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HVAD ER EN VVM? 

Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-
reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørel-
se om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på mil-
jøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1335 
af 6. december 2006. Reglerne, der gælder på søterritoriet, fremgår 
af Transportministeriets bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005 
om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på sø-
territoriet (VVM). Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der 
må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres 
på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. 
 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag 
for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets 
realisering. 
 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag 
til det videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirk-
ninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer.  
 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte 
og indirekte virkninger på  
• mennesker, fauna og flora 
• jordbund, vand, luft, klima og landskab 
• materielle goder og kulturarv, og 
• samspillet mellem disse faktorer 
 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljø-
konsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat 
som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-
redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommunepla-
nen.  
 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen med ikke teknisk resu-
me af VVM redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunal-
bestyrelsen. I nogle tilfælde varetager miljøministeriets lokale miljø-
center imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er 
bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning eller 
som kræver planlægning i mere end to kommuner.  
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1. Indledning 

Energipolitik er i stigende grad et europæisk anliggende, hvor udbygning af vedvaren-
de energi, CO2-reduktion og mål for energieffektivisering samt organisering af energi-
sektoren fastlægges af EU-fælles-skabet. Et direktiv fra EU kommissionen i 2009 /21/ 
fastlægger, at andelen af vedvarende energi indenfor EU skal være 20% i 2020, hvor 
Danmark skal øge andelen af vedvarende energi fra 17 til 30% /21/, /22/.  
 
I samme periode som EU kommissionen fastlagde sine mål, præsenterede den danske 
regering sine planer for den danske energipolitik i årene 2008-2011. Energiforliget fra 
februar 2008 /23/, har til formål at reducere Danmarks afhængighed af fossile brænds-
ler, og fastsætter et mål om, at andelen af vedvarende energi skal udgøre 20% af 
Danmarks bruttoenergiforbrug i 2011.  
 
For de danske kraftværker lægger energiforliget op til en større biomassefyring for at 
begrænse udledningen af CO2. Derudover muliggør energiforliget en bedre udnyttelse 
af de fossile brændsler. Det sker ved, at forbuddet mod at afbrænde kul ophæves på to 
af DONG Energys eksisterende kraftværksblokke: Skærbækværket og Avedøreværkets 
Blok 2. Det er to af verdens mest effektive kraftværksblokke, idriftsat i henholdsvis 
1997 og 2002. 
 
DONG Energy ønsker at imødekomme hensigterne i energiforliget, og har gennemført 
en række analyser af samspillet mellem hensigterne i det nye energiforlig, og de mu-
ligheder der er for at omlægge brændselssammensætningen på kraftværkerne. Analy-
serne viser, at det ikke er hensigtsmæssigt at fyre de øgede mængder biomasse ind på 
mange enkelte anlæg, da dette bl.a. vil resultere i restprodukter af dårlig kvalitet, som 
det ikke vil være muligt at genanvende i byggeindustrien. Den optimale løsning vil væ-
re indfyring af større mængder biomasse på få anlæg, som er udrustet til det. DONG 
Energy er derfor også ved at lave VVM-screening af projekter på Skærbækværket og 
Studstrupværket, så de i fremtiden også vil have mulighed for at fyre med biomasse. 
 
På baggrund af energiforliget, som resulterede i en revision af Elforsyningsloven i juni 
2008 /24/, /25/ ansøgte DONG Energy Energistyrelsen om tilladelse til ombygning af 
Avedøreværkets Blok 1 til biomassefyring og Blok 2 til kulfyring. Med det ansøgte pro-
jekt ønsker DONG Energy at omlægge brændselsindfyringen på Avedøreværket, såle-
des at Blok 2, det mest energieffektive anlæg, også kan fyres med kul, og den nuvæ-
rende kulfyrede Blok 1 omlægges til også at kunne indfyres med biomasse. Anvendel-
sen af det mest energieffektive anlæg til kul betyder, at DONG Energy producerer mest 
mulig energi ved mindre forbrug af fossilt brændsel samtidig med, at Blok 1 kan fyre 
biomassen med uændret høj effektivitet. Med et frit brændselsvalg får DONG Energy 
således mulighed for brændselsfleksibilitet, så der i perioder kan anvendes kul eller 
biomasse på begge blokke samtidigt. 
 
Energistyrelsen gav den 20. februar 2009 /26/ DONG Energy tilladelse til ombygning af 
Avedøreværkets Blok 1 og 2 således, at der også kan fyres med såvel biomasse som 
kul på de to blokke. Tilladelsen giver mulighed for frit brændselsvalg på Avedøreværket 
og Skærbækværket, mod, at DONG Energy øger sin anvendelse af biomasse med 10 PJ 
(ca. 580.000 tons træpiller) pr. år fra 2011. Dette svarer til en forøgelse af den samle-
de danske andel af vedvarende energi på 1,2 procentpoint, og at DONG Energy øger 
sin totale anvendelse af biomasse med over 60%. 
 
Tilladelsen er udformet således, at DONG Energy er forpligtet til at overholde vilkårene 
om biomassemængder for hvert kalenderår. Dog kan et eventuelt øget forbrug af bio-
masse anvendes til opfyldelse af kommende års forpligtelser. Er der derimod under-
skud i anvendelsen af biomasse fratages DONG Energy tilladelsen til anvendelse af kul 
på Avedøreværkets Blok 2 i et år. Sker dette tre år i træk bortfalder tilladelsen til an-
vendelse af kul. 
 
Når Blok 2 er omlagt til kulfyring, ønsker DONG Energy at kunne medforbrænde af-
faldsfraktionerne erhvervsaffald og storskrald på Blok 2. Medforbrænding af affald vil af 
forbrændingstekniske årsager altid skulle ske sammen med afbrænding af kul. Andelen 
af affald til medforbrænding på Avedøreværket forventes at blive imellem 5 til 10% i 
forhold til brændværdien af kul. 
 
Affaldsmængden til forbrænding i Danmark forventes at stige fra 3,5 mio. tons i 2008 
til 4 mio. tons. i 2020 og til 5 mio. tons i 2030 /27/. Affaldsforbrændingskapaciteten på 
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de dedikerede affaldsforbrændingsanlæg vil derved om en række år være fuldt udnyt-
tet, og der er derfor behov for en beslutning om udvidelse af forbrændingskapaciteten. 
Medforbrænding af affald på et traditionelt kraftværk er et alternativ til etablering eller 
udvidelse af dedikerede affaldsforbrændingsanlæg. 
 
DONG Energy har miljøgodkendelse til genindfyring af aske på Blok 2’s hovedkedel 
/28/. Denne miljøgodkendelse er tidsbegrænset til den 31. december 2009.  
 
DONG Energy ønsker mulighed for at genindfyre aske på begge blokke. Genindfyring af 
aske sikrer, at den aske der produceres, kan genanvendes i fx betonindustrien, idet 
genindfyringen vil ske på de tidspunkter, hvor der er afsætningsmuligheder for asken. 
Desuden sikrer genindfyring af kulaske ved biomassefyring en bedre drift af kedlen. 
Denne VVM-redegørelse omfatter derfor også de miljømæssige aspekter af genindfy-
ring af aske på såvel Blok 1 som Blok 2’s hovedkedler. 
 
Denne VVM-redegørelse danner baggrund for DONG Energys miljøansøgning om tilla-
delse til omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket samt genindfyring af 
aske på Blok 1 samt Blok 2. Der vil, når det bliver aktuelt, blive indsendt en miljøan-
søgning til medforbrænding af affald på Blok 2 i forbindelse med kulfyring. 
 
For at belyse virkningerne på miljøet bedst muligt, arbejdes der, udover et 0-
alternativ, der beskriver de nuværende forhold, med et Hovedforslag og tre driftssce-
narier i denne VVM-redegørelse.  
 
Tabel 1.1 giver et overblik over 0-alternativet, Hovedforslaget samt de tre driftsscena-
rier. 
 

Scenarier benyttet i 
VVM-redegørelsen 

Beskrivelse 

0-alternativ 
2003-2007  
(Reference Grønt Regnskab) 

Viser den nuværende situation før omlægningen 
af brændselsindfyring og medforbrænding af af-
fald. Det er middelforbruget for perioden 2003-
2007. 

Hovedforslag 1) 
Blok 1 på biomasse 
Blok 2 på kul (93%)/affald (7%) 

Viser situationen efter omlægningen af brænd-
selsindfyring og medforbrænding af affald, med 
fastholdt energiforbrug i forhold til 0-alternativet. 
Blok 1 med 100% biomasse. Blok 2 med 93% kul 
og 7% medforbrænding af affald, på energibasis 

Driftsscenario: Biomasse 1) 
(maks. drift pr. år) 
Blok 1 på biomasse 
Blok 2 på biomasse 

Begge blokke med fuldlast på 100% biomasse 
(7.500 timer årlig drift). 

Driftsscenario: Kul 1) 
(maks. drift pr. år) 
Blok 1 på kul 
Blok 2 på kul 

Begge blokke med fuldlast på 100% kul (7.500 
timer årlig drift). 

Driftsscenario: Affald 1) 
(maks. drift pr. år) 
Blok 1 på kul 
Blok 2 på kul (90%)/affald (10%) 

Blok 1 med fuldlast på 100% kul. Blok 2 med 
fuldlast på 90% kul og 10% medforbrænding af 
affald, på energibasis (7.500 timer årlig drift) 

1) I alle de fremtidige scenarier indgår genindfyring af aske. 
Tabel 1.1 Oversigt over de scenarier som anvendes i VVM-redegørelsen. 

 
Tabel 1.2 viser hvordan Avedøreværkets anlægsdata vil være efter omlægning af 
brændselsindfyringen samt medforbrænding af affald, hvor ændringer er markeret med 
rødt. Aske til genindfyring er ikke medtaget i tabellen, da det ikke har nogen brænd-
værdi. 
 

Brændselsindfyring Anlægseffekt Virkningsgrad 

Anlægsdata 
Nuværende  Ønsket  

Indfyring 
MW 

Kondensdrift 
Procent 
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Hovedkedel Blok 1 
Kul 
Olie 

Kul 
Olie 
Biomasse 

595 
(Overlast: 670) 

42% 

Hovedkedel Blok 2 
Biomasse 
Naturgas 
Olie 

Biomasse 
Naturgas 
Olie 
Kul 
Affald 

805 48% 

Tabel 1.2 Anlægsdata efter omlægning af brændselsindfyringen. Ændringer i forhold 
til nuværende er markeret med kursiv og rødt. Der sker ingen ændring af anlægsef-
fekt og virkningsgrad. 
 
Herudover består Avedøreværket af en biokedel, der anvender halm som brændsel og 
2 gasturbiner. Begge anlæg er en del af Blok 2. Der sker ingen ændringer på disse an-
læg som følge af projektet. 
 

1.1 VVM-proces 
Brændselsomlægningen på Avedøreværket er omfattet af reglerne om VVM (Bekendt-
gørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af Lov om planlægning, bilag 1, pkt. 38) /29/, hvilket medfører, at der skal ud-
arbejdes et kom-muneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Desuden skal der 
laves en vurdering af kommuneplantillægget i forhold til Lov om miljøvurdering af pla-
ner og programmer /30/. Brændselsomlægningen kræver også en ny miljøgodkendelse 
iht. Miljøbeskyttelsesloven /31/, jf. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 
/32/.  
 
VVM-processen igangsættes med en offentlig høring. Hovedformålet med den første of-
fentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelsen af VVM-redegørelsens indhold, 
idet VVM-redegørelsen dels skal tage udgangspunkt i lovgivningens krav til planlæg-
ningen og dels i de indkomne ideer og forslag for at sikre, at alle relevante/nødvendige 
problemstillinger bliver behandlet. Procesdiagrammet for VVM er vist i Figur 1.1. 

 
Figur 1.1 Procesdiagram for VVM. 
 
Indkaldelse af idéer og forslag for brændselsomlægningen på Avedøreværket blev 
igangsat med annonce og ideoplæg. Annonceringen skete i den lokale ugeavis (Hvidov-
re Avis) og via Miljøcenter Roskildes internetside fra 10. september 2008 og frem til 
den 10. oktober 2008. Ideoplægget: Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøre-
værket blev udgivet i september 2008 /33/. I forbindelse med idéfasen blev der den 2. 
oktober 2008 afholdt et offentligt møde på Avedøreværket. Til dette møde deltog om-
kring 14 borgere i rundvisningen på Avedøreværket og i den efterfølgende debat. Der 
indkom i alt 5 breve med idéer og bemærkninger i høringsperioden.  
 
Miljøcenter Roskilde har på baggrund af de indkomne forslag og krav fra myndigheder 
udarbejdet planforslag samt VVM-redegørelse inklusiv miljøvurdering efter Lov om mil-
jøvurdering af planer og program-mer. På nuværende tidspunkt er processen nået til 3. 
fase i Figur 1.1, hvor forslag til kommuneplanretningslinjer samt VVM-redegørelsen 
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fremlægges i en 8 ugers offentlighedsperiode. I denne periode er der mulighed for at 
komme med bemærkninger og indsigelser til Miljøcenter Roskilde. 
 
I fjerde og sidste fase skal Miljøcenter Roskilde tage stilling til de indkomne bemærk-
ninger og eventuelle tilpasninger i projektet inden vedtagelse af planerne. 

1.2 Læsevejledning 
Denne publikation er opbygget som tre dele. 
 
Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg. I kapitel 1 gennemgås forslag til 
kommuneplantillæg til Hvidovre Kommunes Kommuneplan. Kapitel 2 indeholder en 
gennemgang af forholdet til anden planlægning. Kapitel 3 indeholder en miljørapport 
over kommuneplantillæggets virkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet i hen-
hold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. /30/. 
 
Del 2 indeholder et ikke-teknisk resume af nærværende VVM-redegø-relse, Miljøcenter 
Roskildes vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé.  
 
Del 3 er nærværende VVM redegørelse.  
 
Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøcenter Roskilde som myndighed i samarbejde med 
DONG Energy som bygherre og Hvidovre Kommune som den ”normale” kommune-
planmyndighed.  
 
Del 3 er udarbejdet af DONG Energy som bygherre i samarbejde med Miljøcenter Ros-
kilde som VVM-myndighed.  
 
Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM-myndigheden i henhold til Planlovens §57a 
/29/ kan anmode bygherren om at give de oplysnin-ger og foretage de undersøgelser, 
der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren 
påtænker at etablere VVM-pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygher-
ren, evt. sammen med sine konsulenter, udarbejder et udkast til VVM-re-degørelse, 
som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-myndighe-den. Det er i sidste ende 
VVM-myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den offentlige høring om-
kring forslaget til kommuneplantillæg med VVM.  
   
Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med tilhørende 
VVM-redegørelsen, er der offentliggjort et forslag til miljøgodkendelse af brændselsom-
lægningen. Dette gælder dog ikke for medforbrænding af affald. Her vil DONG Energy, 
når det bliver aktuelt, fremsende miljøansøgning til Miljøcenter Roskilde for denne del 
af projektet. 
 
VVM-redegørelsen består af nærværende hovedrapport samt 14 baggrundsrapporter 
med nærmere beskrivelse af væsentlige miljøforhold og påvirkninger. 
 
I kapitel 2 redegøres for projektets baggrund, hvor også projektets omfang og udform-
ning gennemgås.  
 
I kapitel 3 beskrives undersøgte alternativer til projektets Hovedforslag. I vurderinger-
ne af brændselsomlægningens mulige miljøpåvirkninger opdeles projektet i to hoved-
emner: dels anlægsændringer og dels driftsændringer. Anlægsændringer er de byg-
ningsmæssige og tekniske ændringer, der skal foretages på Avedøreværket for at mu-
liggøre brændselsomlægningen. Driftsændringerne er opdelt i et Hovedforslag og tre 
driftsscenarier. For alle fire driftsformer belyses ændringerne og de mulige miljøpåvirk-
ninger. Driftsscenarierne er valgt for at kunne beskrive den maksimale miljøpåvirkning 
ved anvendelse af de forskellige brændsler.  
 
Kapitel 4 rummer en gennemgang af de eksisterende natur- og miljø-mæssige forhold i 
området samt vurderinger af de påvirkninger, som projektet kan have på disse forhold, 
inklusiv en vurdering af mulige kumulative påvirkninger. Kumulative påvirkninger er de 
forstærkede miljøpåvirkninger, der kan forårsages af, at flere projekter etableres inden 
for samme område eller i samme tidsperiode. 
 
De miljøafledte socioøkonomiske konsekvenser af projektet er belyst i kapitel 5, og i 
kapitel 6 gennemgås afværgeforanstaltninger og forslag til et overvågningsprogram 
iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer /30/.  
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Afværgeforanstaltninger er de aktiviteter og foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afværge eller afbøde de miljøpåvirkninger, der kan følge af brændselsomlægningen på 
Avedøreværket. Afværgeforanstaltninger kan generelt være enten afbødende foran-
staltninger eller ekstraordinære foranstaltninger. Afbødende foranstaltninger kan være 
selve udformningen af de tekniske anlæg eller tilrettelæggelse af driften (fx bygninger 
som skærmer for støjudbredelsen). Ekstraordinære foranstaltninger er foranstaltnin-
ger, der ikke har noget med selve anlægget eller driften at gøre. 
 
Kapitel 7 redegør for eventuelle mangler ved VVM-redegørelsen.  
 
Bilag 1 redegør for den anvendte metode til vurderinger af miljøpåvirkninger beskrevet 
i kapitel 0.  
 
Baggrundsrapport /1/ beskriver de overordnede beregningsforudsætninger for VVM-
redegørelsen, herunder de driftsscenarier, der er foretaget beregninger for. 
 
Baggrundsrapport /2/ omhandler de visuelle forhold i forbindelse med projektet. Der er 
foretaget visualiseringer af de ændringer som brændselsomlægningen giver anledning 
til. Rapporten er udarbejdet af Gottlieb Paludan for DONG Energy. 
 
Baggrundsrapport /3/ omhandler beregningsforudsætninger og OML-beregninger af 
luftimmissionen som følge af brændselsomlægningen. 
 
I Baggrundsrapport /4/ er der med udgangspunkt i Baggrundsrapport /3/ foretaget be-
regninger af depositionen af kvælstof og tungmetaller i området omkring Avedørevær-
ket. Rapporten er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser for DONG Energy. 
Baggrundsrapport /5/ redegør for de trafikale ændringer for vej- og skibstrafik, der 
sker som en konsekvens af brændselsomlægningen. 
 
Baggrundsrapporterne /6/, /7/, /8/, /9/ og /10/ redegør for de støjmæssige konse-
kvenser af projektet. 
 
I Baggrundsrapport /11/ er der redegjort for Avedøreværkets vandflow, herunder for-
brug af vand, samt udledning af spildevand. Der er desuden redegjort for rensningen 
af spildevandet på Spildevandscenter Avedøre. 
 
I Baggrundsrapport /12/ er der samlet information omkring medforbrænding af affald. 
Der er foretaget en gennemgang af de forventede miljøpåvirkninger fra medforbræn-
ding af affald, herunder hvilke miljøkrav, der skal overholdes. 
 
Baggrundsrapport /13/ redegør for de arter på Habitatdirektivets bilag IV, der kan fo-
rekomme i nærheden af Avedøreværket. 
 
I Baggrundsrapport /14/ er der udarbejdet en oversigt over de miljøkvalitetskrav for en 
række tungmetaller, der skal overholdes i recipienten Køge Bugt. 

1.3 Referencer 
Der anvendes i redegørelsen to referenceniveauer: 
 
Referencer nummereret /1/ til /14/ udgøres af de tekniske baggrundsrapporter. 
 
