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NOTAT 
Projekt Renoveret ovnlinje 2 

VVM screeningsoplysning 
 

Kunde AVV I/S 
  
  
Til Michael Bering 
Fra Kim Brinck 
Kopi til JTH (Rambøll) 

 
 

1. Indledning 
I forbindelse med renovering af AVV’s ovnlinje 2 er vedlagte oplys-
ninger samlet til brug for VVM screening af projektet. 
 
Med hensyn til beskrivelse af selve renoveringsprojektet henvises 
til Rambølls notat med beskrivelse af det tekniske arbejde, AVV-
141-001 dateret 12. november 2012. Notatet er fremsendt til Mil-
jøstyrelsen ved Claus Lübeck Christensen med mail samme dato. 
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2. Oplysninger til brug for VVM Screening 
 
 

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Renovering af ovnlinje 2 hos AVV I/S 

Navn og adresse på bygherre AVV I/S, Mandøvej 4, 9800 Hjørring 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Michael Berring, 96 23 66 44 

Projektets placering AVV I/S, Mandøvej 4, 9800 Hjørring 

Projektet berører følgende kommuner Hjørring 

Oversigtskort i målestok Projektet holdes inden for eksisterende bygningsrammer 

Kortbilag i målestok Ikke relevant 
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 Ikke 
rele-
vant 

Ja 
Del-
vist 

Nej Bemærkninger 

Forholdet til VVM reglerne 

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 

 X   Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet 
af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes 

Anlæggets karakteristika: 

1. Arealbehovet i ha: X    Ingen ændring i forhold til eksisterende anlæg 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?:    X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 X    Ingen ændring i forhold til eksisterende anlæg 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: X    Ingen ændring i forhold til eksisterende anlæg 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  

   Råstoffer – type og mængde: 
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   Færdigvarer – type og mængde:  

  X  Anlægget for en maksimal behandlingskapacitet på 90.000 ton forbrændingseg-
net affald årligt, hvorved forbruget af råvarer forventeligt vil stige lidt.  

Det årlige forbrug forventes at blive som følger: 
Diesel: maksimalt 1.200 l/år 
Letolie: maksimalt 58.000 l/år 
Spildeolie: maksimalt 180.000 l/år 
Vand: maksimalt 20.000 m3/år 
Kalk: maksimalt 2.000 kg/år 
Aktivt kul: maksimalt 12.000 kg/år 
Salt: maksimalt 4.000 l/år 
Ammoniakvand: maksimalt 500 l/år 
 
Den årlige produktion af slagge og restprodukter forventes at blive som følger: 
Slagge : 18.300 ton/år 
Røgrensningsrestprodukt: 3.200 ton/år 
Metal: 10 ton/år 
 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  X     
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 Ikke 
rele-
vant 

Ja 
Del-
vist 

Nej Bemærkninger 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 

   I anlægsfasen: 
    I driftsfasen: 
 

  X  Se punkt 5 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  

 I anlægsfasen: 
     I driftsfasen: 

  X  Se punkt 5 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsy-
ningskapacitet:  

   X Eksisterende forsyning kan fortsat anvendes 

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  

      Farligt affald: 
      Andet affald: 
      Spildevand: 

  X  Se punkt 5 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 

   X Hidtil anvendt praksis vil fortsat blive anvendt 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 

 

   X Der forventes en beskeden forøgelse i antallet af biler med affald til anlægget. 
Da tilkørsel af affald til AVV fortrinsvist foretages i dagtimerne, hvor kravene til 
støj er væsentlig mere lempet, forventes ingen nævneværdig ændring i anlæg-
gets støjpåvirkning.  

Det skal bemærkes, at støj fra selv anlægget (bygningsudstråling) forventes re-
duceret som følge af renoveringen af ovnlinje 2, da det hidtidige anvendte kug-
lerensesystem til kedelrensning tages ud af drift ved renoveringen. Anlæggets 
støj i aften og nattimer forventes på den baggrund reduceret som følge af pro-
jektet. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforure-
ning: 

   X Nej. Se vedlagte notat om påvirkning gennem immission og deposition 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:    X Nej. Ingen ændret påvirkning forventes. 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener:    X Nej. Ingen ændret påvirkning forventes. 
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 Ikke 
rele-
vant 

Ja 
Del-
vist 

Nej Bemærkninger 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:     X Nej. Ingen ændret påvirkning forventes. 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:     X Nej. Ingen ændret påvirkning forventes. 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:     X Nej. Ingen ændret påvirkning forventes. 

