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Nyt afsaltningsanlæg på Avedøreværkets blok 2 (RO-anlæg)  
 
DONG Energy, Avedøreværket, har den 29. april 2011 oplyst, at det eksisteren-
de afsaltningsanlæg på blok 2 (2 identiske omvendt osmose anlæg, hver med 
en produktionskapacitet på ca. 22 m3/time) ønskes udvidet med et yderligere 
anlæg, ligeledes baseret på omvendt osmose (RO). Brevet var vedlagt en tek-
nisk beskrivelse af anlægget og en miljømæssig vurdering. 
 
Miljøstyrelsen har den 9. maj 2011 stillet spørgsmål til det modtagne materiale, 
som DONG Energy har besvaret med brev af 18. maj 2011.   
 

1. Beskrivelse af anlægget 
Det planlagte RO-anlæg vil få en kapacitet på 25 m3/time ved højt saltindhold og 
40 m3/time ved lavt saltindhold. Den samlede kapacitet af afsaltningsanlæggene 
vil herved øges fra ca. 45 m3/time til ca. 85 m3/time.  
 
Produktionen af afsaltet havvand (benævnt permeat) afhænger af havvandets 
saltindhold og udgør ca. 50% af tilledningen af havvand ved lavt saltindhold 
(Østersøvand). 
 
Havvand indtages fra kølevandsafgangskanalen for blok 1 og udsættes først for 
en forbehandling, som omfatter forfiltrering, opvarmning af vandet, tilsætning af 
natriumhypoklorit (for at undgå biologisk vækst i anlægget før membranerne), 
filtrering i sandfilter, tilsætning af natriumbisulfit (for at fjerne klor før membra-
nerne), tilsætning af antiscalentmiddel (for at undgå udfældning af CaCO3 og 
CaSO4) og filtrering i 5 µm kertefilter før membranerne. Det opkoncentrerede 
havvand (brine) udledes i kølevandsafgangskanalen for blok 2. 
 
Sandfilterne returskylles regelmæssigt med permeat (ca. 4 gange om måne-
den). Skyllevandet ledes til et gulvbassin i afsaltningsbygningen og herfra til 
sedimentationsbassinet. 
 
RO-anlæggenes membraner renses regelmæssigt (ca. en gang om måneden) 
med et CIP-anlæg, hvor der anvendes natriumhydroxid og evt. EDTA som rea-
gent for at blødgøre membranerne samt opløse og fjerne uorganiske forbindel-
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ser og biologiske stoffer. Citronsyre anvendes efterfølgende for at lukke mem-
branerne. Væske fra renseprocessen ledes efter neutralisering til et gulvbassin i 
afsaltningsbygningen og herfra til sedimentationsbassinet.  
 
Det opkoncentrerede havvand (brine) udledes til kølevandsafgangskanalen for 
blok 2. 
 
Det samlede årlige indtag af havvand på blok 1 vil udgøre ca. 950.000 m3 med 
en tilsvarende produktion af afsaltet havvand på ca. 475.000 m3.  
 
Det årlige forbrug af kemikalier forventes at være (omregnet til 100% koncentra-
tion): 
 
Natriumhypoklorit: ca. 15,2 tons 
Natriumbisulfit: ca. 7,6 tons 
Antiscalent:  ca. 3,3 tons 
 

2. Miljømæssig vurdering 
Udledningen af brine (saltvandskoncentrat) er max 170 m3/time, hvis der (kort-
varigt) ikke er nogen produktion af permeat. Under normale forhold er udlednin-
gen i intervallet 85 – 100 m3/time. Da kølevandsflowet I afgangskanalen for AVV 
2 ligger i intervallet 4 – 17 m3/s (14.400 – 61.200 m3/time), vil udledningen af 
koncentrat være minimal i forhold hertil. Der vil derfor fx ikke være nogen yderli-
gere temperaturpåvirkning i forbindelse med udledningen af kølevand fra vær-
ket. 
 
2.1 Anvendelse af antiscalantmiddel 
 
I godkendelsen af Avedøreværkets blok 2 fra marts 1998 har Københavns Amt 
vurderet, at udledningen af antiscalantmiddel til kølevandskanalen er uden mil-
jømæssig betydning. DONG Energy oplyser i brev af 18. maj 2011, at det i dag 
anvendte produkt (natriumsalt af fosforsyre) er mindre toksisk end det produkt, 
der lå til grund for godkendelsen i 1998. Af sikkerhedsdatabladet for produktet 
fremgår, at det ikke er klassificeret som farligt for miljøet (NOEL for dafnia: 1540 
mg/l, beregnet værdi for 48 timers akut toksicitet).  
 