Referencer nummereret /21/ og opefter er kilder, der er umiddelbart tilgængelige for 
offentligheden. 

1.4 Rekvirering af rapporten 
VVM-redegørelsen samt de tekniske baggrundsrapporter kan læses og downloades fra 
www.blst.dk/miljoevurdering/VVM_konkret/ 
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2 Projektbeskrivelse  

I dette kapitel redegøres for baggrunden for projektet, og det planlagte projekt beskri-
ves. Dette inkluderer en beskrivelse af processen omkring brændselsomlægningen, 
genindfyring af aske og medforbrændingen af affald på Avedøreværket og de planlagte 
bygningsmæssige ændringer.  

2.1 Baggrund for projektet 
I det følgende afsnit gives en beskrivelse af virksomheden, og der redegøres for, hvor-
for behovet for projektet er opstået. 
 
2.1.1 DONG Energy 
DONG Energy er Danmarks største producent af el og varme. Den primære produktion 
finder sted på 25 større og mindre kraftværker i Danmark, og er baseret på kul, natur-
gas, halm, træpiller, flis og affald. Derudover produceres el fra vindmøller, som i dag 
udgør cirka 10 procent af virksomhedens samlede elproduktion.  
 
DONG Energy arbejder på at forbedre virksomhedens nuværende produktionsanlæg in-
den for termisk udnyttelse af fossile brændsler samt vedvarende energi og på at udvi-
de det eksisterende produktionsapparat. Resultatet er bl.a. en optimering af brugen af 
kul, og dermed mindre påvirkning af miljøet. I den forbindelse har DONG Energy søsat 
en række projekter. To af disse projekter er henholdsvis bedre kullogistik og større 
fleksibilitet for brændselssammensætningen.  
 
Regeringens energiforlig (februar 2008) /23/ lægger op til en større biomassefyring på 
de danske kraftværker for at begrænse udledningen af CO2. I energiforliget lægges der 
desuden op til, at der fremover kan afbrændes kul på to af de eksisterende kraft-
værksblokke, som begge ejes og drives af DONG Energy. Dette giver bedre udnyttelse 
af de danske kraftværker i forhold til miljørigtig produktion. Hensigten er at tilpasse 
brændselsvalget på de eksisterende danske kraftværker således, at anvendelsen af kul 
foregår så effektivt som muligt, og udledningen af CO2 dermed begrænses. 
 
DONG Energy ønsker på denne baggrund at muliggøre en større fleksibilitet for brænd-
selssammensætningen på en række værker, heriblandt Avedøreværket. 
 
2.1.2 Avedøreværket 
Avedøreværket producerer el og fjernvarme til hovedstadsområdet, og er placeret i det 
sydøstlige hjørne af Hvidovre Kommune, på Ave-døre Holme syd for København. Aved-
øre Holme udgør med sine 450 hektar landets største samlede erhvervs-
/industriområde, og er etableret på inddæmmede og opfyldte arealer. Amagermotorve-
jen (E20) adskiller området fra den øvrige del af Hvidovre Kommune. Figur 2.1 og Fi-
gur 2.2 viser placeringen af Avedøreværket.   
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Figur 2.1 Oversigt over DONG Energys centrale værker, inkl. Avedøreværkets place-
ring syd for København. 
 

 
 
 
 
 

Figur 2.2 Avedøreværkets placering i på Avedøre Holme syd for København. 
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Avedøreværket har en samlet indfyret effekt på 1.770 MW. Værket består af to blokke, 
Avedøreværket Blok 1, der gik i kommerciel drift i oktober 1990 og Avedøreværket 
Blok 2, der gik i kommerciel drift i januar 2002. På Blok 1 fyres der primært med kul, 
men der kan også fyres med olie. Blok 2 er et multibrændselsanlæg, der fyres med 
olie, naturgas og træpiller. Anlægsdata for Avedøreværket er vist i Tabel 2.1.  
 
I begyndelsen af 2002 fik DONG Energy tilladelse til at anvende 300.000 tons træpiller 
om året i hovedkedlen på Blok 2. Til Blok 2 er desuden tilkoblet verdens største halm-
fyrede kedel (i det følgende benævnt: Biokedlen) med et forbrug på op til ca. 170.000 
tons halm om året. Blok 2 har yderligere tilknyttet 2 gasturbiner.  
 

Idrift-
sat 

Brændsels-
indfyring 

Anlægs-
effekt 

Virknings
grad 

Anlægsdata 
År Nuværende 

Indfyring 
MW 

Kondens-
drift 

Miljø- 
anlæg 

Hovedkedel  
Blok 1 

1990 
Kul 
Olie 

595 
(Overlast 2): 
670) 

42% 

DeNOx 
Low-NOx-
brændere 
Støvfilter 
Afsvovling 

Hovedkedel  
Blok 2 

2002 
Biomasse 
Naturgas 
Olie 

805 48% 

DeNOx 
Low-NOx-
brændere 
Støvfilter 
Afsvovling 

Gasturbiner  
(2 stk.) 

2002 Naturgas 270 42% - 

Biokedel 1) 2002 Halm 100 (45%) Støvfilter 
1) Damp fra biokedlen blandes med damp fra Blok 2’s hovedkedel. Blandingen gør 
det vanskeligt at fastsætte virkningsgraden præcist, den er derfor en teoretisk be-
regnet størrelse. Virkningsgraden er derfor i parentes. Gasturbinerne og biokedlen 
berøres ikke af omlægningen af brændselsindfyringen.  
2) Ved overlast forstås en driftssituation af kortere varighed, hvor der reelt produce-
res mere energi end anlægget er udlagt til ved maksimal drift. Teknisk sker det ved 
udkobling af to højtryksforvarmere. 

Tabel 2.1 Anlægsdata for Avedøreværket.  
 
Siden 1990 har DONG Energy reduceret udledningen af kvælstofoxider (NOx) med me-
re end 70%, og udledningerne af svovldioxid (SO2) med mere end 90%. Dette er op-
nået ved at installere miljøanlæg til røggasrensning og nedlægge de ældste kraft-
værksblokke.  
 
Avedøreværkets Blok 1 og hovedkedlen på Blok 2 er udstyret med effektive røggas-
rensningsanlæg, der renser røgen for kvælstofoxider, støv og svovldioxid. I DeNOx-
anlægget reagerer røgens kvælstofoxider med ammoniak, og der dannes frit kvælstof 
og vand. I støvfilteret opsamles mere end 99% af flyveasken og i afsvovlingsanlægget 
"vaskes" røgen med kalkvand, som reagerer med svovlet i røggassen og danner gips. 
Asken og gipsen er restprodukter fra værket, men betegnes oftere som mineralproduk-
ter, da de erstatter ikke - fornybare råstoffer, der ellers skulle have været anvendt ved 
fx beton- og cementproduktion eller i gipspladeindustrien. Genanvendeligheden af 
restprodukterne har en stor miljømæssig værdi, da alternativet til genanvendelse er 
deponering.  
 
Røggassen fra gasturbinerne renses ikke, da naturgassen har et meget begrænset ind-
hold af aske og svovl. Røggassen fra biomassekedlen renses i et separat elfilter med en 
effektivitet på 99% til rensning for støv.  
 
2.1.3 Formål med projektet 
I indledningen af VVM-redegørelsen (kapitel 1) er det beskrevet hvor-dan Energiforliget 
fra februar 2008 /23/ resulterede i en revision af Elforsyningsloven i juni 2008 /24/, 
/25/. DONG Energy indsendte her-efter to ansøgninger, én for Blok 1 og én for Blok 2, 
i henhold til Bekendtgørelse af lov om elforsyning, nr. 1115 af 8. november 2006, kapi-
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tel 3 §11 /34/, Kraftværksbekendtgørelse, nr. 493 af 12. juni 2006 /35/ samt Lov om 
ændring af lov om elforsyning, nr. 504 af 17. juni 2008 /25/.  
 
På baggrund heraf meddelte Energistyrelsen den 20. februar 2009 /26/ DONG Energy 
tilladelse til bl.a. ombygning af Avedøreværkets Blok 1 og 2, således at der kan fyres 
med såvel biomasse som kul på begge blokke. Tilladelsen forpligtiger DONG Energy til 
at afbrænde 10 PJ (ca. 580.000 tons træpiller) pr. år fra 2011, hvis der ønskes frit 
brændselsvalg på Avedøreværket og Skærbækværket. Da denne VVM-redegørelse be-
handler brændselsomlægningen på Avedøreværket, ses der bort fra biomasseforpligti-
gelsen, hvis der sker brændsels-omlægning på Skærbækværket. Af de 10 PJ er de 7,1 
PJ knyttet til frit brændselsvalg på Avedøreværket og de 2,9 PJ er knyttet til brænd-
selsomlægning på Skærbækværket. 

2.1.3.1 Brændselsomlægning 
Efter brændselsomlægningen vil DONG Energys biomasseforpligtelse på Avedøreværket 
således stige med 7,1 PJ (ca. 410.000 tons træpiller) pr. år, og vil samlet være på 22,7 
PJ (ca. 1.310.000 tons træpiller). Alene ombygningen af Avedøreværket vil således på 
årsbasis resultere i en 45% stigning i anvendelsen af biomasse for DONG Energy som 
helhed. For Avedøreværket betyder brændselsomlægningen en stigning med 7,1 PJ fra 
5,6 PJ til 12,7 PJ, hvilket svarer til mere end en fordobling i biomasseanvendelsen. 
 
Tilladelsen fra Energistyrelsen er udformet således, at DONG Energy er forpligtet til at 
overholde vilkårene om biomassemængder for hvert kalenderår. Dog kan et eventuelt 
øget forbrug af biomasse anvendes til opfyldelse af kommende års forpligtelser. Er der 
derimod underskud i anvendelsen af biomasse fratages DONG Energy tilladelsen til an-
vendelse af kul på Avedøreværkets Blok 2 i et år. Sker dette tre år i træk, bortfalder 
tilladelsen til anvendelse af kul på Blok 2. 
 
Med det ansøgte projekt ønsker DONG Energy at omlægge brændselsindfyringen på 
Avedøreværket således, at der på Blok 1 og 2, udover de nuværende brændsler, frem-
over også kan indfyres med biomasse og kul. Blok 1 og Blok 2 bliver således multi-
brændselsanlæg, der kan fyres med både biomasse, kul og olie. Ved biomasse forstås i 
denne VVM-redegørelse de typer af biomasse, som fremgår af bilag 1 i Miljøministeri-
ets Bekendtgørelse om biomasseaffald, nr. 1637 af 13. december 2006 /36/, og som er 
håndterbare i Avedøreværkets nuværende anlæg (træpiller og lignende). 
  
Anvendelsen af Blok 2, som er det mest energieffektive anlæg, til kul betyder, at 
DONG Energy producerer mest mulig energi ved mindre forbrug af fossilt brændsel 
samtidig med, at Blok 1 kan fyre biomassen med uændret høj effektivitet. Med et frit 
brændselsvalg får DONG Energy således mulighed for brændselsfleksibilitet, så der i 
perioder kan anvendes kul eller biomasse på begge blokke samtidigt. 

2.1.3.2 Medforbrænding af affald 
Når det er muligt at fyre med kul på Blok 2, ønsker DONG Energy mulighed for at med-
forbrænde affaldsfraktionerne erhvervsaffald og storskrald på Blok 2. Affaldet afbræn-
des og omsættes på denne måde ved højere elvirkningsgrad end på et traditionelt af-
faldsforbrændingsanlæg. Der er tale om forbrændingsegnet affald, dvs. affald, der ikke 
kan genanvendes. Medforbrænding af affald på Avedøreværket forventes at blive fra 5 
til maksimalt 10% af den indfyrede kulmængde udregnet på energibasis.  

2.1.3.3 Genindfyring af aske 
DONG Energy har miljøgodkendelse til genindfyring af aske på Blok 2’s hovedkedel 
/28/. Denne miljøgodkendelse er tidsbegrænset til den 31. december 2009.  
 
DONG Energy ønsker mulighed for at genindfyre aske på begge blokke. Genindfyring af 
aske sikrer, at den aske der produceres, kan genanvendes i fx betonindustrien, idet 
genindfyringen vil ske på de tidspunkter, hvor der er afsætningsmuligheder for asken. 
Desuden sikrer genindfyring af kulflyveaske ved biomassefyring en bedre drift af ked-
len, Asken produceres dels på Avedøreværket og dels på DONG Energys andre kraft-
værker. Denne VVM-redegørelse omfatter derfor også de miljømæssige aspekter af 
genindfyring af aske på såvel Blok 1 som Blok 2’s hovedkedler. 
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2.1.3.4 Hovedforslag 
Ovenstående vil give Avedøreværket mulighed for at fyre med 100% biomasse på Blok 
1 og med kul og medforbrænding af affald sammen med kul på Blok 2 samtidig med, 
at der sker genindfyring af aske på begge blokke. Denne driftsform er benævnt Hoved-
forslaget. 
 
Denne VVM-redegørelse danner baggrund for DONG Energys miljøansøgning om tilla-
delse til omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket samt genindfyring af 
aske på Blok 1 samt Blok 2 samt efterfølgende miljøansøgning til medforbrænding af 
affald på Blok 2 i forbindelse med kulfyring. 
 
Generelt er omlægning til kulfyring på Avedøreværkets Blok 2, miljømæssigt den mest 
optimale løsning til opfyldelse af kravet om en større andel biomasse. Dette skyldes, at 
Blok 2 er en af verdens mest effektive kraftvarmeproducerende blokke, som ved kulfy-
ring kan udnytte sin fulde nominelle elvirkningsgrad på 48%. Muligheden for at udnytte 
den fulde nominelle virkningsgrad på Blok 2 er baggrunden for valget af Hovedforslag. 
På grund af risikoen for korrosion ved afbrænding af biopiller på Blok 2, begrænses el-
virkningsgraden i dag til omkring 44%.  
 
Blok 1 er ikke konstrueret til så høje dampdata, og har dermed en lavere nominel el-
virkningsgrad på 42%, der stort set er uafhængig af, hvilket brændsel der anvendes. 
Omlægningen vil derfor resultere i en samlet forøgelse af virkningsgraden for Avedøre-
værket, da Blok 1 forsætter med uændret virkningsgrad, mens Blok 2 stiger 4% point. 

2.2 Beskrivelse af det tekniske projekt  
En VVM-redegørelse skal indeholde en beskrivelse af både det ansøgte projekt og mu-
lige alternativer. I dette afsnit beskrives det tekniske projekt, som ønskes gennemført. 
I kapitel 3 beskrives alternativerne som også omfatter 0-alternativet (konsekvenserne 
hvis projektet ikke gennemføres), alternative placeringer af anlægget og alternative 
tekniske løsninger. 
 
For at imødekomme hensigterne i Energiforliget fra februar 2008, er det derfor DONG 
Energys plan at omlægge brændselsindfyringen på Avedøreværket, så begge blokke i 
fremtiden vil være multibrændselsanlæg. 
 
Projektet omhandler: 
• Omlægning af Blok 1 til biomassefyring 
• Omlægning af Blok 2’s hovedkedel til kulfyring 
• Etablering af medforbrænding af affald på Blok 2 (sammen med kulfyring) 
• Genindfyring af aske på Blok 1 og Blok 2 
 
Tabel 2.2 viser, hvordan Avedøreværkets anlægsdata vil være efter omlægning af 
brændselsindfyringen.  
 

Brændsels-
indfyring 

Anlægs- 
effekt 

Virknings- 
grad 

Anlægsdata 
Efter  

omlægningen 
Indfyring 

MW 
Kondensdrift 

 

Hovedkedel Blok 1 
Kul 
Olie 
Biomasse 

595 
(Overlast: 670) 

42% 

Hovedkedel Blok 2 

Biomasse 
Naturgas 
Olie 
Kul 
Affald 

805 48% 

Gasturbiner (2 stk.) Naturgas 270 42% 

Biokedel  Halm 100 (45%) 
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Tabel 2.2 Anlægsdata efter projektets gennemførelse. Ændringer i forhold til nuvæ-
rende er markeret med rødt. Anlægseffekt og virkningsgrad ændres ikke ved 
brændselsomlægningen. For gasturbinerne og biokedlen sker der ingen ændringer. 
Genindfyring af aske fremgår ikke af tabellen, da det ikke har nogen brændværdi af 
betydning. 
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2.2.1 Omlægning af Avedøreværkets Blok 1 til biomassefyring 
Projektet omfatter omlægning af Avedøreværkets Blok 1 til også at kunne anvende 
biomasse som brændsel.  
 
Projektet omfatter etablering af følgende bygningsdele: 
• Skivemøller (1a i Figur 2.3) 
• Bloksiloer til skivemøller (1b i Figur 2.3) 
• Bioflyveaskesilo (2 i Figur 2.3) 
 
Brændselsomlægning af Blok 1 sker ved etablering møller, der er særligt egnede til 
biomasseknusning, og medfører, at der etableres en mindre bygning samt fire siloer 
ved siden af Blok 1 (se nr. 1a og 1b på Figur 2.3). Bygningen vil indeholde skivemøl-
lerne, og siloerne vil fungere som et mellemlager for biomassen på vej til møllerne for 
at sikre en vedvarende strøm af biomasse når blokken kører.  
 
Fra Avedøreværkets havn vil biomasse blive transporteret med det eksisterende trans-
portbånd, som løber langs med havnekajen, til de eksisterende lagerfaciliteter. Trans-
portbåndet forlænges således, at biomassen kan transporteres fra det eksisterende 
knudepunkt til det nye lager, se afsnit 2.3.1. Herfra vil biomassen blive ført til de nye 
bloksiloer og derefter til den nye møllebygning, hvor de nye møller etableres. Møllerne 
formaler biomassen, som derefter bliver blæst i lukkede rør ind i blokbygningen til 
brænderne på samme vis, som der i dag blæses kulstøv fra kulmøllerne til brænderne.  
 
Når biomasse skal transporteres ind til blokken, foregår det via båndet i kultunnellen, 
som går fra bunden af driftslageret til de eksisterende transportbånd, der i dag skifte-
vis fører kul til Blok 1 og biomas-se til Blok 2. Ved skift af brændsel rengøres båndene 
ved samme fremgangsmåde som i dag. 
 

 
Figur 2.3 Igangværende og planlagte projekter på Avedøreværket. VVM-pligtige pro-
jekter omfattet af denne VVM redegørelse er markeret med rødt: 
1a: Skivemøller, 1b: Bloksiloer til skivemøller, 2: Bioflyveaskesilo, 6: Affaldslager. 
Sideløbende projekter er markeret med gult: 3: Driftslager til bundaske, 4: Biopillela-
ger, 5: Udvidelse af fjernvarmebygning. 
Fordelen ved at bruge dette koncept er, at det gør systemet til biomasse stort set uaf-
hængigt af det eksisterende kulanlæg. Dette øger brændselsfleksibiliteten og driftsik-
kerheden på Blok 1. Desuden undgås store ombygninger af det eksisterende anlæg, 
som både er bekostelige, og kræver længere udetid for blokken under ombygningerne. 
 
Miljøanlæggene, der hører til Blok 1, vil være i drift uanset brændselsvalg. Ved bio-
massefyring vil afsvovlingsanlægget på grund af den lave svovlbelastning producere 
gips af ringere kvalitet. Der forventes desuden et forøget vedligeholdelsesbehov af De-
NOx-anlægget ved biomassefyring. 
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Der er på Avedøreværket siloer for flyveaske til beton- og cementindustrien. Når Blok 1 
bliver 100% biomassefyret, vil der være behov for en ekstra silo til bioflyveaske (nr. 2 
på Figur 2.3). Behovet skyldes udelukkende ønsket om at have mulighed for at kunne 
opbevare tre forskellige typer flyveaske. 
 