Anlæggets placering 

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende areal-
anvendelse:  

   X Ingen ændring som følge af projektet. 

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan 
for området:  

   X Ingen ændring som følge af projektet. 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:     X Ingen ændring som følge af projektet. 

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- 
og lokalplaner: 

   X Ingen ændring som følge af projektet. 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  

   X Ingen ændring som følge af projektet. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådom-
råder: 

   X Nej. Se vedlagte notat om påvirkning gennem immission og deposition 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:    X Ingen ændring som følge af projektet. 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:     X Ingen ændring som følge af projektet. 

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etablerin-
gen af reservater eller naturparker:  

   X Ingen ændring som følge af projektet. 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:     X Ingen ændring som følge af projektet. 

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller frede-
de områder 

      Nationalt:     
      Internationalt (Natura 2000): 
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter 
  bilag IV 

   X Nej. Se vedlagte notat om påvirkning gennem immission og deposition 
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Ja 
Del-
vist 

Nej Bemærkninger 

      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvali-
tetsnormer allerede er overskredet: 

      Overfladevandt:     
      Grundvand: 
      Naturområder: 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 

   X Nej. Se vedlagte notat om påvirkning gennem immission og deposition 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:    X Anlægget placeres inden i eksisterende bygninger  

33. Kan anlægget påvirke: 

      Historiske landskabstræk: 
      Kulturelle landskabstræk: 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
      Æstetiske landskabstræk: 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   X Ingen ændring som følge af projektet. 

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor 
den forventede miljøpåvirkning:  

   X Anlægget etableres i eksisterende bygning 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen 
med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative 
forhold): 

   X Nej. Påvirkningen af natura 2000 er ikke nævneværdigt. Se vedlagte notat om 
påvirkning gennem immission og deposition. 

36. Er der andre kumulative forhold?    X Ingen ændring som følge af projektet. 

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i 
areal: 

X    Aktiviteten foretages i eksisterende bygning 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirk-
ningen: 

X    Ingen ændringer i forhold til eksisterende anlæg 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommu-
nen/MC’s område: 

   X Ingen ændring som følge af projektet. 
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Del-
vist 

Nej Bemærkninger 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:    X Ingen ændring som følge af projektet. 

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige 

      Enkeltvis: 
      Eller samlet: 

   X Nej. Påvirkningen af nærmiljøet er yderst begrænset. Se vedlagte notat om på-
virkning gennem immission og deposition. 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:    X Kompleksiteten er upåvirket af projektet 

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:    X Nej. Se vedlagte notat om påvirkning gennem immission og deposition 

45. Er påvirkningen af miljøet – 

      Varig: 
      Hyppig: 
      Reversibel: 

X    Miljøpåvirkninger er kontinuert i samme stil med det eksisterende anlægs på-
virkning 
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Christensen, Claus Lübeck

Fra: Kim Brinck <KIMB@ramboll.com>

Sendt: 11. juli 2013 14:08

Til: Ripka, Marianne

Cc: Christensen, Claus Lübeck; mb@avv.dk; tn@avv.dk; Jimmy Hasting Toft

Emne: RE: AVV-331-011-Udkast tillægsgodkendelse 4

Kære Marianne Ripka 

 

Tak for fremsendte kvittering. 

 

Jeg kan hermed oplyse: 

 

• at den forøgede mængde røggas ikke giver anledning til ændringer i tidligere fremsendte VVM 

screeningsnotat/skema. 

• at notat om immissioner og depositioner indgår som bilag i fremsendte materiale. Notatet er opdateret i 

henhold til de ændrede røggasmængder. 

 

Fortsat god sommer! 

 

 
Mvh 
 

Kim Brinck 

Tlf.: (+45) 5161 8333 

Rambøll  
 

From: Ripka, Marianne [mailto:marip@mst.dk]  

Sent: 11. juli 2013 13:46 
To: Kim Brinck 

Cc: "Christensen, Claus Lübeck"; mb@avv.dk; tn@avv.dk 
Subject: SV: AVV-331-011-Udkast tillægsgodkendelse 4 

 

Hermed kvitteres for modtagelsen af den reviderede miljøansøgning, notat om Hg måling samt nedenstående 

bemærkninger vedr. Hg og NOx.  

 

Det fremgår af den reviderede ansøgning, at bl.a. forhold vedr. deposition er ændrede som følge af den forøgede 

røggasmængde. Immissions- og depositionsnotatet anvendes også i VVM-screeningen. Derfor har vi brug for et 

revideret screeningsnotat/skema incl. reviderede immissions- og depostionsnotat til brug for vores vurdering af 

eventuel VVM-pligt.  