Der doseres 3,5 mg antiscalantmiddel pr. liter havvand. Koncentrationen af stof-
fet efter opblanding af brine i kølevandskanalen vil være ca. 0,02 mg/l. Miljø-
styrelsen anser udledningen af stoffet for at være uden miljømæssig betydning. 
 
2.2 Anvendelse af natriumhypoklorit 
 
Der doseres natriumbisulfit for at reagere med frit klor, som kan være skadelig 
for membranerne i RO-anlægget. Efter tilsætning af natriumbisulfit gennemløber 
havvandet en statisk mixer, der sørger for god opblanding.  
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Der er to klormålere før membranerne på hver af de bestående linjer. Hvis må-
lerne er fejlramt, stoppes anlægget. På den nye RO-anlæg måles reduktions-
potentialet i stedet for klor, hvorved alle oxiderende stoffer vil give udslag.  
 
Hvis det rent teoretisk antages, at alt tilsat natriumhypoklorit udledes, vil kon-
centrationen af stoffet efter opblanding i kølevandskanalen være ca. 0,08 mg/l.  
Hvis 1 - 5 % af natriumhypoklorit omdannes til AOX-forbindelser (adsorberbare 
halogenerede organiske forbindelser), og det konservativt antages at den dan-
nede AOX udgøres af kloroform, vil koncentrationen af kloroform uden yderlige-
re opblanding ved udledningen af kølevand i Avedøreværkets havn være ca. 1 
µg/l1. Miljøkvalitetskrav for kloroform på 10 µg/l er således overholdt i denne 
tænkte situation. 
 
Miljøstyrelsen kan således konkludere, at natriumhypoklorit vil blive nedbrudt, 
således at udledningen af stoffet og evt. nedbrydningsprodukter ikke udgør et 
miljømæssigt problem.  
 
2.3 Anvendelse af biocid 
 
DONG Energy har i brev af 29. april 2011 oplyst, at leverandøren anbefaler an-
vendelse af et biocid, da der er problemer med biologisk begroning på membra-
nerne. Evt. kan skyllevandet med biocid tilledes afsvovlingsanlægget for at blive 
nedbrudt der. 
 
Miljøstyrelsen kan ikke tage stilling til udledning af biocid med spildevand, før 
der indsendes oplysninger om det pågældende biocid og foretage en miljø-
mæssig vurdering heraf, jf. kravene i bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 
2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer eller havet. 
 
Hvis skyllevand med biocid fra rengøring af membraner ledes til afsvovlings-
anlægget, vil stoffet udledes til det kommunale kloaksystem, idet omfang stoffet 
ikke nedbrydes eller fjernes forinden. Hvidovre Kommune er myndighed med 
hensyn til meddelelse af tilslutningstilladelser til offentligt spildevandsanlæg, 
hvorfor Miljøstyrelsen henviser DONG Energy til at kontakte kommunen, hvis 
der skal udledes spildevand, som potentielt kan indeholde et nyt biocid (eller 
nedbrydningsprodukter heraf). 
 

3. Konklusion 
 
Miljøstyrelsen anser etablering af et nyt afsaltningsanlæg baseret på omvendt 
osmose (RO) for ikke at være godkendelsespligtigt, da der ikke sker en forøget 
forurening fra Avedøreværket. 
 

                                                 
1 Natriumhypoklorit indeholder et klor-atom, mens kloroform indeholder 3 klor-atomer. 
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Hvis Avedøreværket ønsker at anvende et biocid til rensning af membranerne i 
RO-anlægget, og der vil ske udledning af stoffet til Køge Bugt, skal Avedøre-
værket indsende ansøgning om udledningstilladelse hertil, jf. miljøbeskyttelses-
lovens § 28, stk. 2, og oplysningerne i ovenstående afsnit 2.3. 
 

4. Klagevejleding 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Hvidovre Avis onsdag den 1. juni 2011 og 
kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen  
 embedslægeinstitutionen 
 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, Ny Østergade 
7, 4000 Roskilde, eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest onsdag 
den 29. juni 2011 kl. 16.00. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage.  
 
Miljøstyrelsen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen 
med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at 
der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen 
af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke 
rettidigt, bortfalder klagen. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørn L. Hansen 
Miljøstyrelsen Roskilde 
E-mail: joern@mst.dk
Tel. nr.: 72 54 43 53 
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