2.2.2 Omlægning af Avedøreværkets Blok 2 til kulfyring 
Omlægning af Blok 2 til kulfyring kræver ingen bygningsmæssige ændringer, men kun 
mindre anlægsændringer inde i eksisterende bygninger. 
 
Blok 2 blev oprindeligt bygget til kul- og gasfyring, men blev efterfølgende gjort mere 
fleksibel, således at der kunne fyres med svær fyringsolie og træpiller. Ombygningen til 
træpillefyring blev foretaget med brug af kulfyringskomponenter bortset fra enkelte 
undtagelser. Der blev kun etableret tre af de fire planlagte kulmøller, og der er således 
ikke en overskydende mølle, der kan sikre rådigheden ved kulfyring.  
 
Brændselsomlægningen kræver mindre anlægsændring inde i blokbygningen. Der skal 
etableres en fjerde bloksilo og en mølle, inkl. kulføder, kulfaldrør. Der var i det oprin-
delige design af Blok 2 forberedt fundament til den fjerde silo ved, at der er spunset 
omkring området. Der må dog påregnes grundvandssænkning under arbejdet med 
støbning af fundament til den sidste mølle. Etableringen af den fjerde bloksilo vil være 
den største anlægsændring ved omlægning af Blok 2. 
 
Kul vil fortsat blive transporteret til Avedøreværket med pramme. Den eksisterende 
kulplads vil fortsat bruges til opbevaring af kul. Opkørsel af kul til blokken vil ske via 
det eksisterende transportbånd, der i dag skiftevis fører kul til Blok 1 og biomasse til 
Blok 2. Båndet vil fortsat skulle rengøres ved skift af brændsel. 
 
2.2.3 Genindfyring af bund- og flyveaske 
Genindfyring af aske medfører ikke nogle bygningsmæssige ændringer. Genindfyring af 
kulflyveaske ved biomassefyring på Blok 1 vil ske på samme måde som nuværende for 
Blok 2. Den eksisterende silo til genindfyring af kulflyveaske ved siden af Blok 2 vil og-
så blive anvendt til Blok 1. En mindre rørledning med en diameter på ca. 100 mm vil 
blive trukket fra siloen hen til Blok 1. Rørledning vil have meget begrænset visuel på-
virkning, da det er et lille rør ført på eksisterende tracéer. 
 
Biprodukterne ved forbrænding af askeholdige brændsler i forbindelse med el og var-
meproduktion er hovedsagelig bundaske (slagge), gips og flyveaske. Disse biprodukter 
genanvendes i stort omfang, og betegnes derfor ofte som mineralprodukter. DONG 
Energys overordnede målsætning på mineralproduktområdet er at sikre, at så stor en 
andel som muligt af restprodukterne genanvendes.  
 
Den prioriterede rækkefølge er: 
• Genanvendelse som råstof eller færdigt materiale i industri eller landbrug. 
• Genanvendelse som erstatning af naturlige fyldmaterialer i bygge- og anlægspro-

jekter. 
• Deponering. 
 
Denne prioritering vil også blive anvendt for de mineralprodukter, der produceres på 
Avedøreværket efter omlægning af brændselsindfyringen. 
 
For nuværende bliver kulflyveasken fra Blok 1 hovedsageligt anvendt i betonindustrien. 
Kulbundaske anvendes til blokstensproduktion i England. Flyveasken fra Blok 2’s ho-
vedkedel bliver anvendt i cementindustrien, og blokkens bundaske anvendes som iso-
leringsmateriale eller, afhængig af brændselssammensætningen, også til blokstenspro-
duktion i England. Flyveasken fra Blok 2’s biokedel sendes til Kommunekemi. Kommu-
nekemi foretager en udvaskning af alkalier, som gør, at asken kan anvendes til jord-
forbedring. Kommunekemi får en mindre rest ved udvaskningen, som kaldes en pres-
sekage. Denne del skal deponeres. Bundasken fra biokedlen (halmkedlen) kan anven-
des direkte til jordforbedring.  
 
Efter brændselsomlægningen ønskes mulighed for genindfyring af as-ke på Avedøre-
værket fra DONG Energys øvrige kul og/eller biomassefyrede værker. Overordnet fin-
des der to forskellige grunde til genindfyring, én for genindfyring ved kulfyring og én 
ved genindfyring ved biomassefyring. Genindfyring ved kulfyring sikrer den mest opti-
male genanvendelse af mineralprodukterne. Her vil der være tale om fugtig aske. Gen-
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indfyring ved biomassefyring sikrer, at kedlen ikke korroderer, og den høje virknings-
grad bibeholdes, her er der tale om tør kul-flyveaske. 

2.2.3.1 Genindfyring af bund- og flyveaske ved kulfyring 
I relation til genindfyring af aske ved kulfyring er det vigtigt at holde sig for øje, at det-
te kun har relevans, når den derved fremkomne flyveaske kan afsættes til enten be-
tonmarkedet, efter standarden EN450 /37/, eller kan afsættes til cementproducenter 
inden for de krav, der er aftalt i kontrakterne med cementvirksomhederne. Det er der-
for primært flyveaske fra kulfyring, det vil være relevant at genindfyre, men det vil og-
så komme på tale at genindfyre flyveaske fra medforbrænding af affald eller ren bio-
masse og bundaske fra varierende brændselsandel af biomasse og kul. Der sker en lø-
bende udvikling af, hvilke andele af biomasseaske, der tillades i den endelige flyve-
aske. I alle tilfælde gælder der, at den genindfyrede aske, om det er bundaske eller 
flyveaske, efterfølgende vil blive udskilt som flyveaske i filteret, da næsten intet udskil-
les som bundaske. 
 
Grunden til behovet for genindfyring af aske skyldes udsving i produktionen af el i for-
hold til brugen af beton og cement. Derved opstår der ubalance mellem produktionen 
af flyveaske og den mængde flyveaske, der kan afsættes som tør flyveaske.  
 
Når elproduktionen er høj i forhold til afsætningen til beton- og cementindustri, opstår 
der et overskud af flyveaske. I første omgang fyldes lagersiloer. Overskud ud over det-
te befugtes, og mellemlagres på enten værkerne eller på separate mellemlagre. Dette 
overskud opstår typisk om vinteren og i år med lavt vandniveau i magasinerne til de 
nordiske vandkraftværker, hvor der så produceres mere el på de danske værker.  
 
I perioder med lav elproduktion sikres afsætningen til beton- og cementindustri ved at 
tage flyveaske fra lagersiloer. Når det er muligt at genindfyre bund- og flyveaske, kan 
aske, der tidligere er lagt befugtet ud, tages ind, og tørres i kedlen. Dette sikrer, at 
vandet i as-ken fordampes, og at eventuelle klumper knuses. Når asken er tør, kan 
den igen afsættes til cement og betonindustrien. 
 
Genindfyring medfører håndteringsomkostninger og slid på udstyr. Det er derfor for-
bundet med betydelige omkostninger at genindfyre. Derfor er det kun attraktivt at 
genindfyre når, der er sikkerhed for, at de genindfyrede mængder efterfølgende kan 
afsættes. Det er i begrænsede perioder af året, hvor det kan være relevant at øge fly-
veaskeproduktionen ved genindfyring. Det er målet at genindfyre op til 10% aske i for-
hold til kulmængden i disse perioder, men da det er en begrænset periode, vil den 
samlede mængde aske, der genindfyres på en blok ikke overstige 30.000 tons på års-
basis ved kulfyring. 
 
Genindfyring fungerer altså som én knusnings- og tørringsproces, der øger muligheden 
for, at så stor en andel af asken afsættes til beton- og cementindustrien. Det er i den-
ne afsætning, at asken genererer den største værdi, både økonomisk og miljømæssigt. 
 
Når der tilsatsfyres biomasse sammen med kul, er det stadig muligt at anvende flyve-
asken på lige fod med kulflyveaske, altså til fremstilling af cement og beton. På DONG 
Energys værk i Studstrup er en del af kullet udskiftet med halm, og flyveaske fra dette 
værk afsættes på lige fod med anden flyveaske til cement- og betonproduktion.  
 
Det er derfor relevant at kunne genindfyre aske, der oprindeligt stammer fra hel eller 
delvis biomassefyring på samme måde som aske fra kulfyring. Det er de samme be-
væggrunde og den samme proces, som gør sig gældende for aske fra biomassefyring, 
som beskrevet for aske fra kulfyring.  
 
I fremtiden ønskes der genindfyring af aske, når én eller begge blokke fyres med kul, 
med op til 10% befugtet aske fra DONG Energys kul og/eller biomassefyrede værker 
på massebasis (18% vandindhold). For Avedøreværkets Blok 1 svarer det til maksimalt 
8 tons pr. time og for Blok 2 maksimalt 10 tons pr. time, når der regnes med tør aske.  
 
Bundasken og flyveasken bliver transporteret med overdækkede lastbiler til Avedøre-
værket, hvor den aflæsses på kulpladsen tæt ved en af dozergruberne. Aflæsning fore-
tages oven på kullet. Dette foretages for at minimere risiko for udvaskning af tungme-
taller til recipient. Efterfølgende dozes det sammen med kullene til en af gruberne, så-
ledes at bundaske og flyveasken blandes grundigt med kullene. Fra dozergruberne 
transporteres kul/aske-blandingen via kultransportbåndene til kulsiloer for efterfølgen-
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de indfyring i kedlen. Den over døgnet tilførte mængde bundaske og flyveaske afpas-
ses med den kulmængde, der køres i kulsiloerne samt kullenes askeindhold. Således vil 
der ikke oplagres en større mængde bundaske og flyveaske på kulpladsen. Såfremt 
bundaske og flyveasken mod forventning er tør med risiko for støvgener til følge, vil 
bundasken og flyveasken blive overbruset med vand. Såfremt der er tilført flyveaske 
med henblik på opkørsel næste dag, og opkørslen bliver forhindret typisk i forbindelse 
med et kedelhaveri vil flyveasken blive blandet med kullene på kul-pladsen. Blandingen 
placeres et sted, hvor kulhøjden er mindst 2 meter.  
 
Således er såvel risiko for støvemission og udvaskning af tungmetaller til recipient mi-
nimeret. Når asken har været igennem blokken, udskilles den tørre aske i el-filteret og 
transporteres pneumatisk til en af flyveaskesiloerne. Herfra afhentes den i biler for den 
videre transport. 

2.2.3.2 Genindfyring af kulflyveaske ved biomassefyring 
I den nuværende situation, når der fyres med biomasse på Blok 2, genindfyres der 
kulflyveaske modtaget fra DONG Energys andre centrale kraftværker, samt en mindre 
mængde kulflyveaske fra Blok 1. Der indfyres i dag omkring 28.000 tons kulflyveaske 
om året. 
 
Efter brændselsomlægningen, hvor det bliver muligt at fyre 100% biomasse på både 
Blok 1 og Blok 2, kan det muligvis lade sig gøre at undgå genindfyring af kulflyveaske. 
Dette skal dog undersøges i prak-sis før det kan bekræftes. Derfor er det nødvendigt at 
ansøge om muligheden for genindfyring af kulflyveaske. En nærmere beskrivelse af 
mineralprodukternes afsætningsmuligheder med og uden genindfyring af kulflyveaske 
er beskrevet i afsnit 4.2.2. 
 
Årsagen til at genindfyring af kulflyveaske ved biomassefyring kan blive nødvendig, 
skyldes kedeltekniske årsager. Ved fyring med 100% biomasse på Blok 1 og Blok 2 
uden genindfyring af kulflyveas-ke, kan der opstå problemer med korrosion i kedlen, 
med lavere virkningsgrad som følge, samt et større slid på katalysatoren i DeNOx-an-
lægget. 
 
Under start af blokkene på biomasse vil det under alle omstændigheder være nødven-
digt at genindfyre kulflyveaske, da blokkene skal startes på olie. Start på olie er altid 
nødvendig, også ved kulfyring, da en kold kraftværksblok ikke kan startes på hverken 
biomasse eller kul. 
 
I fremtiden vil der som følge af ovennævnte, være behov for at kunne indfyre 9 tons 
kulflyveaske i timen (tør aske) på både Blok 1 og Blok 2 ved biomassefyring. 
 
2.2.4 Medforbrænding af affald på Blok 2  
Medforbrænding af affald på Avedøreværkets Blok 2 vil kræve etablering af en bygning 
til affaldslager. Denne bygning er vist som nr. 6 i Figur 2.3 
 
I de følgende afsnit gennemgås først baggrunden for DONG Energys fokus på medfor-
brænding. Derefter redegøres for, hvordan medforbrænding tænkes realiseret på Ave-
døreværket. 
 
Projektet omfatter modtagelse af forbrændingsegnet erhvervsaffald og storskrald til 
medforbrænding på Avedøreværkets Blok 2. DONG Energy udfører for nærværende 
fuldskalaforsøg med affaldsforbrænding på Esbjergværket, hvilket sker i forlængelse af 
et tidligere forsøg i april 2008. Erfaringer fra disse forsøg vil blive brugt i forbindelse 
med etablering af tilsvarende medforbrændingsanlæg på Avedøreværket. 
 
En række faktorer er medvirkende til, at Avedøreværkets Blok 2 er egnet til medfor-
brænding af affald. For det første omlægges anlægget til kulfyring, hvilket er en forud-
sætning for medforbrænding af affald. Anlægget er udstyret med et effektivt elektrofil-
ter, hvor flyveaske udskilles fra røggassen og genanvendes i beton eller cement. Der-
næst har Avedøreværket en optimal driftsprofil med megen fjernvarmeproduktion, 
hvilket sikrer et stabilt aftag af affald og god energiudnyttelse af affaldet. Avedørevær-
ket er desuden geografisk placeret i et område, hvor prognoser viser, at der vil være 
overskud af affald i de kommende år.  
 
Medforbrænding forventesat kunne udgøre fra ca. 5 til maksimalt 10% af den indfyrede 
effekt udregnet på energibasis. Dette vil mængdemæssigt maksimalt svare til ca. 17 
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tons affald pr. time, når der køres med fuld last på Blok 2. Medforbrændingen betyder, 
at der spares ca. 12 tons kul pr. time ved fuldlast. Den forventede årlige mængde af-
fald til medforbrænding er 50.000-120.000 tons. 

2.2.4.1 Forventet national og regional udvikling af affalds-
mængde til forbrænding 
Ifølge en rapport udarbejdet i 2008 af Rambøll for Affald Danmark: ”Vurdering af 
mængden af forbrændingsegnet affald i Danmark” /27/ er affaldsmængden til for-
brænding stigende i Danmark, og den estimeres at ville vokse fra 3,5 mio. tons i 2008 
til 4 mio. tons. i 2020 og 5 mio. tons i 2030.  
 
Figur 2.4 viser, hvordan affaldsmængden til forbrænding forventes at stige frem til 
2020. 
 
Det skal dog bemærkes, at der i 1. halvår 2009 er konstateret et generelt fald i de di-
sponible affaldsmængder stort set over hele landet. Der er således indikationer af, at 
fremskrivningerne, er overdrevne, og at de stipulerede stigninger ikke vil realiseres. 
Det vurderes imidlertid, at det konstaterede fald er et udslag af den aktuelle finanskri-
se, og der har historisk set tidligere også været fald i mængderne i kortere perioder. 
Det vurderes således fortsat, at der på længere sigt vil komme en stigning af et om-
fang, der vil kræve udbygning af kapaciteten til affaldsforbrænding. 
 

 
Figur 2.4 Forventet udvikling af affaldsmængde til forbrænding ifølge Affald Danmarks 
rapport og forventet kapacitetsudfasning uden etablering af ny kapacitet eller levetids-
forlængelse af eksisterende kapacitet ifølge DONG Energy /27/. 
 
I Danmark behandles affald ifølge affaldshierarkiet, som beskriver den prioriterede 
rækkefølge for behandling af affaldet. Hierarkiet er opbygget som vist herunder: 
 
1. Renere teknologi og affaldsminimering.  
2. Genanvendelse.  
3. Forbrænding med energiudnyttelse.  
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4. Deponering.  
 
Med hierarkiet sigtes der imod at minimere mængderne af affald til deponering. Med de 
stigende mængder affald må der nødvendigvis etableres ny forbrændingskapacitet, 
hvis yderligere deponering skal undgås i fremtiden. 
 
Da affaldsforbrændingskapaciteten på de dedikerede affaldsforbrændingsanlæg om få 
år vil være fuldt udnyttet, skal der snart tages en beslutning om udvidelse af kapacite-
ten på landsplan. På kort sigt forventes det, at der først og fremmest vil blive udnyttet 
eventuel overskydende kapacitet på eksisterende forbrændingsanlæg. Dette kan bety-
de, at affald i fremtiden skal transporteres over større afstande. På længere sigt vil der 
være behov for at øge forbrændingskapaciteten ved enten medforbrænding af affald på 
et kulfyret kraftvarmeværk eller ved udbygning af kapaciteten af dedikerede affalds-
forbrændingsanlæg. 
 
DONG Energys kulfyrede værker er vist på Figur 2.5.  
 
På Figur 2.5 er også vist i hvilken udstrækning, der forventes at være forbrændingseg-
net affald til rådighed i de enkelte landsdele ifølge ”Vurdering af mængden af forbræn-
dingsegnet affald i Danmark” /27/. Figuren viser, at der på Sjælland vil ske en stigning 
i affaldsmængden frem til år 2020, og at der forventes et affaldsoverskud på 200.000 
tons i 2020, heraf vil op imod halvdelen kunne medforbrændes på Avedøreværket. 
 

 

2.2.4.2 Anlæggets placering og udformning  
De udbygninger af anlægget, som er nødvendige for at kunne medforbrænde affald vil 
blive indpasset i den nuværende arkitektur på Avedøreværket således, at det fremstår 

Figur 2.5 Fremtidige overskydende affaldsmængder (tons/år) til forbrænding i re-
gioner ifølge Rambølls rapport: ”Vurdering af mængden af forbrændingsegnet af-
fald i Danmark” /27/, samt placering af DONG Energys kulfyrede kraftværker. 
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som en helhed. Anlægget til SRF-affald (Solid Recovered Fuel, dvs. forbrændingsegnet 
affald) vil blive placeret vest for blokbygningen. (Se nr. 6 i Figur 2.3).  
 
Områdets layout og bygningernes placering på Avedøreværket er valgt ud fra, hvad 
der vurderes at være den bedste løsning ud fra logistiske, tekniske og økonomiske 
overvejelser. Den efterfølgende detailprojektering kan komme til at påvirke layout og 
placeringer. Bygningernes størrelse er bestemt af det tekniske udstyr, de skal rumme, 
samt de nødvendige lagerstørrelser. Det samlede areal forventes at blive på ca. 2.000 
m2. 
 
Andre bygningsinstallationer, så som ventilationsudstyr med mere, placeres i de for-
skellige haller. Anlægget tilsluttes værkets eksisterende forsyninger og faciliteter så 
som afløb, regnvandssystemer osv.   

2.2.4.3 Affaldsfraktion til medforbrænding 
Affaldet til medforbrænding vil være forbrændingsegnet erhvervsaffald og storskrald. 
 
Ifølge bilag 8 i Bekendtgørelse om affald /38/ består erhvervsaffald af affald fra han-
dels-, kontor- og fremstillingsvirksomheder, herunder byggeaffald. Dvs. kasserede ma-
terialer, herunder fejlproduktioner fra servicevirksomheder og fremstillingsvirksomhe-
der samt alt bygge- og anlægsaffald.  
 