 

Vi har redegjort for vores praksis vedr. bla. Hg måling og NOx grænseværdier på vores møde, og jeg kan konstatere 

at I fastholder jeres synspunkter. Som følge af jeres kommentarer vedr. Hg og NOx vil jeg sende sagen videre til 

Claus Lübeck med mine kommentarer, således at han som AVV’s 1. sagsbehandler selv kan vurdere jeres 

bemærkninger og udsende den endelige afgørelse. Claus forventes at være retur fra ferie den 1. august.  

 
Med venlig hilsen  
 
Marianne Ripka  
Kemiingeniør 
Virksomheder (Aarhus)  
Dir tlf.: (+45) 72 54 44 37  
Mobil:   (+45) 29 11 07 89  
marip@mst.dk  
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Lyseng Alle 1  
DK - 8270 Højbjerg  
Tlf.: (+45) 72 54 40 00  
www.mst.dk  

Fra: Kim Brinck [mailto:KIMB@ramboll.com]  

Sendt: 10. juli 2013 07:40 

Til: Ripka, Marianne 

Cc: Christensen, Claus Lübeck; Michael Bering (mb@avv.dk); Torben Nørgaard (tn@avv.dk); Jimmy Hasting Toft 
Emne: RE: AVV-331-011-Udkast tillægsgodkendelse 4 

 

Til Miljøstyrelsen 

 

 

Miljøstyrelsen har fremsendt udkast af tillæg til miljøgodkendelse for AVV’s ønskede kapacitetsudvidelse med mail 

af 3. juni 2013, og der har efterfølgende været afholdt møde d. 20. juni 2013 om udkastets indhold. Vedlagt 

fremsendes som aftalt opdateret ansøgning om miljøgodkendelse, hvor de af Miljøstyrelsens ønskede oplysninger 

og informationer er indarbejdet. Videre fremsendes med denne mail bemærkning til fremsendte udkast af tillæg til 

miljøgodkendelsen. 

 

Vilkår C1. 

Opdateres i henhold til ny maksimal røggasmængde jf. vedlagte miljøteknisk beskrivelse. 

 

Vilkår C4 og C7 

AVV skal gøre opmærksom på, at der med etablering af kontinuert måling af Hg med tilhørende vilkår om 

emissionsgrænseværdier på ½-times og døgnmiddel niveau ikke kan opnås nogen nævneværdig positiv miljømæssig 

gevinst, da problemer med Hg skal løses gennem informationskampagner, hvor der gøres opmærksom på 

problemstillingen om affaldets indhold. AVV har derfor gennem de seneste 10 år gennemført 6-7 kampagner netop 

med fokus på særskilt indsamling af kviksølvholdigt affald, og AVV mener, at sådanne kviksølvskampagner giver den 

største miljøeffekt.  

 

AVV finder således ikke, det er formålstjenstligt, at der stilles vilkår om kontinuert måling af Hg. Se vedlagte notat 

for yderligere begrundelser.  

 

I det omfang Miljøstyrelsen mener, at øget overvågning af AVV’s emission af Hg giver en miljømæssig gevinst, kan 

dette derfor foretages ved at øge prøvningsfrekvensen for Hg-analyser med 1-2 gange pr år.. 

 

Emissionsgrænseværdien for NOX reduceres fra den nugældende miljøgodkendelses krav om maksimal 200 

mg/Nm3, ref. til 180 mg/Nm3, ref. begge værdier som døgnmiddel og ½-times middelværdi for 97 % af tiden (B-

kolonne) og tilsvarende reduceres ½-times middelværdi for 100 % af tiden (A-kolonne) . AVV’s forbrændingsanlæg 

drives i dag under emissionsgrænseværdien på 200 mg/Nm3, ref.  uden etablering af SNCR, da de to ovnlinjers 

naturlige niveau for NOX emission er under grænseværdierne i anlæggets eksisterende miljøgodkendelse.  

 

Jævnfør IED er grænseværdien for NOX 200 mg/Nm3, ref. hvorfor vi undres over, at denne grænseværdi søges 

strammet, da henvisning til MAT_AEL værdierne kun gælder for anlægget med SNCR og ikke for anlæg, der naturligt 

overholder grænseværdien på de 200 mg/Nm3, ref.  

