkendelsens vil-
kår.  

• Der udarbejdes en opdateret plan for håndtering og opbevaring af produk-
tet. 

• Der udarbejdes en opdateret version af oversigten over alternative brænds-
ler og råvarer. 

 
Hvis testafbrændingen dokumenterer, at miljøgodkendelsens vilkår overholdes herunder på-
virkninger af det omgivende miljø, kan Aalborg Portland anvende produktet permanent ef-
ter, at den tilsynsførende myndighed har fremsendt en accept at dette.  
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7. Forslag til reviderede vilkår i Miljøgodkendelsen 

 
Vilkår B7 
 
Aalborg Portland må modtage og medforbrænde de produkter, der er nævnt i den til enhver 
tid opdaterede oversigt over alternative produkter, der må medforbrændes på virksomhe-
den. Den opdaterede oversigt skal som minimum indeholde de i bilag E nævnte informatio-
ner. Såfremt de anførte produkttyper ændrer specifikation, skal der indsendes dokumentati-
on for dette til tilsynsmyndigheden. 
 
Hvis en produkttype ændrer specifikation, må det ikke anvendes før det under vilkår B9 
nævnte procedure er gennemført. 
 
Der skal for minimum hvert 50. læs bitumen og spildolie foretages analyser til dokumentati-
on for, at kravspecifikationen i oversigten over alternative produkter er overholdt. 
 
Alle produkter vejes inden aflæsning, og den fornødne dokumentation for affaldets overens-
stemmelse med specifikationerne i den opdaterede oversigt over alternative brændsler skal 
være dokumenteret ved modtagelsen. 
 
Vilkår B9 
 
Før permanent anvendelse af nye eller alternative brændsler og råvarer (herunder affalds-
produkter) skal det efterfølgende program gennemløbes. Under normale forhold vil det være 
tilstrækkelig at gennemføre fase 1 idet fase 2 alene gennemføres, hvis fase 1 ikke medfører 
de ønskede informationer f.eks. hvis produktet adskiller sig væsentligt fra kendte produkter 
eller for produkter, som det ikke vil være muligt at fremskaffe tilstrækkeligt omfattende op-
lysninger om. 
 
Fase 1. 
 
Det gennemføres en vurdering af produktet. Denne vurdering omfatter en vurdering af det 
pågældende produkt for indhold af stoffer, der potentielt kunne være skadelige for miljøet 
herunder sammensætningen i resulterende emissioner og af spildevand og evt. affald. Der 
gennemføres analyse af produktet som suppleres med andre relevante informationer mål-
rettet og tilpasset det enkelte produkt. Vurderingen har til formål at afklare produktets mu-
lige påvirkning af omgivelserne i forbindelse med håndtering og oplagring samt anvendelse 
af produktet. 
 

  



 

8/12 

 

Resultatet af vurderingen afrapporteres til Miljøstyrelsen i form at en rapport, der som mi-
nimum skal indeholde følgende information: 
 

1. Produktets navn, evt. EAK-kode og ISAG-kode, brændværdi, kemiske analyser samt 
evt. øvrige informationer om produktet. 
 

2. Hvilket eksisterende produkt ønskes substitueret og i hvilket mængder. 
 

3. Resultat af vurderingen i forholdt til godkendelsens vilkår og produktets påvirkning 
af cementkvaliteten. 
 

4. Planlagt tidspunkt for modtagelse og anvendelse af produktet. 
 

5. Planlagt indfyret mængde pr. tid og produktets maksimale energiandel i indfyringen. 
 

6. Beskrivelse af produktets tilstand og forholdsregler for modtagelse og håndtering 
herunder en plan for håndtering og opbevaring af produktet. 
 

7. En opdateret version af oversigten over alternative produkter, det kan indgå i pro-
duktionen på Aalborg Portland. 

 
 
Rapporten fremsendes til Miljøstyrelsen, der på denne baggrund foretager en vurdering af 
Aalborg Portlands permanente anvendelse af produktet på produktionsanlægget alternativt 
en tilladelse til gennemførelse af fase 2. 