Storskrald består, ifølge bilag 8 i Bekendtgørelse om affald, af større kasserede brugs-
genstande fra private husholdninger (møbler, barnevogne, hårde hvidevarer, tæpper 
mv.), dvs. affald der ikke kan bortskaffes via den almindelige dagrenovationsordning. 
Større emner fra erhverv registreres som erhvervsaffald.  
 
Ved kilden (erhvervsvirksomhed eller genbrugsplads) sorteres affaldet typisk i fraktio-
ner til genbrug, forbrænding, deponi og farligt affald. Den forbrændingsegnede fraktion 
afhentes af en affaldsrenovatør, som derefter neddeler, og sorterer affaldet. Sorterin-
gen sker i første omgang manuelt med gummiged og grab for at sikre, at neddelings-
udstyr ikke tager skade af uønskede større genstande bl.a. sten og metal. Derefter fo-
retages en automatisk sortering med vindsigter og magneter for at udsortere resteren-
de ikke brændbart materiale. 
 
Affaldet gennemgår således en række sorteringer og neddelinger før det modtages på 
kraftværket. Materialet neddeles til dimensioner, der kan sikre en fuldstændig for-
brænding (10-20 mm), hvorefter det kan karakteriseres som SRF (Solid Recovered 
Fuel), og opfylde kravene til affaldsbrændsel, som specificeret af DONG Energy ifølge 
standarderne DS/CEN/TS 15357 /39/ og 15359 /40/, der omhandler klassificering af 
SRF. Typiske krav vil gå på brændværdi, indholdet af klor og kviksølv, askeandel, ind-
hold af uønskede materialer (fx metal og glas), finhed af materialet, CO2-neutralitet og 
den procentvise fordeling af træ, plast, tekstil, pap og papir. 
  
Når affaldsbrændslet modtages på Avedøreværket, vil der blive foretaget stikprøver for 
at sikre, at leverandøren af brændslet udfører tilstrækkelig sortering og findeling af 
materialet, således at affaldsbrændslet lever op til de specificerede krav. Kravene til af-
faldsbrænd-slet vil blive fastsat således, at DONG Energy vil kunne overholde emissi-
onsgrænseværdier og opnå en fornuftig forbrændingsproces i kedlen sammen med kul-
støvet. 
 
Affaldet forventes leveret af en eller flere affaldsrenovatører og behandlere, primært 
fra det københavnske område. Leverandørerne kendes ikke specifikt endnu, eftersom 
der ikke er indgået aftaler. 

2.2.4.4 Modtagelse, mellemlagring og indfyring af SRF 
Anlægget udlægges for modtagelse af 50.000-120.000 tons forsorte-ret og -neddelt 
forbrændingsegnet erhvervsaffald og storskrald pr. år. Affaldet forventes leveret med 
lastbiler. Grundet udsving i produktionen på værket vil mængden og antallet af affalds-
transporter kunne variere.  
 
Ved transport af SRF-affaldet til anlægget, vil den eksisterende indkørsel, der benyttes 
til modtagelse af halm, blive benyttet. Efter indkørslen vil der være en brovægt til vej-
ning af transporterne. Foran brovægten vil der være plads til én ventende transport. 
Efter vægten er der yderligere plads til flere transporter, der kan afvente, at der er 
plads til at aflæsse til modtagehallen. 
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SRF-affaldet aflæsses i modtagestation på Avedøreværket, hvorfra det doseres, og 
sendes videre til kedlen eller lagres i silo ved modtagestationen. Siloen fødes via et 
lukket og inddækket transportsystem fra modtagestationen til toppen af siloen. Siloen 
tømmes via et udtagesystem og SRF-affaldet transporteres til doserings- og indfød-
ningssystemet, og blæses ind i kedlen sammen med kulstøv igennem de eksisterende 
brændere. Siloen kan indeholde affald nok til ca. en weekends forbrug, hvilket vil være 
ca. 600-800 tons. 

2.2.4.5 Miljøanlæg, emissioner og restprodukter 
Ved medforbrænding af affald vil Avedøreværkets nuværende miljøanlæg behandle 
røggassen og sikre, at emissionskravene overholdes.  
 
Mængden af bundaske fra kedlen forventes øget marginalt grundet det højere askeind-
hold i SRF-affaldet end i kul samt en større andel af uforbrændt materiale. Bundasken 
vil kunne afsættes ad de nuværende kanaler og genanvendes i byggematerialer eller 
genindfyres sammen med kul og derved omdannes til flyveaske.  
 
Kvaliteten af flyveasken vil ikke ændres markant, og den forventes at kunne afsættes 
som nu til henholdsvis cement- og betonindustrien. Det er en miljømæssig og økono-
misk forudsætning for projektet, at flyveasken skal kunne anvendes i cement- eller be-
tonindustrien. 
 
Ved afsvovling af røggassen produceres gips, og der forventes ikke at være problemer 
med at overholde kvalitetskravene til afsvovlingsgips, når der medforbrændes affald. 
Der forventes en højere klorbelastning, hvilket betyder, at Avedøreværkets rensnings-
anlæg til spildevand fra afsvovlingsanlægget skal kunne klare en større belastning.  
 
2.2.5 Aktiviteter i anlægsfasen  
Udover de beskrevne områder, vil der i forbindelse med etableringen af anlægget, 
etableres byggepladsareal til leverandører og eksterne håndværkere. Pladsen etableres 
indenfor Avedøreværkets eksisterende område. 
 
De primære aktiviteter i anlægsfasen vil være etablering af bygningsanlæg, herunder 
silo og diverse bygninger samt montage af maskinanlæg. De er vist i Tabel 2.3.  
 

Primære anlægsaktiviteter Tidsrum

Etablering af skivemøllebygning, bloksiloer og bioflyveaskesilo 2010

Montage af skivemøller og siloer 2010
Omstilling af  
Blok 1 til biomasse 

Idriftsættelse 2011

Omstilling af eksisterende maskinanlæg 2010

Idriftsættelse af tre eksisterende møller 2010

Fundering af den fjerde mølle (ny mølle) 2010

Montage af den fjerde møller (herunder tildeler, bloksilo m.m.) 2011

Omstilling af  
Blok 2 til kul 

Idriftsættelse af den fjerde mølle 2011

Etablering af medfor-
brænding af affald 

Etablering og idriftsættelse (såfremt projektet besluttes gennem-
ført) 

2011-201

Tabel 2.3 Oversigt over de primære anlægsaktiviteter for den samlede brændselsomlægning. 

 
2.2.6 Aktiviteter i driftsfasen 
I forbindelse med driften af anlægget vil der ikke ske inddragelse af arealer udover de 
ovenfor beskrevne. Aktiviteterne i driftsfasen vil indebære, at der skal modtages flere 
faste brændsler, da omlægning til øget anvendelse af biomasse, kul og affald forvente-
ligt vil medføre et større forbrug af disse brændsler. Det vil samtidig betyde et mindre 
forbrug af naturgas og olie.  
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2.3 Projekter sideløbende med VVM-redegørelsen 
Udover de beskrevne projekter, som knytter sig til brændselsomlægningen, er der an-
dre projekter i gang på Avedøreværket. Disse er af betydning for nærværende VVM-
redegørelse. Projekterne er ikke en del af VVM-redegørelsen, men eventuelle påvirk-
ninger fra projekterne, herunder visuelle påvirkninger, er indeholdt i nærværende 
VVM-redegørelse, for at vurdere de kumulative effekter.  
 
Kumulative effekter er de forstærkede miljøpåvirkninger, der kan forårsages af, at flere 
projekter etableres inden for samme område eller i samme tidsperiode. 
 
Projekterne planlægges og gennemføres uafhængigt af, om den brændselsomlægning, 
der behandles i denne VVM-redegørelse, realiseres. De aktuelle projekter nævnes og 
præsenteres i det følgende: 
• Etablering af ca. 100.000 m3 stor biomassesilo og forlængelse af det eksisterende 

transportbånd fra havnen, samt etablering af underjordisk tunnel fra siloen til den 
eksisterende tunnel (miljøgodkendt i henhold til miljøgodkendelse af 29. januar 
2002) /41/. 

• Udvidelse af fjernvarmebygning (mindre udvidelse, der ikke er godkendelsespligtig) 
/42/. 

• Udskiftning af 12 vindmøller med tre større møller, samt fjernelse af en testmølle 
(separat VVM-redegørelse) /43/. 

• Nyt driftslager til bundaske /44/, /45/. 

2.3.1 Etablering af biomassesilo  
For at kunne anvende mere biomasse på Avedøreværket og bevarer driftsstabiliteten, 
er det nødvendigt at kunne lagre mere biomasse. Derfor planlægges at etablere en ny 
silo, der kan rumme ca. 100.000 m3. Behovet for et ekstra lager opstår, eftersom for-
bruget varierer hen over året, mens levering sker løbende. Lageret er nødvendigt, uan-
set om projektet gennemføres.  
 
Der er i dag en mindre silo samt to planlagre til opbevaring af biopiller. Kapaciteten på 
disse er 50.000-60.000 tons. På Figur 2.3 fremgår de to eksisterende planlagre, den 
eksisterende silo samt placeringen af den nye silo nord for den eksisterende silo. Den 
nye silo (nr. 4) er markeret med gul. Fra bunden af siloen etableres en underjordisk 
tunnel, som tilsluttes den eksisterende underjordiske tunnel, der idag fører kul og bio-
masse til blokkene via transportbånd. Den nye silo vil reducere behovet for kørsel med 
frontlæsser (gummiged) mellem planlagre og påslag placeret ved den eksisterende si-
lo, idet der vil være større mulighed for at kunne fylde en skibsladning direkte i siloer-
ne.   
 
Etablering af den nye biomassesilo er miljøgodkendt af Miljøcenter Roskilde /41/, og 
Hvidovre Kommune har givet byggetilladelse /46/. Den nye silo vil være maksimalt 45 
meter over kote 1, hvilket er den maksimale byggehøjde for denne del af Avedørevær-
ket, og vil have en diameter på ca. 72 meter. Figur 2.6 viser den nye silos forventede 
udformning. Transportbåndet, der føres til toppen af siloen, er en forlængelse af det 
eksisterende transportbånd fra havnen. Siloen fyldes i toppen, og tømmes i bunden, 
hvorfra biomassen føres til Blok 1 eller Blok 2 via transportbånd i underjordiske tunne-
ler.  
 

Figur 2.6 Den nye biomassesilo (markeret med rød ring) og eksisterende silo set fra 
vest.  
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2.3.2 Udvidelse af fjernvarmebygning 
Formålet med udvidelse af fjernvarmebygningen er at øge varmeakkumuleringstanke-
nes reguleringsevne ved at foretage ændringer af rør og pumper. Udvidelsen af byg-
ning og pumpeanlæg foretages i samarbejde med varmeselskaberne. Der er planlagt 
en udvidelse af fjernvarmebygningen på samlet ca. 200 m2 i grundplan /42/, bygning 
nr. 5 i Figur 2.3.  
 
2.3.3 Opstilling af demonstrationsvindmøller 
DONG Energy har udarbejdet en VVM-redegørelse vedrørende udskiftning af 13 af de i 
alt 16 eksisterende vindmøller på Avedøre Holme med tre nye og større testmøller 
/43/. De gamle møller står alle på land på diget af den sydligste del af holmen. Tre Ve-
stas-møller samt en testmølle er alle placeret øst for Avedøreværket i en nord-
sydgående række, mens 12 Bonus-møller udgør en række langs det øst-vestgående 
dige. Udskiftningen omhandler de 12 Bonus-møllerne samt testmøllen, som tilsammen 
har en effekt på 4,6 MW. De tre nye og større møller har en effekt på mellem 3 og 6 
MW, hvilket vil give en samlet produktionskapacitet på 9-18 MW, svarende til det årlige 
forbrug hos minimum 8.000 husstande. Figur 2.7 viser placeringen af de gamle og de 
nye vindmøller. 
 
Projektområdet ved Avedøre Holme hører til de bedste vindområder i Hovedstadsregio-
nen. De nye møller ved Avedøre Holme er opstillet for at repræsentere et udstillings-
vindue ved Klimakonferencen i 2009. Her vil de vise den nyeste danske vindteknologi 
og fremstå som et eksempel på kombinationen af et moderne miljøvenligt partnerskab 
mellem vedvarende energi og kraftværksproduktion. 
 
De tre nye møller står på linje med en indbyrdes afstand på ca. 500 meter og er place-
ret ude i vandet. De to østligste møller står i en afstand fra stensætningen på ca. 10-
15 meter, mens den vestligste mølle på grund af forsætning af kysten har en afstand 
til land på ca. 100 meter.  
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Figur 2.7 Nye vindmøller er vist som grønne, de gamle møller er dels vist som blå 
(blivende vindmøller) og grå (vindmøller der er fjernet) /43/. 
 
2.3.4 Nyt driftslager til bundaske 
Avedøreværket har som andre kraftværker et driftslager af bundaske (ofte benævnt: 
slaggegård), hvor bundasken opbevares midlertidigt, inden bundasken transporteres 
med skib til genanvendelse. Den oplagrede bundaske stammer fra henholdsvis kedlen 
på Blok 1 og hovedkedlen på Blok 2. Nyt driftslager for bundaske er miljøgodkendt i 
henhold til miljøgodkendelse af 12. juni 2009 /44/, /45/.  
 
Det nye driftslager kan indeholde ca. 20.000 tons bundaske fra Avedøreværkets Blok 1 
(lidt mere end 1 års produktion) og ca. 10.000 tons bundaske fra Avedøreværkets Blok 
2 (ca. 2 års produktion). Bundasken fra Avedøreværkets Blok 2 (”bio-bundaske”) pla-
ceres i to afsnit af driftslageret af hensyn til behovet for sortering af bundasken. Da 
bundasken er våd, forventes der ikke at opstå støvgener fra oplagring og transport af 
bundasken. DONG Energy vil dog alligevel installere et sprinkleranlæg i driftslageret. 
Placeringen af det nye driftslager er vist som nr. 3 på Figur 2.3.  
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3 Driftsscenarier og alternativer til projektet  

I dette kapitel beskrives de eksisterende forhold på Avedøreværket (0-alternativ), pro-
jektet (Hovedforslag) og tre driftsscenarier, der alle bliver miljøkonsekvensvurderet i 
nærværende VVM-redegørelse. Dernæst følger en præsentation af alternativer, som 
det er valgt ikke at belyse yderligere i nærværende VVM-redegørelse. Det drejer sig 
om placeringsmæssige alternativer til henholdsvis afbrænding af biomasse, kulfyring 
samt til affaldsmedforbrænding og genindfyring af aske, og alternative tekniske løsnin-
ger til forbrænding af biomasse og til affaldsforbrænding. Afslutningsvis afgrænses 
VVM-redegørelsen på baggrund af de placeringsmæssige og tekniske alternativer.  

3.1 Driftsscenarier i VVM-redegørelsen 
Denne VVM-redegørelse beskæftiger sig med driftsscenarier, der beskriver den størst 
mulige miljøpåvirkning af omgivelserne. Det værst tænkelige scenario sammenlignes 
herefter med den nuværende situation.  
 
VVM-redegørelsen beskæftiger sig med et 0-alternativ, et Hovedforslag og tre drifts-
scenarier. De tre driftsscenarier (Biomasse, Kul og Affald) repræsenterer hver maksi-
mal drift af Avedøreværket med henholdsvis biomasse, kul og affald, og betragtes der-
for som de driftsforhold, der vil kunne give de størst mulige miljøpåvirkninger. VVM-
redegørelsen omhandler også et forventet og realistisk gennemsnitligt driftsscenario: 
Hovedforslaget. Tabel 3.2 giver en oversigt over scenarierne i VVM-redegørelsen. 
 
Udgangspunktet for valg og udformning af driftsscenarierne har dels været de hørings-
svar, der er indkommet i forbindelse med den første offentlighedsfase og dels ønsket 
om at muliggøre et fleksibelt brændselsvalg på Avedøreværket. 
 
I de følgende afsnit beskrives de scenarier, der beregnes, analyseres og miljøkonse-
kvensvurderes på. Baggrundsrapport /1/ Scenarier til VVM samt beregningsforudsæt-
ninger beskriver de valgte scenarier mere detaljeret. 
 
3.1.1 Driftstimer og fuldlasttimer 
Antallet af timer, som et kraftværk er i drift på et år, opgøres som driftstimer pr. år el-
ler fuldlasttimer pr. år. Driftstimer er antallet af timer anlægget kører om året, både 
ved lav last og høj last. Fuldlasttimer er en omregning af antallet af driftstimer om året 
til timer ved maksimal ydelse. Modsat driftstimer, tager fuldlasttimer dermed hensyn til 
størrelsen af produktionen fra blokkene. Det er af tekniske årsager utænkeligt, at an-
lægget yder maksimalt hver eneste time om året, derfor vil driftstimerne altid være 
højere end fuldlasttimerne.  
 
Tabel 3.1 viser antallet fuldlasttimer for 0-alternativet, som er gennemsnittet for årene 
2003-2007 på Avedøreværket /47/. Årsagen til at tal for 2008 ikke er medtaget i be-
regningerne, er at analyser og beregninger i denne VVM-redegørelse blev påbegyndt i 
2. halvår 2008, hvor der ikke forelå samlede tal for 2008. 
 

0-alternativ 
Fuldlasttimer  

Fuldlasttimer timer pr. år 

Blok 1 6.360 

Blok 2 5.115 

Tabel 3.1 Fuldlasttimer for Avedøreværket i 0-alternativet for perioden 2003-2007 
/47/. 

 
På et helt år er der 8.760 timer, hvilket altså er det teoretisk mulige 
for et værk at være i drift. En kraftværksblok vil dog altid have en vis 
udetid. Denne udetid skyldes primært vedligeholdelse eller udfald af 
tekniske komponenter, der kræver, at blokken stoppes. Erfaringer 
har vist, at når driftstimerne omregnes til fuldlasttimer, er det mak-
simale mulige antal fuldlasttimer 7.500 timer om året.  
 
Hovedforslaget udtrykker den forventede gennemsnitlige drift af Avedøreværket efter 
gennemførelse af brændselsomlægningen, og her er antal fuldlasttimer fastholdt i for-
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hold til 0-alternativet. De tre driftsscenarier opstilles for at belyse de driftssituationer, 
som efter gennemførelse af brændselsomlægningen vil kunne give de størst mulige 
miljøpåvirkninger, og her regnes med de maksimale 7.500 fuldlasttimer om året.  
 
Avedøreværkets Blok 1 har en driftsform med både normaldrift (595 MJ/s) og overlast-
drift 1 (670 MJ/s). Da overlast udelukkende sker i spidslastsituationer, er det vurderet, 
at 7.500 fuldlasttimer om året ved normaldrift illustrerer den maksimale driftssituation 
og dermed vil resultere i de størst mulige miljøpåvirkninger. I tilfælde hvor miljøpå-
virkninger ikke betragtes på årsbasis, fx i forbindelse med beregning af luftkvaliteten 
omkring Avedøreværket, er det overlastdriften, der er gældende for beregningerne.  
 

3.1.2 0-alternativet 
Produktionen på et kraftværk varierer fra år til år. Denne variation skyldes de konstant 
varierende markedsvilkår, som især skyldes påvirkningerne fra vind og vejr. I år med 
store nedbørsmængder i Norge og Sverige vil der være en stor andel af vandkraft i sy-
stemet og dermed mindre drift på de danske kraftværker disse år kaldes vådår. Modsat 
vil der være mere drift på de danske kraftværker i år, hvor der ikke falder tilstrækkelig 
nedbør i Norge og Sverige - disse år kaldes tørår. Derudover spiller vindmøllerne og 
deres meget varieren - de produktion også en betydelig rolle. Ydermere skal der med 
jævne mellemrum udføres reparationer og udbedringer på de enkelte kraftværker, 
hvilket gør, at de kan være ude af i drift i kortere eller længere tid. 
 