 

Fastholdes ovenstående vilkår om reducerede emissionsgrænseværdier for NOX forventer AVV at skulle foretage 

etablering af SNCR, hvilket forventes at koste ca. 5 mio. kr. og etablering vil forventeligt kunne gennemføres i løbet 

af 2 år. AVV anbefaler derfor, at evt. skærpelse af emissionsgrænseværdien for NOX afventer revisionen af BREF-

dokumentet med tilhørende BAT konklusioner. 

 

Vilkår E2-E3 

Vilkårene fjernes jf. ovenstående. 
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BILAG 

 

Miljøteknisk beskrivelse. 

Notat om kontinuert Hg-måling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mvh 
 

Kim Brinck 

Tlf.: (+45) 5161 8333 

Rambøll  
 

From: Ripka, Marianne [mailto:marip@mst.dk]  

Sent: 3. juni 2013 16:35 

To: Kim Brinck; mb@avv.dk 
Cc: "Christensen, Claus Lübeck" 

Subject: AVV-331-011-Udkast tillægsgodkendelse 4 

 

Hej Michael og Kim 

 

Vedlagt er vores udkast til tillæg til miljøgodkendelse. 

 

Jeres eventuelle kommentarer modtages gerne inden uge 26.  Hvis der er behov for at drøfte udkastet nærmere, 

stiller vi gerne op til et møde 

 

 
Med venlig hilsen  
 
Marianne Ripka  
Kemiingeniør 
Virksomheder (Aarhus)  
Dir tlf.: (+45) 72 54 44 37  
Mobil:   (+45) 29 11 07 89  
marip@mst.dk  
 
 

 
Lyseng Alle 1  
DK - 8270 Højbjerg  
Tlf.: (+45) 72 54 40 00  
www.mst.dk  
 



1

Christensen, Claus Lübeck

Fra: Kim Brinck <KIMB@ramboll.com>

Sendt: 22. juli 2013 23:24

Til: Ripka, Marianne; mb@avv.dk

Cc: Christensen, Claus Lübeck; Torben Nørgaard (tn@avv.dk); Jimmy Hasting Toft; 

Bettina Kamuk

Emne: RE: AVV-reviderede depositionsberegninger

Hej Marianne 

 

Emissionsgrænseværdien for summe af de 4 tungmetaller på 0,08 mg/Nm3 kommer fra Nordjyllands Amts’ revision 

af AVV miljøgodkendelse af 16. marts 2005, vilkår 34. Vi har i ansøgningen forudsat , at Miljøstyrelsen vil fasthold 

dette krav, hvorfor det er medtaget i beregningerne i den nye ansøgning. 

 

OML beregningerne er gennemført for det dimensionerende stof/stofgruppe, da der dermed opnås sikkerhed for, at 

alle B-værdier kan overholdes. Beregning og eftervisning af, hvilket stof/stofgruppe, der er dimensionerende findes i 

ansøgningens bilag 2, hvor den efterspurgte beregning for ”A-værdierne” kan ses i tabel 4. 

 

Vi mener, at de ønskede informationer, som de fremgår af Miljøstyrelsens mail af 19. juli 2013 er dækket ind af 

tidligere fremsendte materiale, og der derfor usikre på, hvorledes Miljøstyrelsen ønsker vores notater revideret. 

Hvis Miljøstyrelsens fortsat mener, at der skal foretages yderligere beregninger og/eller revisioner af notater til 

belysning af ovenstående, bedes ønskerne nærmere specificeret. 

 

Fortsat god sommer. 

 
Mvh 
 

Kim Brinck 

Tlf.: (+45) 5161 8333 

Rambøll  
 

From: Ripka, Marianne [mailto:marip@mst.dk]  

Sent: 19. juli 2013 08:53 
To: Kim Brinck; mb@avv.dk 

Cc: "Christensen, Claus Lübeck" 
Subject: AVV-reviderede depositionsberegninger 

 

Hej Kim 

Vi har vurderet jeres reviderede depositionsberegninger for AVV, og vi kan ikke gennemskue, hvordan I kommer 

frem til at emissionen af sum 4 metallerne er 0,08 mg/Nm3. Vil du sende forklaringen på det? 

Desuden har I benyttet  døgnmiddelværdier for NOx, støv, HCl – der skal som bekendt bruges A-værdier i 

beregningerne. 

 

Vil du fremsende et revideret notat – eller et tillægsnotat om de ændrede beregninger - til brug for VVM-

screeningen? 

 
Med venlig hilsen  
 
Marianne Ripka  
Kemiingeniør 
Virksomheder (Aarhus)  
Dir tlf.: (+45) 72 54 44 37  
Mobil:   (+45) 29 11 07 89  
marip@mst.dk  
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