 
Fase 2 
 
En testafbrænding kan gennemføres med en mængde op til 4.000 t svarende til en indfyret 
effekt på op til ca. 80.000 GJ. I forbindelse med testafbrændingen skal gennemføres følgen-
de aktiviteter: 
 

1. På baggrund af vurderingen udarbejdes inden gennemførelse af testafbrændingen 
en oversigt over parametre, der skal overvåges under testafbrændingen samt hand-
linger der skal gennemføres i forbindelse med modtagelse og håndtering af produk-
tet målrettet de pågældende produkt. Denne oversigt fremsendes til Miljøstyrelsens 
forudgående accept af gennemførelse af testafbrændingen. 
 

2. Under testafbrændingen registrer Aalborg Portland alle de i Miljøstyrelsens accept 
under punkt 1 nævnte parametre. 
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3. Der udarbejdes efter afslutning af testafbrændingen en rapport der fremsendes til 
Miljøstyrelsens accept af permanent anvendelse af det alternative produkt. Denne 
rapport omfatter resultatet af den indledende vurdering af produktet og resultater 
fra testafbrændingen herunder en vurdering af, om testafbrændingen viser, at virk-
somheden kan overholde miljøgodkendelsens vilkår. Rapporten indeholder evt. et 
revideret forslag til instruks for håndtering og oplagring af det pågældende produkt.  
 

4. Der udarbejdes en opdateret version af oversigten over anvendelse af alternative 
produkter. 

 
Hvis testafbrændingen viser, at miljøgodkendelsens vilkår herunder påvirkninger af det om-
givende miljø ved anvendelse af det alternative produkt overholdes, kan Aalborg Portland 
anvende det pågældende produkt permanent efter modtagelse af tilsynsmyndighedens ac-
cept.  
 
B14 
 
Vilkår B14 udgår da de informationer, som findes i det nuværende vilkår, vil være indeholdt 
i den til enhver tid opdaterede oversigt over produkter, som kan anvendes af Aalborg Port-
land. 
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Oversigt over alternative produkter (alternative brændsler og råvarer) der må an-
vendes på Aalborg Portland. 
 
Følgende produkter må anvendes på Aalborg Portland A/S som alternative brændsler og rå-
varer. De for det enkelte produkt anført oplysninger skal anføres og listen skal opdateres 
hver gang der sker ændringer som f.eks. tilladelse til anvendelse af nye produkter eller æn-
dringer af eksisterende herunder anvendte mængder. 
 
Der opdateres to lister: 
 

• Listen over samtlige accepterede produkter hvor der for hvert produkt findes én li-
ste, hvor karakterisering af det enkelte produkt fremgår lige som det anføres hvor 
og i hvor store mængder det må anvendes. 

 
• Liste over produktionsenheder hvor det anføres, hvilke produkter og mængder der 

må anvendes i den enkelte produktionsenhed. 
 
Produkt 
 

• Navn 
• Producent 
• Godkendt i henhold til accept af: 
• EAK-kode/ISAG-kode 
• Mængde anvendt i år 2011 
• Placering af oplag 
• Oplagets størrelse 
• Håndtering af produktet 
• Anvendelsessted 

 
 
Produktionsenheder 
 

• Ovn 87 
• Produkter 
• Anvendelse 
• Brændværdi (min./max.) Gcal/ton 
• Indfyringskapacitet ton/time 
• Max. Godkendt indfyring ton/time 
• Max. sum af alternative produkter pr. time 

 
Ovn 85 

• Produkter 
• Anvendelse 
• Brændværdi (min./max.) Gcal/ton 
• Indfyringskapacitet ton/time 
• Max. Godkendt indfyring ton/time 
• Max. sum af alternative produkter pr. time 
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Ovn 73/79 

• Produkter 
• Anvendelse 
• Brændværdi (min./max.) Gcal/ton 
• Indfyringskapacitet ton/time 
• Max. Godkendt indfyring ton/time 
• Max. sum af alternative produkter pr. time 

 
Ovn 74/78 

• Produkter 
• Anvendelse 
• Brændværdi (min./max.) Gcal/ton 
• Indfyringskapacitet ton/time 
• Max. Godkendt indfyring ton/time 
• Max. sum af alternative produkter pr. time 

 
Ovn 76 

• Produkter 
• Anvendelse 
• Brændværdi (min./max.) Gcal/ton 
• Indfyringskapacitet ton/time 
• Max. Godkendt indfyring ton/time 
• Max. sum af alternative produkter pr. time 

 
Cementmølle 

• Produkter 
• Anvendelse 
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Medforbrænding af bitumen og spildolie 
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