Det er derfor valgt at betragte et gennemsnit af driften i hele perioden fra 2003 til 
2007 som basis for at kunne give et så retvisende billede af den nuværende drift på 
Avedøreværket som muligt. Denne periode viser den nuværende situation før brænd-
selsomlægningen og betegnes 0-alternativ. I Tabel 4.1 er en oversigt over det årlige 
brændselsforbrug i 0-alternativet. 
 
Sideløbende med brændselsomlægningen er der projekter på Avedøreværket, som ikke 
hænger sammen med brændselsomlægningen, og som derfor også vil blive gennemført 
i det tilfælde, at brændselsomlægningen ikke bliver gennemført. Projekterne er be-
skrevet i afsnit 2.3 og vist i Figur 2.3. Disse sideløbende projekter er inkluderet i det 
anvendte 0-alternativ. 
 
0-alternativet beskriver de miljømæssige forhold, hvis projektet ikke gennemføres. I 
givet fald vil Avedøreværket blive drevet videre under de eksisterende miljøgodkendel-
sers vilkår og med den nuværende brændselssammensætning. 0-alternativet vil inde-
bære, at de planlagte bygningsmæssige ændringer ikke vil blive gennemført. Miljøpå-
virk-ningerne forbliver således uforandret.  
 
0-alternativet vil ligeledes betyde, at der ikke indfyres mere biomasse pr. år på Avedø-
reværket, hvilket betyder, at den CO2-reduktion, der er en konsekvens af projektet, 
udebliver. Desuden vil det på sigt blive nødvendigt at etablere ekstra forbrændingska-
pacitet til affald andet steds, såfremt prognosen for udviklingen i mængden af affald 
bliver en realitet. 
 
3.1.3 Hovedforslag  
Hovedforslaget viser DONG Energys forventede gennemsnitlige driftsform for Avedøre-
værket efter brændselsomlægningen. I scenariet produceres der den samme mængde 
energi fra hver blok som ved 0-alternativet. Der er altså tale om fastholdt forbrug. I 
forhold til den nuværende situation, flyttes biomassen fra Blok 2 til Blok 1 og kullet fra 
Blok 1 til Blok 2. Blok 1 vil også i fremtiden være den primære varmeproducerende 
blok. Derudover medforbrændes der affald på Blok 2, og der genindfyres aske på beg-
ge blokke. Hovedforslaget medfører ingen ændringer for hverken gasturbinerne eller 
biokedlen (halmkedlen) i forhold til 0-alternativet.  
 
3.1.4 Driftsscenarier (Biomasse, Kul og Affald) 
I dette afsnit redegøres der for hvert af de tre driftsscenarier, som i denne VVM er op-
stillet for at kunne afdække de mulige miljøpåvirkninger ved de maksimale driftsscena-
rier på Avedøreværket efter brændselsomlægningen. For alle tre driftsscenarier gælder 
det, at der genindfyres aske. Afsnit 2.2.3 giver en detaljeret gennemgang af formål og 

                                          
1 Ved overlast forstås en driftssituation af kortere varighed, hvor der reelt produceres 
mere energi end anlægget er udlagt til, ved maksimal drift. Teknisk sker det ved ud-
kobling af to højtryksforvarmere. 
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proces omkring genindfyring af aske. Ingen af de tre driftsscenarier medfører ændrin-
ger for hverken gasturbinerne eller biokedlen, i forhold til 0-alternativet. 
 
Driftsscenarierne er valgt for at kunne beskrive den maksimale miljøpåvirkning ved an-
vendelse af de forskellige brændsler. På grund af den fleksibilitet der ligger i Energisty-
relsens tilladelse, vil DONG Energy fra år til år kunne variere sin andel af biomasse og 
kul. Derfor vil der i teorien kunne være år, hvor der afbrændes betydeligt større 
mængder kul eller biomasse end i Hovedforslaget. For ikke at være begrænset til en 
bestemt øvre grænse for fx mængden af kul er der derfor valgt at vurdere på fuld kuld-
rift og tilsvarende for biomasse. Affaldsscenariet er medtaget for at vurdere miljøpå-
virkningerne ved udnyttelse af den maksimale affaldsmængde sammen med kul. 

3.1.4.1 Biomasse 
I dette driftsscenario fyres begge blokke med 100% biomasse i 7.500 fuldlasttimer om 
året. I scenariet regnes der med genindfyring af kul-flyveaske, hvilket eventuelt vil væ-
re nødvendigt af kedeltekniske årsager. 
 
Scenariet med 100% biomassefyring på begge blokke er af flere årsa-ger ikke reali-
stisk i øjeblikket. Økonomien i biomasseanvendelsen er knyttet til produktion af kraft-
varme, da de gunstige afgiftsregler for biomasse, sammen med et eltilskud, opvejer de 
ekstra omkostninger, der er ved biomasseanvendelse. Anvendelse af biomasse ud over 
var-memarkedets behov, vil således kræve højere markedspriser for el, eller en om-
lægning af støtten til biomasseanvendelse. Forøgelse af de anvendte biomassemæng-
der, som er en konsekvens af dette scenario, vil desuden indebære, at der udvikles fle-
re markeder for biomassehandel, samt at der skal udvikles en logistik til håndtering af 
det øgede importvolumen. 

3.1.4.2 Kul 
I dette driftsscenario fyres begge blokke med 100% kul i 7.500 fuldlasttimer om året. I 
scenariet genindfyres der aske, hvilket sikrer optimal anvendelse af asken til cement- 
og betonindustrien. Det er valgt at belyse scenariet med 100% kulfyring på trods af, at 
dette strider mod DONG Energys hensigter og betragtelige investering i at omlægge 
Blok 1 til biomassefyring.  

3.1.4.3 Affald 
I dette driftsscenario fyres Blok 1 med 100% kul og Blok 2 med 90% kul og 10% af-
fald, i 7.500 fuldlasttimer om året. Ligesom for Kulscenariet genindfyres der aske. 

3.1.4.4 Driftsscenarieroversigt 
Tabel 3.2 nedenfor giver en oversigt over 0-alternativ, Hovedforslag samt scenarierne. 
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Scenarier benyttet i 
VVM-redegørelsen 

Beskrivelse 

0-alternativ 
2003-2007  
(Reference Grønt Regnskab) 

Viser den nuværende situation før omlægningen 
af brændselsindfyring og medforbrænding af af-
fald. Det er middelforbruget for perioden 2003-
2007. 

Hovedforslag 
Blok 1 på biomasse 
Blok 2 på kul (93%)/affald (7%) 

Viser situationen efter omlægningen af brænd-
selsindfyring og medforbrænding af affald, med 
fastholdt energiforbrug i forhold til 0-alternativet. 
Blok 1 med fuldlast på 100% biomasse. Blok 2 
med fuldlast på 93% kul og 7% medforbrænding 
af affald, på energibasis 

Biomasse (maks. drift pr. år) 
Blok 1 på biomasse 
Blok 2 på biomasse 

Driftsscenario 1-Begge blokke med fuldlast på 
100% biomasse (7.500 timer). 

Kul (maks. drift pr. år) 
Blok 1 på kul 
Blok 2 på kul 

Driftsscenario 2-Begge blokke med fuldlast på 
100% kul (7.500 timer). 

Affald (maks. drift pr. år) 
Blok 1 på kul 
Blok 2 på kul (90%)/affald (10%) 

Driftsscenario 3-Blok 1 med fuldlast på 100% kul. 
Blok 2 med fuldlast på 90% kul og 10% medfor-
brænding af affald, på energibasis (7.500 timer) 

Tabel 3.2 Oversigt over scenarier i VVM-redegørelsen. I alle scenarier indgår genind-
fyring af aske. Dette gælder dog ikke for Blok 1 ved 0-alternativ. 

3.2 Alternative placeringer af biomasseforbrænding 
I dette afsnit redegøres der for alternative placeringer til afbrænding af de 300.000 
tons træpiller der flyttes fra Blok 2, jf. afsnit 2.1.2, samt de yderligere 7,1 PJ biomasse 
(ca. 410.000 tons træpiller) DONG Energy pålægges som følge af overgangen til kulfy-
ring på Blok 2. Det er som udgangspunkt valgt, at alternative placeringer skal ske om-
kring store fjernvarmeområder, typisk de største danske byer, idet den eksisterende 
afgiftslovgivning giver den bedste driftsøkonomi ved samtidig produktion af el og var-
me. Herved opnås også den mest optimale udnyttelse af brændslet.  
 
Der er foretaget vurderinger af alternative placeringer i områder, hvor der er en kraft-
værksblok tilhørende DONG Energy.  
 
Elforsyningsloven /34/, i kombination med Energistyrelsens tilladelse til frit brændsels-
valg på Blok 2 /26/, pålægger DONG Energy en forpligtelse til anvendelse af en vis mi-
nimal biomassemængde på anlæg ejet af DONG Energy, hvilket medfører, at det ikke 
er relevant at vur-dere alternativer på anlæg, der ikke er ejet af DONG Energy. Der er 
som nævnt foretaget undersøgelser af alternative placeringer ved større fjernvarme-
områder, og der pågår VVM-processer i forbindelse med disse anlæg, da de i DONG 
Energys optik både betragtes som alternative og supplerende placeringer i forbindelse 
med fleksibel anvendelse af store biomassemængder. 
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3.2.1 Århus (Studstrupværket) 
I Århus er varmegrundlaget stort, og Studstrupværkets to blokke står for en stor del af 
varmeforsyningen. Blokkene er i dag kulfyrede, men med mulighed for at tilsatsfyre 
begge blokke med op til ca. 10% halm. En mulighed, for at øge biomassefyringen, 
kunne være at ombygge en af Studstrupværkets blokke til 100% biomassefyring. Dette 
ville give mulighed for at brænde op mod 1 mio. tons biomasse årligt og dermed redu-
cere CO2-udledningen fra værket væsentligt. På Stud-strupværket eksisterer infra-
struktur til håndtering af halm, men en omstilling til 100% biomassefyring vil kræve 
investering til udvidelse af lager og infrastruktur samtidigt med, at de eksisterende fy-
ringsanlæg skal tilpasses den forøgede mængde biomasse. DONG Energy vurderer pro-
jektet til at være interessant, og der pågår en VVM-scre-ening hos Miljøcenter Århus. 
Ombygningen på Studstrupværket kan både betragtes som et alternativ og et muligt 
supplement til brændselsomlægningen på Avedøreværket. 
 
3.2.2 Trekantsområdet (Skærbækværket) 
Skærbækværket er i dag naturgasfyret og leverer varme til Trekantsområdet. Eftersom 
varmeområdet betragtes som tilstrækkeligt stort, kunne det være af interesse at om-
bygge værket til fyring med biomasse. Værket mangler udstyr til håndtering af faste 
brændsler, og det vil kræve store ombygninger og investeringer i infrastruktur, trans-
port, lager og indfødningssystemer at omlægge til forbrænding af biomasse. Desuden 
skal der investeres i omstilling af eksisterende anlæg fra gas til biobrændsel. På trods 
af dette, vurderer DONG Ener-gy projektet som interessant, og der pågår en VVM-
screening hos Miljøcenter Odense. Ombygningen på Skærbækværket kan både betrag-
tes som et alternativ og et muligt supplement til brændselsomlægningen på Avedøre-
værket. 
 
3.2.3 Esbjerg (Esbjergværket) 
Esbjergværket er tænkt at fungere som forsøgsanlæg til medforbrænding af affald 
sammen med kul (VVM-redegørelse pågår). Det er ikke teknisk muligt at medforbræn-
de affald på en fuldt biomassefyret kedel. 
 

3.2.4 Vurdering af alternative placeringer af biomassefor-
brænding 
Såvel Studstrupværket som Skærbækværket er i højere grad supple-menter end alter-
nativer til biomasseforbrænding på Avedøreværket, og DONG Energy har på begge 
værker igangsat projekter til omlægning til biomassefyring. Da der ikke er tale om re-
elle alternativer, og da miljøkonsekvensvurderinger af projekterne på Studstrupværket 
og Skærbækværket pågår, vurderes det ikke relevant at foretage en yderligere be-
handling af disse alternativer i nærværende VVM-rede-gørelse. 
 
Da det ikke er teknisk muligt at medforbrænde affald på en fuldt bio-massefyret kedel, 
er der valgt at se bort fra Esbjergværket som en mulig placering af biomasseforbræn-
ding. 
 

3.3 Alternativ teknisk løsning til forbrænding af biomas-
se: Tilsatsfyring 
I dette afsnit belyses tilsatsfyring, som en anden teknisk løsning, der ville kunne med-
virke til at realisere forøgelse af biomasseanvendelsen, såfremt det ansøgte projekt ik-
ke gennemføres på nogle af de ovenfor nævnte centrale kraftværker. 
 
Alternativet til etablering af et anlæg, der kan fyre med 100% biomasse, kan være til-
satsfyring af biomasse sammen med kul. Ved tilsatsfyring vil der være en begrænsning 
på indfyring af biomasse, da flyveaske stadig skal have en kvalitet, der gør, at den kan 
genanvendes. Flyveaske fra kulfyrede anlæg bruges i dag til beton- og cementfremstil-
ling. Ved anvendelse til betonfremstilling skal kvaliteten følge standarden CEN EN450 
/37/. Ifølge standarden må det indfyrede brændsel pt. maksimalt indeholde 20% bio-
masse på massebasis. Ved en større biomasseandel skal mineralprodukterne depone-
res, da der ikke findes andre afsætningsmuligheder. 
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3.3.1 Vurdering af alternativ teknisk løsning til forbrænding af 
biomasse: Tilsatsfyring 
Da tilsatsfyring kun giver mulighed for en mindre forøgelse af biomassemængden i for-
hold til biomasseanlæg, som fyrer med 100% biomasse, vurderes tilsatsfyring ikke at 
være et reelt alternativ til opnåelse af biomasseforbrænding i det ønskede omfang. 

3.4 Alternative placeringer af kulfyring 
Nedenfor præsenteres alternative placeringer for kulfyringen på Avedøreværket. 
 
Det vil være muligt at omlægge Skærbækværket til kulfyring, men da værket mangler 
udstyr til håndtering af faste brændsler vil det kræve store ombygninger og investerin-
ger forud for omlægningen. DONG Energys øvrige centrale anlæg er alle kulfyrede, 
med undtagelse af Svanemølleværket, H.C. Ørstedværket og Kyndbyværket. De to 
først-nævnte værker er beliggende i centrum af København, og det er af pladsmæssige 
årsager ikke hensigtsmæssigt at anvende kul på disse værker. Kyndbyværket, der lig-
ger ved Isefjorden, har ligeledes ikke udstyr til håndtering af faste brændsler. Desuden 
er Kyndbyværket Sjællands nød- og spidslastanlæg, og producerer kun når der er stor 
efterspørgsel og har derfor få driftstimer. Af disse årsager er det økonomisk uinteres-
sant at omlægge Kyndbyværket til kulfyring. Som nødlastanlæg skal Kyndbyværket 
kunne starte hurtigt, hvilket kul ikke er velegnet til. 
 
3.4.1 Vurdering af alternative placeringer af kulfyring 
Afbrænding af kul på et kraftværk stiller relativt store krav til beliggenheden, pladsfor-
holdene og tekniske forhold ved anlægget. På grund af dette, er det eneste reelle al-
ternativ til Avedøreværket kulfyring på Skærbækværket, hvor DONG Energy i henhold 
til Energiforliget også har mulighed for at omlægge til kulfyring. Dette er dog en øko-
nomisk væsentlig dyrere løsning end Avedøreværket. Disse er de tungtvejende årsager 
til, at der ikke vurderes at være realistiske alternativer til placering af kulfyring.  

3.5 Alternativer til genindfyring af aske 
Formålet med genindfyring af aske er dels at opnå den mest optimale genanvendelse 
af mineralprodukterne og dels ved biomassefyring at sikre, at kedlen ikke korroderer. I 
afsnit 2.2.3 redegøres i detaljer for formål og proces omkring genindfyring af aske. 
 
I det omfang befugtet aske ikke genindfyres ved kulfyring, vil den skulle afsættes på 
anden vis. Afsætningen kan ske til anlægsprojekter såsom havne og veje, hvor den er-
statter sand og andre fyldmaterialer, eller til fremstilling af byggematerialer som byg-
gesten og isolering. 
 
I de tilfælde, hvor afsætning ikke er mulig, er eneste alternativ deponering. Depone-
ring betyder oftest risiko for udvaskning af forskellige miljøskadelige stoffer, som er in-
deholdt i den befugtede aske. Ved deponering går samfundet glip af den miljøgevinst, 
der ligger i at anvende asken i byggeindustrien. Derudover er der væsentlige omkost-
ninger fundet ved at deponere aske. 
 
3.5.1 Vurdering af alternativer til genindfyring af aske 
Afsætningen af befugtet aske til bygge- og anlægsindustrien påvirkes af konjunktur-
svingninger, og der vil derfor være perioder, hvor det ikke er muligt at afsætte den be-
fugtede aske. I sådanne perioder er det ressource- og miljømæssige bedste alternativ 
at genindfyre den befugtede flyveakse, fordi det giver flere afsætningsmuligheder og 
deponering undgås. Der vurderes ikke at være alternativer til genindfyring af flyveaske 
udover de løsninger, som belyses i afsnit 2.2.3. 
 
3.5.2 Vurdering af alternative placeringer til genindfyring af 
aske 
Asnæsværket er et supplerende anlæg til genindfyring og der pågår på nuværende 
tidspunkt analyser heraf. Dette kan derfor ikke betragtes som et decideret alternativ. 
DONG Energys kraftværker i Jylland har tilladelser til at genindfyre aske, men på grund 
af den lange transport afstand fra Sjælland, vurderes dette ikke som hensigtsmæssige 
alternativer. 
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3.6 Alternative placeringer af medforbrænding af affald 
En alternativ placering af anlæg til medforbrænding af affald kunne være Asnæsvær-
ket, der ligger ved Kalundborg, eller Stigsnæsværket, som ligger syd for Korsør, og 
som begge er kulfyrede værker. Disse værker vil kunne modtage affald fra samme op-
land som Avedøreværket. Driftsprofilerne på begge værker er svingende, da de ikke er 
knyttet til et større fjernvarmeområde. Stigsnæsværkets blok 2 er endda et rent kon-
densværk, og affaldets energiindhold kan således ikke udnyttes fuldt ud. Derfor er det 
mere usikkert, hvorvidt den høje virkningsgrad fra kraftvarmeproduktion kan opnås, 
samt om det er økonomisk attraktivt at etablere anlæg til medforbrænding på disse 
værker. I afsnit 2.2.4.1 redegøres for den forventede nationale og regionale udvikling i 
affaldsmængder. Den største affaldsproduktion på Sjælland er fra Storkøbenhavn og 
medforbrænding af affald på enten Asnæsværket eller Stigsnæsværket vil derfor bety-
de, at affaldet skal transporteres over betydeligt større afstande end, hvis medfor-
brændingen sker på Avedøreværket. 
 
3.6.1 Vurdering af alternative placeringer af medforbrænding 
af affald 
De mulige alternative placeringer af medforbrænding af affald fra det storkøbenhavn-
ske område, er langt mindre optimale både med hensyn til transport af affaldet og mu-
lighederne for at sikre, at det på lang sigt, er økonomisk attraktivt, at medforbrænde 
affald på disse placeringer. Det vurderes derfor at Avedøreværket er den mest optima-
le placering. 

3.7 Alternative tekniske løsninger til forbrænding af af-
fald 
3.7.1 Beskrivelse af alternativer 
Hvis medforbrænding af affald ikke etableres på Avedøreværket, skal der etableres an-
den forbrændingskapacitet til at håndtere en øget affaldsmængde i det storkøbenhavn-
ske område. Ved etablering af en ny traditionel affaldsforbrændingskapacitet i et eksi-
sterende fjernvar-meområde, vil den ekstra producerede varme fortrænge varme fra 
andre varmeproducerende anlæg.  
 
Dette skyldes at affaldsbaseret fjernvarme prioriteres frem for andre typer fjernvarme. 
Den største miljømæssige gevinst ved traditionel affaldsforbrænding opnås ved at for-
trænge fossil baseret fjernvarme, da CO2-udledningen på denne måde nedbringes. 
 
Der er to store fjernvarmeområder i København, Vestegnes Kraftvar-meselskab (VEKS) 
og Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR). Derudover er der et dampnet 
drevet af Københavns Energi (KE). Dampnettet er under afvikling, og derfor vurderes 
der ikke yderligere på dette net. 
 
Til vurdering af dels a) Etablering af ny ovnlinje på Amagerforbrændingen tilsluttet CTR 
og dels b) Etablering af nyt forbrændingsanlæg i Tåstrup tilsluttet VEKS, benyttes kon-
klusioner fra rapporten ”Miljøvurdering af affaldsforbrænding og alternativer” udarbej-
det af DTU Miljø for Affald Danmark i juni 2008 /48/. I rapporten sammenlignes 3 me-
toder til affaldsbortskaffelse ud fra et miljømæssigt synspunkt: Dedikeret affaldsfor-
brænding, medforbrænding på kulfyret kraftværk og Kombineret Biogas og Komposte-
ringsproces (KBK-behandling). KBK-behandlingen er en teknologi, som er i udviklings-
stadiet og som ikke benyttes kommercielt i dag, /48/ og den inddrages derfor ikke 
yderligere i vurdering af alternative tekniske løsninger til forbrænding af affald. Som 
realistiske alternativer til medforbrænding af affald på Avedøreværket vurderes derfor 
etablering af ny ovnlinje eller nyt forbrændingsanlæg. 

3.7.1.1 Etablering af ny ovnlinje på Amagerforbrændingen 
Alternativet tager udgangspunkt i, at der skal afbrændes 120.000 tons affald pr. år på 
en ny ovnlinje på Amagerforbrændingen. Anlægget har i dag en forbrændingskapacitet 
på omkring 450.000 ton om året, og behandler lidt under 10% af den totale affalds-
mængde, der afbrændes i Danmark. Det vurderes, at udbygning af Amagerfor-
brændingen med en ekstra ovnlinje vil være mere økonomisk attraktivt end at bygge 
et helt nyt forbrændingsanlæg, fordi en række eksisterende faciliteter såsom siloanlæg, 
kraner, turbine, røggasrensning samt administration mv. kan udnyttes. 
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Amagerforbrændingen leverer fjernvarme til CTR, og en ny ovnlinje vil derfor primært 
erstatte anden fjernvarmeproduktion i CTR men også i VEKS-området.  

3.7.1.2 Etablering af nyt forbrændingsanlæg i Tåstrup 
Traditionel affaldsforbrænding sker på ristefyrede anlæg, hvor affaldet brænder på en 
trapperist. Denne form for forbrænding er robust og sikrer, at der kan håndteres affald 
af varierende størrelse og med forskellige forbrændingstekniske egenskaber. Teknikken 
er velkendt og benyttes i dag på alle danske affaldsforbrændingsanlæg. Et typisk mo-
derne forbrændingsanlæg omdanner affald til energi med en elvirkningsgrad på 20-
25% og en varmevirkningsgrad på 70-80%. Etablering af et nyt traditionelt forbræn-
dingsanlæg er dyrt, og det tager typisk 5-6 år at opbygge et nyt forbrændingsanlæg 
fra bunden.  
Alternativet tager udgangspunkt i at 50.000-120.000 tons affald pr. år afbrændes på et 
nyt affaldsforbrændingsanlæg på den Københavnske vestegn, eksempelvis i Tåstrup. 
Det tænkte anlæg leverer fjernvarme til VEKS, og erstatter dermed anden varmepro-
duktion i VEKS.  

3.7.1.3 Medforbrænding af affald ved brug af forgasning 
DONG Energy har undersøgt forskellige muligheder for at medforbrænde affald på de 
centrale værker. Forgasning er blevet undersøgt som en mulig teknisk løsning, da for-
gasning har visse fordele frem for den direkte indfyring sammen med kul. Teknologien 
bygges op omkring en separat forgasningsreaktor med efterfølgende gasrensning, 
hvorfra gassen ledes til kraftværkskedlen og afbrændes sammen med primærbrænds-
let.  
 
Forgasningsløsningen holder affaldsasken adskilt fra kulasken. En sammenblanding af 
askerne giver begrænsninger for hvilke typer og hvor store andele affald, der kan 
brændes sammen med kul, da asken skal overholde kemiske og fysiske specifikationer 
fra beton- og cementindustrien. En separat affaldsforgasning giver derfor større fleksi-
bilitet, hvad angår sammensætning af affaldsbrændslet.  
 
Forgasningsløsningen stiller også mindre krav til neddeling af affaldet, end når det skal 
indfyres direkte sammen med kulstøv i en kraftværkskedel. Forgasning giver desuden 
mulighed for afbrænding af større mængder affald på de enkelte værker, fordi affalds-
forbrændingen i højere grad er frakoblet driftsprofilen på kraftværket, Det skyldes, at 
der selv ved lav last kan afbrændes en uændret mængde affald. 
3.7.2 Vurdering af alternative tekniske løsninger til forbræn-
ding af affald 
Den miljømæssige fordel ved at medforbrænde affald er, at affaldet afbrændes og om-
sættes ved højere elvirkningsgrad end på et traditionelt affaldsforbrændingsanlæg. El-
virkningsgraden på et kulfyret kraftværk er typisk omkring 40%, hvor der på et af-
faldsforbrændingsanlæg opnås elvirkningsgrader på omkring 20-25%. Affald der med-
forbrændes på et kulfyret anlæg substituerer fossilt brændsel direkte og nedbringer på 
den måde CO2-udledningen fra det pågældende værk. Ved afbrænding af samme af-
faldsmængde på et traditionelt affaldsforbrændingsanlæg bliver sagen mere komplice-
ret, da det skal overvejes, hvilke brændsler der substitueres. I Københavnsområdet vil 
et nyt traditionelt forbrændingsanlæg fortrænge fjernvarme til fjernvarmenet, som for-
synes fra anlæg, der fyrer med både fossile brændsler og biomasse. Derfor er der ikke 
garanti for, at affaldet kun substituerer fossilt brændsel når det afbrændes på et nyt 
affaldsforbrændingsanlæg.  
 
Moderne kraftværker er udstyret med effektive røggasrensningssystemer. Såvel Ave-
døreværkets Blok 1 som hovedkedlen på Blok 2 er således udstyret med anlæg til 
rensning for partikler (herunder tung-metaller), kvælstofoxider og svovldioxid. Anlæg-
gene til rensning for svovldioxid vil også være fjerne andre sure gasser som hydrogen-
fluorid og hydrogenklorid fra røggassen. Da medforbrændingen af affald på Avedøre-
værket vil omfatte specielle og afgrænsede affaldstyper, er det vanskeligt direkte at 
sammenligne medforbrænding af affald med forbrænding på dedikerede affaldsfor-
brændingsanlæg, hvor husholdningsaffald generelt er den dominerende affaldstype. 
Overordnet vurderes niveauet for miljøbeskyttelse ved medforbrænding på Avedøre-
værket og forbrænding af samme type affald på dedikerede anlæg i det store og hele 
at være nogenlunde ligeværdige. I modsætning til dedikerede affaldsforbrændingsan-
læg forventes flyveasken fra medforbrænding af affald på Avedøreværket at kunne 
genanvendes i bygge- og anlægsindustrien. 
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I rapporten ”Miljøvurdering af affaldsforbrænding og alternativer” /48/ konkluderes det 
at: 
 
”Med miljømæssigt set optimal udnyttelse af varmen fra dedikeret forbrænding, er de-
dikeret affaldsforbrænding, medforbrænding samt KBK-behandling i store træk miljø-
mæssigt ligeværdige alternativer… Hvis varmen fra et forbrændingsanlæg ikke udnyt-
tes miljømæssigt optimalt, eller hvis forbrændingsanlæggets elproduktion antages at 
substituere naturgasbaseret elproduktion i stedet for kulbaseret forøges miljøforskelle-
ne mellem scenarierne med fordel til medforbrænding-især hvad angår potentiel driv-
huseffekt.”  
 
Konklusionen er således, at de to alternativer er ”miljømæssigt ligeværdige” såfremt 
varmen fra et dedikeret anlæg udnyttes optimalt. I Københavnsområdet er det svært 
at vurdere, om varmen fra et traditionelt forbrændingsanlæg vil kunne udnyttes opti-
malt. I rapporten nævnes det at: 
 
”Københavnsområdet repræsenterer en mellemting mellem det centrale og decentrale 
system, hvor varmenettet forsynes af både kul-, naturgas- og biomassebaserede vær-
ker med forskellige driftsformer. Den komplekse forsyningsstruktur gør dette område 
særligt usikker at vurdere”  
 
Ved medforbrænding erstattes kul direkte med affald på kraftværket, og derfor substi-
tuerer energiindholdet i affaldet direkte energiindholdet i kul og dermed sikres den 
størst mulige reduktion af CO2-udled-ning. Derfor må det konkluderes, at medforbræn-
ding som minimum kan betragtes som værende ”miljømæssigt ligeværdigt” med tradi-
tionel affaldsforbrænding i Københavnsområdet. 
 
Forgasning af affald er en teknik, som er afprøvet i udlandet i større skala, men der er 
endnu ikke udviklet og eftervist en efterfølgende gasrensningsteknik, som effektivt se-
parerer affaldsasken fra gassen. Derfor kan de beskrevne fordele ikke umiddelbart op-
nås, og derfor er forgasningsløsningen på det nuværende udviklingstrin ikke egnet. 

3.8 Afgrænsning af VVM-redegørelsen 
3.8.1 Valg og fravalg af alternative placeringer 
Til en forøgelse af biomassefyringen vurderes der at være andre interessante alternati-
ver end Avedøreværket. De placeringsmæssige alternativer, beskrevet i afsnit 3.2.1 og 
3.2.2, betragtes som supplerende til Avedøreværket. På Skærbækværket, skal der fo-
retages betydelig ombygninger af værket, så det kan håndtere faste brændsler. På 
Studstrupværket foregår der i øjeblikket en VVM-screening med henblik på at kunne 
fyre 100% biomasse på den ene af værkets blokke. Da de alternative placeringer i li-
geså høj grad vil være supplerende til biomassefyringen på Avedøreværket, er der ikke 
foretaget yderligere vurderinger heraf i nærværende VVM-redegørelse.  
 
Afbrænding af kul på et kraftværk stiller relativt store krav til beliggenheden, pladsfor-
holdene og tekniske forhold ved anlægget. På grund af dette, er det eneste reelle al-
ternativ til Avedøreværket kulfyring på Skærbækværket. Skærbækværket er en øko-
nomisk væsentlig dyrere løsning end Avedøreværket. Disse er de tungtvejende årsager 
til, at der ikke vurderes at være realistiske alternativer til placering af kulfyring.  
 
Hvad angår medforbrænding af affald, vurderes Avedøreværket som miljømæssigt det 
bedste alternativ. Dels fordi der forventes at være den største affaldsproduktion i det 
storkøbenhavnske område, dels fordi der her er tilstrækkeligt fjernvarmegrundlag, og 
dels fordi transportafstanden til Avedøreværket er kort i forhold til de aktuelle alterna-
tiver. Der er derfor ikke foretaget yderligere vurderinger af alternativerne i nærværen-
de VVM-redegørelse.  
 
3.8.2 Valg og fravalg af alternative tekniske løsninger 
Der eksisterer tekniske alternativer til brændselsomlægningen på Avedøreværket, både 
hvad angår biomassefyring og medforbrænding af affald.  
 
I afsnit 3.3 er der redegjort for tilsatsfyring af biomasse, som teknisk alternativ til bio-
massefyringen på Avedøreværket. Det konkluderes at tilsatsfyringen ikke vil kunne ud-
gøre den tilstrækkelige kapacitet til afbrænding af biomasse og tilsatsfyringen vurderes 
derfor ikke at udgøre et reelt alternativ til biomassefyringen på Avedøreværket.  
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Som beskrevet i rapporten ”Miljøvurdering af affaldsforbrænding og alternativer” /48/, 
se afsnit 3.7.2, er dedikeret affaldsforbrænding og medforbrænding i store træk miljø-
mæssigt ligeværdige alternativer, så længe varmen fra dedikeret affaldsforbrænding 
udnyttes optimalt. I Københavns fjernvarmesystem er det usikkert, om varmen fra en 
ny ovnlinje til dedikeret affaldsforbrænding vil ske på bekostning af biomasse og ikke 
kun kul, hvor det for medforbrænding af affald på Avedøreværkets Blok 2 kun vil ske 
på bekostning af kul. Derfor er det energi- og miljømæssigt bedre at substituere kul 
med affald direkte på de kulfyrede værker ved medforbrænding end at etablere ny for-
brændingskapacitet, hvor varmen muligvis ikke udnyttes miljømæssigt optimalt. 
 
Til forgasning af affald er der endnu ikke udviklet og eftervist en efterfølgende gas-
rensningsteknik, som effektivt separerer affaldsasken fra gassen. Derfor er forgas-
ningsløsningen på det nuværende udviklingstrin ikke egnet. 
 
De tekniske alternativer vurderes ikke, ud fra hverken miljømæssige eller økonomiske 
aspekter, at kunne konkurrere med dem, som gennemføres med det ansøgte projekt. 
Der er derfor ikke foretaget yderligere vurderinger af disse alternativer.  
 
3.8.3 Konklusion 
På baggrund af ovenstående gennemgang af alternativerne til brændselsomlægningen 
på Avedøreværket, kan VVM-redegørelsen afgrænses til at behandle og redegøre for de 
mulige miljømæssige konsekvenser af brændselsomlægning med udgangspunkt i 0-
alternativet, Hovedforslaget og de tre maksimale driftsscenarier (Biomasse, Kul og Af-
fald). 
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4 Vurdering af mulige miljøpåvirkninger under an-
læg og i drift  

I dette kapitel redegøres for de mulige miljøpåvirkninger, som projektet vil kunne med-
føre. 
 
Brændselsomlægningen og medforbrændingen af affald vil medføre begrænsede byg-
ge- og anlægsaktiviteter. Der er tale om mindre ombygninger og nybyggeri samt etab-
lering og udskiftning af maskinudstyr. Genindfyring af aske kræver ingen anlægs- eller 
byggearbejder. Miljøpåvirkningerne er således generelt meget beskedne i anlægsfasen, 
og er derfor kun omtalt og beskrevet ganske kort i de relevante afsnit.  
 
Der er foretaget en vurdering af projektets miljøpåvirkninger. Der er kun redegjort for 
emner, som vurderes at være relevante i forhold til projektets placering og mulige mil-
jøpåvirkninger. Det betyder, at emner som lys, geologi, arkæologi, råstoffer, jordforu-
rening samt jordbrugsmæssige forhold ikke omtales yderligere i VVM-redegørelsen. 
 
Miljøpåvirkningerne er omtalt emnevist og omhandler følgende afsnit. 
 
4.2 Ressourceforbrug og affald 
4.3 Luftemissioner og -immissioner 
4.4 Vandforbrug og spildevand 
4.5 Klima 
4.6 Vej- og skibstrafik 
4.7 Støj og vibrationer 
4.8 Natur og vand 
4.9 Landskab, kulturhistorie og visuelle forhold 
4.10 Befolkning  
 
Under hvert afsnit er der redegjort for, hvilke forudsætninger og datagrundlag, der lig-
ger til grund for vurderingerne. Derudover er der i relevant omfang redegjort for de 
lovgivningsmæssige og planlægningsmæssige bindinger for hvert emne. 
 
Der er foretaget en vurdering af projektets mulige miljøpåvirkninger ved hvert af de 
valgte driftsscenarier, og der er i hvert afsnit foretaget en vurdering af behov for af-
værgeforanstaltninger samt en vurdering af eventuelle kumulative effekter med andre 
projekter.  
 
I bilag 1 er der redegjort for de anvendte metoder ved miljøvurderingerne. Der er ta-
get stilling til graden og varigheden af påvirkningen og til om påvirkningen er vigtig for 
internationale, nationale/regionale eller lokale interesser samt sandsynligheden for at 
påvirkningen vil forekomme. 

4.1 Kumulative effekter 
Ved kumulative effekter forstås effekter af flere forhold, der samlet set giver en større 
miljøpåvirkning. Det kan enten være forskellige typer af miljøpåvirkninger, som følge 
af projektet, eller det kan være andre projekter/anlæg, der sammen med det aktuelle 
projekt giver en samlet større miljøpåvirkning.  
 
Nedenfor er listet projekter, som er vurderet til at kunne give anledning til kumulative 
effekter i forhold til projektet: 
 
• Udbygning af det danske system for gastransport, hvorunder der bliver etableret en 

kompressorstation umiddelbart vest for Avedøreværket. I anlægsfasen vil dette 
medføre en opgravning for etablering af søkabel og en efterfølgende opfyldning, 
hvilket forventes at tage omkring 50 dage. På landsiden vil gasledningen følge det 
allerede eksisterende ledningsnet og vil ikke betyde, at botaniske værdier forsvin-
der. Dog kan grønbroget tudse risikere at miste ynglesteder. Kompressorstationen 
vil være afgrænset af diger mod nord og mod syd, og vil være delvist skjult af di-
gerne, hvorimod kompressorbygningen og afblæsningsskorstenen vil være synlige 
over digerne. Der vil være en sikkerhedszone på 100 meter mod Avedøreværket, 
hvilket ikke vil være af betydning på grund af områdets planmæssige status /49/.  
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• Udskiftning af 12 af de 16 eksisterende vindmøller på Avedøre Holme langs den 
sydlige kyst til 3 demonstrationsmøller på samme strækning. Derudover fjernes 
den nuværende testmølle. Projektet gennemføres i forbindelse med den energipoli-
tiske aftale fra 2004, der bl.a. anbefaler en udskiftning af mindre og ældre møller 
(op til 450 kW) med nye og mere effektive møller, samt som udstillingsmøller i for-
bindelse med Klimakonferencen i København i december 2009. Vindmøllerne er pla-
ceret umiddelbart syd for kystlinjen og er vurderet til at have en lille påvirkning på 
bilag IV arten grønbroget tudse (Bufo viridis). Desuden vil der være en lille påvirk-
ning på de landskabelige, visuelle forhold samt i forbindelse med på skyggekast og 
refleksion fra møllerne /43/. Projektet gennemføres i 2. halvår 2009 og er nærmere 
beskrevet i afsnit 2.3.3. 

• På Avedøreværket: Etablering af en biomassesilo på ca. 100.000 m3, forlængelse af 
det eksisterende transportbånd fra havnen, samt etablering af en underjordisk tun-
nel fra siloen til den eksisterende tunnel. Bygningen vil blive indpasset i de eksiste-
rende bygninger på Avedøreværket, og den visuelle betydning vurderes at være 
ubetydelig. Siloen er markeret på Figur 2.3 som nr. 4 og er nærmere beskrevet i 
afsnit 2.3.1 /46/. 

• På Avedøreværket: Etablering af nyt driftslager for bundaske (fælles lager for Blok 
1 og Blok 2). Bundasken er våd, og der forventes derfor ingen støvgener i forbin-
delse med transport og lagring af asken. Lagerets placering er markeret som nr. 3 i 
Figur 2.3 og er nærmere beskrevet i afsnit 2.3.4 /44/.  

 
Herudover er der ikke kendskab til andre projekter, som kan give anledning til kumula-
tive effekter. I forbindelse med miljøvurderingerne i afsnit 4.2-4.9 er der under hvert 
afsnit redegjort for eventuelle kumulative effekter. 
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4.2 Ressourceforbrug og affald 
I dette afsnit beskrives projektets betydning for ressourceforbruget, mineralprodukter-
ne (også betegnet restprodukter), værkets eget energiforbrug og affaldsmængderne 
fra Avedøreværket. 
 
Opgørelserne er estimeret med udgangspunkt i 0-alternativets tal, der primært er hen-
tet fra Avedøreværkets grønne regnskab for 2007 /47/. Da denne VVM-redegørelse er 
påbegyndt i 2008 har det været naturligt at udarbejde 0-alternativet for data, der lig-
ger i perioden 2003-2007. Tallene for 2008 /50/ afviger dog ikke væsentligt fra de øv-
rige år, hvorfor en opdatering af tallene ikke vil give nogen betydende ændring. 
 
Vurdering af det fremtidige forbrug er udarbejdet med afsæt i den forventede drifts-
form for de enkelte scenarier samt forbruget fra det grønne regnskab. 
 
Der er ikke foretaget miljøvurderinger på brændselsforbruget som sådan. Brændsels-
forbruget indgår som en forudsætning for projektet og de driftsscenarier, der miljøvur-
deres. Der miljøvurderes således kun på de udledninger, som anvendelse af de forskel-
lige brændsler giver anledning til. 
 
4.2.1 Brændselsforbrug 
I afsnit 3.1, er Hovedforslaget og de forskellige scenarier for brændselsomlægningen 
gennemgået.  
 

I Tabel 4.1 vises en oversigt over de forventede årlige brændselsmængder for 0-
alternativet, Hovedforslaget og de tre driftsscenarier Biomasse, Kul og Affald. De anfør-
te mængder i Tabel 4.1 illustrerer den fleksibilitet i brændselsindfyring, som projektet 
giver mulighed for.  
 

Scenarier i VVM-redegørelsen 
Hovedforslaget er DONG Energys forventede driftsform efter gennemførelsen af 
projektet. Dette scenarie tager udgangspunkt i den nuværende situation for vær-
ket, og belyser det ønskede brændselsforbrug på de respektive blokke, med fast-
holdt energiforbrug i forhold til den nuværende drift, 0-alternativet. De tre drifts-
scenarier (Biomasse, Kul og Affald) tager udgangspunkt i flere driftstimer (7.500 
fuldlasttimer) end der historisk har været på værket. De 7.500 fuldlasttimer vurde-
res som værende det maksimale for værket, og belyser derfor de størst mulige mil-
jøpåvirkninger af brændselsomlægningen. En nærmere beskrivelses af scenarierne 
findes i afsnit 3.1 samt Baggrundsrapport /1/. 
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0-alternativ Hovedforslag Biomasse Kul Affald Årligt  
Brændsels- 
forbrug 

2003-2007 
tons 

Forventet 
drift 
t

Max. drift 
tons 

Max. drift 
tons 

Max. drift 
tons 

Blok 1 554.235 0 0 666.220 666.220 
Kul 

Blok 2 0 552.218 0 888.294 799.464 
Blok 1 0 779.729 937.274 0 0 

Biomasse 
Blok 2 194.798 0 1.249.698 0 0 
Blok 1 0 0 0 0 0 

Affald 
Blok 2 0 52.220 0 0 120.000 
Blok 1 3.571 3.571 3.321 3.321 3.321 

Olie 
Blok 2 176.811 3.690 3.690 3.690 3.690 
Blok 1 0 0 0 0 0 

Naturgas1) 
Blok 2 217.731.512 117.892.459 117.892.459 117.892.459 117.892.459 
Blok 1 0 0 0 0 0 

Halm 
Blok 2 148.514 148.514 148.514 148.514 148.514 

1) Naturgas er ikke angivet i tons men i Nm3. 
Tabel 4.1 Oversigt over nuværende (0-alternativet) og fremtidigt årligt brændselsforbrug ved Hovedforsla-
get og hvert af de tre driftsscenarier: Biomasse, Kul og Affald. 

 
Herunder gennemgås ændringerne i de indfyrede mængder af brænd-selstyperne. De 
mulige miljømæssige påvirkninger ved ændringen i mængderne af brændsler belyses i 
afsnit 4.3-4.10.  

4.2.1.1 Kul 
I Hovedforslaget vil kulforbruget være på samme niveau som i 0-al-ternativet. I drifts-
scenarierne Kul og Affald vil kulforbruget ca. tredobles i forhold til 0-alternativ og Ho-
vedforslaget.  
 
Der kan forekomme spild i forbindelse med losning af kul. Lossekranerne er forsynet 
med en lukket grab, der bedst muligt sikrer, at kul ikke falder ud af grabben under los-
ning. Derudover er kranerne forsynet med bakker således, at eventuelt spild opsamles. 
Generelt søges spild begrænset mest muligt. Der er etableret procedurer for drift og 
rengøring således, at det sikres, at kullet håndteres hensigtsmæssigt i forhold til spild. 

4.2.1.2 Biomasse 
Forbruget af biomasse forventes i Hovedforslaget at stige fra de nuværende ca. 
195.000 tons (0-alternativet) om året til ca. 780.000 tons om året. Dette som en kon-
sekvens af DONG Energys tilladelse fra Energistyrelsen I driftsscenariet Biomasse esti-
meres forbruget at være 2,2 mio. tons om året, hvilket er den højeste teoretiske 
mængde, der kan håndteres på Avedøreværket. Der kan ligeledes forekom-me spild i 
forbindelse med losning af biomasse. Ved losning af biomasse tages der de samme 
forholdsregler som ved losning af kul. 

4.2.1.3 Affald 
I Hovedforslaget forventes forbruget af affald til medforbrænding af affald at være ca. 
50.000 tons om året, hvilket svarer til 7% af den samlede indfyrede effekt af kul i Ho-
vedforslaget. I driftsscenariet Affald regnes der med 10% medforbrænding af affald 
(beregnet som procent i forhold til den indfyrede effekt på Blok 2), hvilket resulterer i 
et forbrug på ca. 120.000 tons affald om året.  
Afsnit 2.2.3 giver en detaljeret beskrivelse af medforbrændingen af affald, herunder de 
typer af affald, der forventes indfyret på Blok 2.  

4.2.1.4 Olie 
Efter brændselsomlægningen, forventes olie kun anvendt til start af blokkene, hvilket 
er nødvendigt både ved biomassefyring og ved kulfyring. Forbruget af olie forventes 
derfor at falde i alle scenarier fra det nuværende middelforbrug på ca. 180.000 tons 
(0-alternativet) til ca. 7.000 tons om året.  



Brændselsomlægning på Avedøreværket 
VVM-redegørelse 

 

Miljøcenter Roskilde 

45 

4.2.1.5 Naturgas 
Efter brændselsomlægningen, forventes forbruget af naturgas at falde fra de nuværen-
de ca. 218 mio. Nm3 om året til ca. 118 mio. Nm3 om året i både Hovedforslaget og 
hver af de tre driftsscenarier. Faldet skyldes, at der efter projektets gennemførelse ik-
ke forventes fyring med gas i Blok 2’s hovedkedel, hvilket er tilfældet i dag. Mængden 
af naturgas skal fremover udelukkende anvendes på gasturbinerne tilknyttet Blok 2.  

4.2.1.6 Halm 
Forbruget af halm forventes at være uforandret på ca.150.000 tons om året for såvel 
Hovedforslaget som for de tre driftsscenarier.  
 
4.2.2 Genindfyring aske 
Som beskrevet i afsnit 2.2.3 om genindfyring af aske, ønskes der efter brændselsom-
lægningen mulighed for genindfyring af aske på Ave-døreværket fra DONG Energys øv-
rige kul og/eller biomassefyrede værker. Genindfyring ved kulfyring sikrer den mest 
optimale genanvendelse af mineralprodukterne. Der tale om fugtig bund- og flyveaske. 
Genindfyring ved biomassefyring sikrer at kedlen ikke korroderer, og den høje virk-
ningsgrad bibeholdes. Her er der tale om tør kul-flyveaske. 
 
Avedøreværket har ved Miljøgodkendelse af 2. juni 2008 ”Godkendelsen omfatter tids-
begrænset tilladelse til indfyring af kulflyveaske i hovedkedel på Avedøreværkets Blok 
2” tilladelse til at indfyre kulflyveaske på Blok 2 /28/. I den nuværende situation fyres 
der på Blok 2 med kulflyveaske modtaget fra DONG Energys andre centrale kraftvær-
ker, samt en mindre mængde kulflyveaske fra Blok 1. Der indfyres i dag omkring 
28.000 tons kulflyveaske om året. Dette gøres primært af kedeltekniske årsager, men 
også for at undgå klæbrig aske i elfilteret når, der fyres biomasse sammen med olie. 
Tabel 4.2 viser mængden af genindfyret aske for 0-alternativet, Hovedforslag og drifts-
scenarierne Biomasse, Kul og Affald. 
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0-alternativ Hovedforslag Biomasse Kul Affald 
Årligindfyring  
af aske 2003-2007 

tons 
Forventet 

drift 
t

Max. drift 
tons 

Max. drift 
tons 

Max. drift 
tons 

Blok 1 0 57.240 67.500 30.000 30.000 Genindfyring 
af aske Blok 2 28.000 30.000 67.500 30.000 30.000 
Tabel 4.2 Oversigt over mængderne af anvendt tør kulflyveaske og fugtig flyve/bundaske i 0-alternativ, 
Hovedforslag samt driftsscenarierne Biomasse, Kul og Affald. 

 
I 0-alternativet er der udelukkende blevet genindfyret tør kulflyveas-ke på Blok 2.  
 
I Hovedforslaget genindfyres der på den biomassefyrede Blok 1 udelukkende tør kulfly-
veaske. For Blok 2 vil der være tale om en blanding af fugtig flyve- og bundaske fra 
DONG Energys øvrige kul og/eller biomassefyrede værker.  
 
I Biomasse scenariet er begge blokke biomassefyrede, så der vil udelukkende blive tale 
om genindfyring af tør kulflyveaske.  
 
I Kul og Affald scenarierne er begge blokke at betragte som kulfyret, og genindfyringen 
vil være en blanding af fugtig flyve- og bundaske fra DONG Energys øvrige kul og/eller 
biomassefyrede værker.  
 
En nærmere beskrivelse af forskellen mellem genindfyring af aske ved henholdsvis 
biomassefyring og kulfyring er beskrevet i afsnit 2.2.3. 
 
I fremtiden ønskes der genindfyring af aske, når én eller begge blokke fyres med kul, 
med op til 10% befugtet aske fra DONG Energys kul og/eller biomassefyrede værker 
på massebasis (18% vandindhold). For Blok 1 svarer det til maksimalt 8 tons pr. time 
og for Blok 2 maksimalt 10 tons pr. time, når der regnes med tør aske. Da genindfy-
ring vil ske i begrænsede perioder, vil den samlede mængde aske, der genindfyres på 
en blok ikke overstige 30.000 ton på årsbasis. 
 
I fremtiden kan det - af kedeltekniske årsager - blive nødvendigt at indfyre 9 tons 
kulflyveaske i timen (tør aske) på hver blok ved 100% biomassefyring. 
 
4.2.3 Forbrug af kemikalier og hjælpestoffer 
Tabel 4.3 viser det forventede årlige forbrug af de vigtigste kemikalier og hjælpestoffer 
ved henholdsvis 0-alternativet, Hovedforslaget og de tre driftsscenarier. Det skal be-
mærkes, at der kan være store variationer i årligt forbrug for nogle af hjælpestofferne. 
Dette skyldes, at der år for år er variationer i brændselssammensætningen for værket 
og i specifikationerne for de anvendte brændselstyper. 
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0-alternativ Hovedforslag Biomasse Kul Affald Kemikalier og hjælpestoffer 
 
 
Årligt forbrug 

2003-2007 
Forventet 

drift 
Max. drift Max. drift Max. drift

Saltsyre (100%) ton 100 uændret uændret uændret uændret 

Natriumhydroxid (100%) ton 150 uændret uændret uændret uændret 

Ammoniak (100%) ton 1.000 1.700 2.200 2.300 2.300 

Dieselolie m3 200 uændret 100 400 375 

Smøreolie m3 13 uændret uændret uændret uændret 

Smørefedt ton 0,6 uændret uændret uændret uændret 

Styrevæske m3 0,8 uændret uændret uændret uændret 

Hydraulikolie m3 10 uændret uændret uændret uændret 

Kalk ton 20.000 24.000 15.000 50.000 50.000 

Adipinsyre1 ton 50 uændret uændret uændret uændret 

Natriumsulfid (100%)1) ton 1 uændret uændret uændret uændret 

Natriumbisulfit (100%)1) ton 10 uændret uændret uændret uændret 

Jernchlorid sulfat (100%)1) ton 5 uændret uændret uændret uændret 

Natriumhypochlorit ton 2 uændret uændret uændret uændret 

Brintoverilte ton 1 uændret uændret uændret uændret 

Stensalt ton 40 uændret uændret uændret uændret 

Citronsyre (100%) ton 1 uændret uændret uændret uændret 

Polymer ton 0,5 uændret uændret uændret uændret 

Acetylen Nm3 100 uændret uændret uændret uændret 

Argon Nm3 1.000 uændret uændret uændret uændret 

Helium Nm3 200 uændret uændret uændret uændret 

Hydrogen Nm3 10.000 uændret uændret uændret uændret 

Nitrogen Nm3 3.000 uændret uændret uændret uændret 

Propangas Nm3 100 uændret uændret uændret uændret 
1) Ændringer mellem scenarierne er så små, at de ligger inden for afrundingen. 

Tabel 4.3 Det årlige forbrug af kemikalier og hjælpestoffer for 0-alternativet, Hovedforslaget og hvert af de 
tre driftsscenarier Biomasse, Kul og affald. 

 
Generelt vil brændselsomlægningen kun medfører marginale ændringer af mængderne 
af kemikalier og hjælpestoffer. Dog vil der for am-moniak, dieselolie og kalk ske en 
større ændring, og disse er derfor gennemgået nedenfor. 

4.2.3.1 Ammoniak 
Ammoniak (NH3) anvendes til at fjerne kvælstofoxider (NOx) fra røggassen i DeNOx-
anlæggene. Ved at dosere ammoniak i røggassen kan man ved hjælp af en katalysator 
omdanne ammoniak og NOx til frit kvælstof (N2) og vand. Derudover anvendes ammo-
niak til konditionering af spædevand til kedelvandssystemet.  
 
Ammoniak forbruget er i Hovedforslaget højere end i 0-alternativet. Ammoniakforbru-
get forventes at stige da der fra 1. januar 2010 indføres en afgift på udledning af NOx. 
Hermed opnås incitament til at begrænse emissionen af NOx yderligere, hvilket poten-
tielt kan betyde et større forbrug af ammoniak på Avedøreværket. Derudover forventes 
det i fremtiden at blive teknisk muligt at have DeNOx-anlægget i funktion, når blokkene 
kører i lav last, hvilket også vil betyde et større forbrug af ammoniak.  
 
For de tre driftsscenarier Biomasse, Kul og Affald gælder det, at de er sat til flere 
driftstimer, end der historisk har været på værket. Det er således både stigningen i 
driftstimer, og en øget NOx-rensning, der ligger til grund for stigningen i ammoniakfor-
bruget i disse tre scenarier. Det bemærkes, at det forventes, at der stort set ikke vil 
være forskel på ammoniakforbruget i de tre driftsscenarier. 
 
Ammoniakken transporteres til værket i tankvogne og påfyldes en lagertank, som har 
en kapacitet på 70 tons.  
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4.2.3.2 Dieselolie 
Dozerkørsel på kulpladsen udgør en væsentlig del af dieselolieforbruget på værket. I 
Hovedforslaget forventes ingen ændring, da der vil blive brugt den samme mængde kul 
som i 0-alternativet, og derfor vil der også være dozerkørsel i nogenlunde samme om-
fang.  
 
For driftsscenariet Biomasse forventes lavere brug af dieselolie, da kørsel med dozer vil 
være begrænset fordi biomasse ikke dozes, men opbevares i silo. I driftsscenarierne 
Kul og Affald forventes, at forbruget af dieselolie vil fordobles, i forhold til 0-
alternativet, da begge blokke her fyres med kul.  

4.2.3.3 Kalk 
Kalk anvendes i afsvovlingsprocessen. Ved at tilsætte kalk til røggassen mindskes ud-
ledningen af SO2, og samtidig dannes der gips. I Hovedforslaget stiger kalkforbruget en 
smule, idet der ved beregningerne er taget højde for, at der kan anvendes kul med et 
højere svovlindhold, end der er i 0-alternativet.  
 
Biomasse indeholder mindre svovl end kul, hvorfor forbruget af kalk er lavere ved 
driftsscenariet Biomasse end i såvel 0-alternativet som Hovedforslaget.  
 
I driftsscenarierne Kul og Affald sker der en fordobling af kalkforbruget, i forhold til så-
vel 0-alternativet, som Hovedforslaget og driftsscenariet Biomasse. Det skyldes et stør-
re forbrug for kul i disse to scenarier. 
 
4.2.4 Mineralprodukter 
I alle brændsler er der et askeindhold. Asken vil naturligt dele sig mellem flyveaske og 
bundaske i kedlen. Det afhænger af brændslet og hvor store brændselspartikler, der 
indfyres i kedlen, hvor meget flyveaske eller bundaske der produceres.  
 
Gips stammer fra afsvovling af røggassen, som finder sted i afsvovlingsanlægget inden 
røggassen ledes ud af skorstenen. I afsvovlingsprocessen tilsættes kalk til røggassen, 
hvilket sænker udledningen af SO2 og samtidig dannes gips.  
 
Genanvendeligheden af mineralprodukterne har en stor miljømæssig betydning, da de 
erstatter ikke - fornybare råstoffer i gips- og beton/cement-industrien, og da de ellers 
skulle deponeres.  
 
Produktionen af flyveaske, bundaske og gips vil ændre sig som følge af brændselsom-
lægningen. Tabel 4.4 viser en oversigt over den nuværende og fremtidige produktion 
af restprodukter, og i det følgende redegøres for de ændringer i produktionen af rest-
produkter, som brændselsomlægningen forventes at medføre. 
 

0-alternativ Hovedforslag Biomasse Kul Affald mikalier og hjælpestoffer 

igt forbrug 
2003-2007 

Forventet 
drift 

Max. drift Max. drift Max. drift

veaske fra kul tons 57.756 - - 170.163 72.319 

veaske fra kul og affald tons - 54.973 - - 82.943 

veaske fra biomasse1) tons 9.511 12.755 35.391 - - 

veaske fra halm2) tons 1.193 1.193 1.193 1.193 1.193 

ndaske fra kul tons 15.631 - - 30.099 12.792 

ndaske fra kul og affald tons - 23.560 - - 35.547 

ndaske fra biomasse1) tons 2.505 2.275 6.313 - - 

ndaske fra halm2) tons 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 

s tons 41.383 39.964 23.488 80.323 77.755 

0-alternativet dækker biomasse også over, hvor der samfyres med olie.  
ske fra halm stammer udelukkende fra biokedlen. 

el 4.4 Oversigt over den årlige produktion af mineralprodukter ved de forskellige scenarier. 
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4.2.4.1 Mineralprodukter fra biomasseforbrænding på Avedø-
reværket 

Med brændselsomlægningen er det planen at indfyre biomasse i ked-
len på Blok 1 uden at tilsatsfyre med olie eller indblæse aske, udover 
i forbindelse med opstart af blokken. Det kan dog af kedeltekniske 
grunde vise sig nødvendigt at indblæse kulflyveaske i kedlen. Derfor 
gennemgås de to situationer nedenfor. Det ene er baseret på, at der 
ikke indblæses kulflyveaske, og det andet på, at der indblæses kulfly-
veaske.  
 
Uden indblæsning af kulflyveaske 
Restproduktet fra biomassefyring vil uden indblæsning af kulflyveaske være en ren 
bioaske, både for flyveasken og bundasken. Der er to egenskaber ved denne aske, som 
kan udnyttes i forbindelse med genanvendelse; dels askens indhold af næringssalte og 
spormineraler og dels askens geotekniske egenskaber. Der er tradition for at anvende 
bioaske som gødningsmiddel i Sverige. Med den nye bioaskebekendtgørelse /51/ er det 
også muligt at anvende denne aske som gødningsmiddel i Danmark. DONG Energy ar-
bejder i øjeblikket på at kortlægge mulighederne for anvendelse af bioaske i Danmark. 
Som alternativ vurderes også mulighed for at anvende asken i Sverige. 
 
Ved forbrænding af biomasse uden indblæsning af kulflyveaske, er det ikke sikkert, at 
gipsen kan anvendes direkte hos gipspladeproducenterne, idet der kan være et for højt 
indhold af urenheder fra brændslet i gipsen. I DONG Energy arbejdes der derfor på at 
etablere et anlæg til oprensning af gips, således at den kan genanvendes. Hvis kvalite-
ten af gipsen er sådan, at oprensning ikke er mulig, må gipsen deponeres i dertil ind-
rettede depoter. 
 
Med indblæsning af kulflyveaske 
Hvis det af kedeltekniske årsager viser sig nødvendigt at indfyre kul-flyveaske i kedlen 
på Blok 1, vil mineralprodukterne i store træk blive som dem, der kommer fra Blok 2 i 
dag. Mineralprodukterne kan derved forsat afsættes, som det sker for Blok 2 i dag, 
hvor bundasken afsættes som råmateriale til fremstilling af isoleringsmateriale, mens 
flyveasken afsættes til cementindustrien, hvor den erstatter naturlige råmaterialer.  
 
Hvor det ikke er muligt at anvende bioasken i cement- eller betonpro-duktion, kan 
asken anvendes i anlægsprojekter efter Restproduktbekendtgørelsen /52/ eller Miljøbe-
skyttelseslovens §19 /31/, pga. de anlægstekniske egenskaber. 
 
Gipsen vil være af samme kvalitet som uden indblæsning af kulflyveaske. 

4.2.4.2 Mineralprodukter fra kulforbrænding på Avedørevær-
ket 
Når der fremtidigt fyres med kul på Blok 2, vil mineralprodukterne kunne afsættes til 
industriel genanvendelse på samme måde, som det i dag sker med mineralprodukterne 
fra Blok 1.  
 
Det forventes, at flyveasken fra 100% kulfyring fortsat kan afsættes til betonprodukti-
on. Bundasken forventes fortsat at kunne afsættes til blokstensproduktion i England. 
Gipsen forventes fortsat at kunne afsættes til gipspladeproduktion. 

4.2.4.3 Mineralprodukter fra medforbrænding af affald på 
Avedøreværket 
På baggrund af resultaterne fra DONG Energys forsøg i foråret 2008 med medforbræn-
ding af affald på Esbjergværket, forventes det ikke, at flyveaskens sammensætning vil 
ændres markant ved medforbrænding af affald. Den vil derfor fortsat kunne afsættes 
til betonindustrien.  
 
Ved medforbrænding af affald forventes mængden af bundaske fra kedlen øget, da der 
vil være en større andel af uforbrændt materiale. Derudover er askeindholdet i SRF 
større end for kul. Kvaliteten af bundasken hænger tæt sammen med finheden af det 
indfyrede affald, og bundasken vil kunne afsættes af de nuværende kanaler, og genan-
vendes i byggematerialer eller genindfyres sammen med kul, og derved omdannes til 



Brændselsomlægning på Avedøreværket 
VVM-redegørelse 

Miljøcenter Roskilde 

50 

flyveaske. Der findes i dag afsætning for både bundaske fra kulfyring samt for bund-
aske fra 100% affaldsforbrænding. Der forventes ikke at være problemer med at over-
holde kvalitetskravene til afsvovlingsgips ved medforbrænding af affald. 

4.2.4.4 Mineralprodukter fra biokedlen på Avedøreværket 
Der vil ikke ske nogen ændring af biokedlen ved projektet. Derfor vil forhold omkring 
mængder (se Tabel 4.4) samt kvalitet af mineralprodukterne fra biokedlen være uænd-
ret. I dag anvendes bundaske til jordforbedring og flyveasken anvendes, efter oprens-
ning på Kommunekemi, til gødningsfremstilling.  
 
4.2.5 Affald i øvrigt 
I det grønne regnskab for Avedøreværket /47/ ses en oversigt over de typer og 
mængder af affald, der er produceret på værket i perioden 2003-2007. Alt affald bliver 
behandlet i henhold til Hvidovre Kommunes affaldsregulativ, og affaldet er kategorise-
ret efter, hvorvidt det sendes til genanvendelse, forbrænding eller deponering. Gen-
anvendeligt affald omfatter blandt andet glas, jern og metal, pap og papir samt akku-
mulatorer. Der er i DONG Energy meget fokus på genanvendelse af affald, og i 2007 
havde Avedøreværket således en genanvendelse på 63%. Målet for 2008 var, at 65% 
af den samlede affaldsmængde genanvendes /47/. Målet blev nået, idet der i 2008 blev 
genanvendt 72% af affaldsmængden /50/. 
 
Det forventes ikke, at projektet vil give betydende ændringer i affaldsmængderne fra 
Avedøreværket. På grund af den øgede driftstid kan der dog forventes en mindre stig-
ning i de affaldstyper, der har med driften af maskiner og anlæg at gøre, fx olieaffald. 
På baggrund af Avedøreværkets nuværende fokus på affaldshåndtering og genanven-
delse vurderes det ikke, at der vil være betydende miljøpåvirkninger ved en eventuel 
mindre stigning i mængderne af de enkelte affaldstyper.  
 
4.2.6 Energiforbrug 
De væsentligste kilder til energiforbrug på Avedøreværket er forbrug til hjælpeudstyr i 
forbindelse med elproduktion og til drift af afsvovlingsanlægget. Elforbruget er primært 
bestemt af det antal driftstimer blokken kører, og ikke af hvilket brændsel der fyres 
med. Tabel 4.5 viser elforbruget på Avedøreværket for 0-alternativet, Hovedforslaget 
og de tre driftsscenarier. 
 

Årligt elforbrug på 
Avedøreværket 

0-alternativet 
2003-2007 

Hovedforslag 
Forventet drift 

Biomasse, Kul 
& Affald 

Maks. drift 

Blok 1 MWh 91.113 uændret 107.445 

Blok 2 MWh 157.486 uændret 230.918 

Fælles egetforbrug MWh 973 uændret 1.278 

Tabel 4.5 Årligt elforbrug i 0-alternativet, Hovedforslaget og de tre driftsscenarier 
Biomasse, Kul og Affald for henholdsvis Blok 1, Blok 2 og samlet for Avedøreværket. 

 
Af Tabel 4.5 ses det, at det samlede elforbrug ikke vil ændre sig i Hovedforslaget, i 
forhold til 0-alternativet. I driftsscenarierne (Biomasse, Kul og Affald), hvor der køres 
med maksimal drift (7.500 timer) på begge blokke, forventes en stigning i elforbruget 
på ca. 35%. Det vurderes, at en ændring i elforbrug i de tre driftsscenarier vil medføre 
en mindre miljøpåvirkning. 
 
Avedøreværkets forbrug af vand er beskrevet i afsnit 4.4. 
 
4.2.7 Kumulative effekter 
Det vurderes, at ændringerne i ressourceforbrug og affald ikke vil bevirke kumulative 
effekter med andre projekter og planer, da ingen af disse omfatter ændringer i res-
sourceforbrug eller affald, og derfor heller ikke i transportmængder til/fra området 
Avedøre Holme. 
 
4.2.8 Samlet vurdering 
Det øgede forbrug af ammoniak i såvel Hovedforslaget, som i de tre driftsscenarier, vil 
medføre en stigning i antallet af lastbiltransporter med ammoniak til Avedøreværket. 
Ændringen vurderes til at være mindre og medføre en marginal ændring af de risiko-
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mæssige forhold, hvilket også er bekræftet af de involverede myndigheder /53/. Dette 
er uddybet i afsnit 4.10. 
 
Dieselforbruget fordobles i driftsscenarierne Kul og Affald. Dette vurderes ikke at give 
anledning til nogen væsentlig miljøpåvirkning, da dieselforbruget relativt til værkets 
øvrige forbrug af ressourcer og produktion af energi anses for at være lavt. 
 
I driftsscenarierne Kul og Affald vil der ske en fordobling af kalkforbruget. Kalk er en 
ikke fornybar ressource. Der er dog ingen mulige alternativer til røggasrensning af SO2. 
Kalken indgår indirekte som en ressource, idet den producerede gips kan genanvendes 
i byggematerialer. Det vurderes, at ændringerne i kalkforbruget og gipsproduktionen 
vil medføre en mindre påvirkning af miljøet. 
 
Samlet set vurderes det, at Avedøreværkets ressourceforbrug og affaldsproduktion vil 
have en lav forstyrrelse af lokal betydning med en mindre påvirkningsgrad på miljøet. 
 
4.2.9 Afværgeforanstaltninger 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med res-
sourceforbruget, kemikalieforbruget samt ændringerne i affaldsmængderne og mine-
ralprodukterne fra virksomheden. 
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4.3 Luftemissioner og -immissioner 
I dette afsnit er der foretaget beregninger og vurderinger af emissioner og immissioner 
til luften fra Avedøreværket. Afsnittet indledes med en beskrivelse af de gældende reg-
ler for området, og efterfølgende er der foretaget en vurdering af miljøpåvirkningerne 
ved 0-alternativet samt Hovedforslaget samt driftsscenarierne Biomasse, Kul og Affald.  
 
Til afsnittet er knyttet to baggrundsrapporter: 
 
Baggrundsrapport /3/: OML-beregninger til VVM-redegørelse for Avedøreværket. 
  
Rapporten redegør for beregningsforudsætninger og resultater af de udførte spred-
ningsmeteorologiske beregninger (OML-beregninger). Beregningerne tager afsæt i de 
eksisterende og forventede krav til emission af de parametre, der reguleres i bekendt-
gørelser og miljøgodkendelser. Emissioner af tungmetaller er beregnet på baggrund af 
brændslets sammensætning og de forventede udskilningsgrader af de enkelte metaller, 
jf. Baggrundsrapport /1/.  
 
Baggrundsrapport /12/: Medforbrænding af affald. 
 
Rapporten redegør for de emissions- og immissionsmæssige forhold omkring medfor-
brænding af affald sammen med kul. Rapporten er bl.a. baseret på de vurderinger og 
undersøgelser, der er udført i forbindelse med tilsvarende overvejelser på Esbjergvær-
ket. Undersøgelserne er baseret på litteraturstudier, analyser samt konkrete målinger 
på Esbjergværket. 
 
4.3.1 Nationale regler for emissioner og immissioner  
Regulering af luftemissioner sker bl.a. via Luftvejledningen /54/. I Luftvejledningen er 
der opstillet vejledende emissionsgrænseværdier for forskellige kemiske stoffer. I til-
knytning til Luftvejledningen er der udarbejdet en vejledning, der opstiller vejledende 
grænseværdier for koncentrationen af stoffer i omgivelserne (”luftkvaliteten”), de så-
kaldte B-værdier /55/, /56/. B-værdien af et kemisk stof er den koncentrationer, som 
den enkelte virksomhed maksimalt må bidrage med i omgivelserne. 
 
Herudover er der for store fyringsanlæg (anlæg med en indfyret effekt over 50 MW) 
fastsat grænseværdier for emissionen af SO2 (svovldioxid), NOx (kvælstofilter) og støv. 
Disse grænseværdier fremgår af Bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om 
begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg /57/. Emissi-
onsgrænserne er afhængige af brændselstype, anlægstype samt anlægsstørrelse. I Ta-
bel 4.6 er angivet de gældende grænseværdier for nye fyringsanlæg for de relevante 
brændsler, der vil være gældende for Avedøreværket. 
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Emissionsgrænseværdier for  
store fyringsanlæg 

Emission 
mg/Nm3 

SO2 200 1) 

NOx 200 1) Biomasse 

Støv 30 1) 

SO2 200 1) 

NOx 200 1) Andet fast brændsel Herunder kul 

Støv 30 1) 

SO2 200 2) 

NOx 200 2) Flydende brændsel (olie) 

Støv 30 2) 

NOx 100 2) 

Gasformigt brændsel (naturgas) 
Støv 5 2) 

1) Ref. 6% O2  
2) Ref. 3% O2 
Ref. O2 refererer til iltindhold i røggassen, som grænseværdien skal beregnes i for-
hold til. 

Tabel 4.6 Emissionsgrænseværdier for nye fyringsanlæg /57/ 

 
Andre relevante stoffer end SO2, NOx og støv vil som udgangspunkt skulle overholde de 
vejledende grænseværdier i Luftvejledningen. 
 
I Tabel 4.7 er der foretaget en sammenligning mellem emissionsgrænseværdierne i de 
gældende miljøgodkendelser af Avedøreværket og grænseværdierne i bekendtgørelse 
om store fyringsanlæg samt de vejledende grænseværdier i Luftvejledningen.  
 
Der er udover SO2, NOx og støv angivet grænser for CO (kulilte), HCl (klorbrinte), HF 
(fluorbrinte) samt tungmetallerne Hg (kviksølv), Cd (cadmium), Ni (nikkel), V (vanadi-
um), Cr (krom), Cu (kobber) og Pb (bly). 
 
Det skal bemærkes, at der for tungmetaller ved kulfyring i miljøgodkendelserne er 
fastsat lavere grænseværdier end i Luftvejledningen. Dette skyldes, at grænseværdier-
ne i Luftvejledningen ikke svarer til, hvad der kan opnås ved bedst tilgængelig teknik 
(BAT). 
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Eksisterende godkendelse 
kår i eksisterende miljøgodken-
ser sammenholdt med relevante 

ænseværdier  
Blok 1 

 
/58/ 

mg/Nm3 

 
Blok 2 

 
/41/, /59/ 

mg/Nm3 

 
Bek. nr. 808 

af 
25.09.2003 
om store fyr 

 
/57/ 

mg/Nm3 

 
Luftvej-
ledning 

 
/54/ 

mg/Nm3 

SO2  400 1) 200 1)  

NOx  400 1) 200 1)  

Støv  50 1) 30 1)  

Hg (fuelolie og kombination her-
af med andre brændsler) 

 0,1 3)  
(fuelolie) 0,1 

3) 

Cd (fuelolie og kombination her-
af med andre brændsler) 

 0,1 3)  
(fuelolie) 0,1 

3) 

(H
o
ve

d
ke

d
le

n
 p

å 
B
lo

k 
2
) 

Σ (Ni, V, Cr, Cu, Pb) 
(fuelolie og kombination heraf 
med andre brændsler) 

 5 3)  (fuelolie) 5 3) 

SO2 200 1)  200 1)  

NOx 200 1)  200 1)  

Støv 30 1)  30 1)  

CO 100 3)    

HCl 10 3)    10 3) 

HF 5 3)   1 3) 

Hg 0,005 3)    0,1 3) 

Cd 0,005 3)   0,1 3) 

K
u
l 

Σ (Ni, V, Cr, Cu, Pb) 0,025 3)   5 3) 

ef. 6% O2  
ef. 3% O2 
ef. 10% O2 

 
el 4.7 Sammenligning mellem vilkår i eksisterende miljøgodkendelser og relevante grænseværdier for 
ssion. Grænseværdierne for tungmetaller for Blok 1 er foreløbige grænseværdier. 

 
Ved medforbrænding af affald skal emissionsgrænserne i Forbrændingsbekendtgørel-
sen overholdes /60/. Ved beregning af de præcise grænseværdier tages der højde for, 
at der anvendes forskellige referenceiltprocenter ved affaldsforbrænding og ved store 
fyringsanlæg. Grænseværdierne for kul gælder for kulandelen, og grænseværdierne for 
affald gælder affaldsandelen. For visse stoffer er der tale om samlede emissionsgræn-
seværdier. Den præcise grænseværdi for SO2, NOx og støv findes ved vægtning af 
grænseværdierne for kul og affald i forhold til røggasmængderne fra henholdsvis affald 
og kul efter formler, der fremgår af Forbrændingsbekendtgørelsens bilag 5. I Bag-
grundsrapport /12/ er der foretaget beregninger af kravene ved medforbrænding af af-
fald. 
 
I Tabel 4.8 er de gældende grænseværdier angivet, jf. Forbrændingsbekendtgørelsen. 
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Emissionsgrænseværdier ved  
medforbrænding af affald 

Bek. nr. 162 af 11/03/2003
om anlæg der forbrænder affa

mg/Nm3 

SO2 200 1) 

NOx 200 1) Kul 

Støv 30 1) 

SO2 50 2) 

NOx 200 2) 

Støv 10 2) 

Hg 0,05 1) 

Cd + Tl 0,05 1) 

Σ (Ni, V, Cr, Cu, Pb, Sb, As, Co, Mn) 0,5 1) 

Affald/samlede  
koncentrationer 

Dioxiner og furaner 0,0000001 1) 

1) Ref. 6% O2  
2) Ref. 11% O2 

Tabel 4.8 Generelle krav ved medforbrænding af affald /60/. 
 

I forhold til kul omfatter grænseværdierne også følgende andre tung-metaller: Tl (tha-
lium), Sb (antimon), As (arsen), Co (kobolt) samt Mn (mangan). 
 
For HCl og HF er der ikke fastsat grænseværdier ved medforbrænding af affald. Ved 
miljøvurderingerne i VVM-redegørelsen er der derfor ta-get afsæt i, at vilkårene i de 
gældende miljøgodkendelser fortsat vil være gældende, også ved medforbrænding af 
affald. 
 
I den eksisterende miljøgodkendelse for Blok 1 er der fastsat vilkår for HCl på 10 
mg/Nm3 og for HF på 5 mg/Nm3. Disse vilkår er forudsat at være gældende for alle an-
læg i fremtiden. 
 
4.3.2 Beregningsforudsætninger 
Der er redegjort for de emissions- og immissionsmæssige forhold omkring 0-
alternativet, Hovedforslaget samt driftsscenarierne Biomasse, Kul og Affald.  
 
På baggrund af emissionsværdier og B-værdierne for de enkelte stoffer kan det ved 
hjælp af OML-modellen beregnes om en given skorstenshøjde er tilstrækkelig til, at B-
værdierne kan overholdes. 
 
Ved beregningerne er der også medtaget bidrag fra såvel biokedlen (halmkedlen) som 
for gasturbinerne, selv om der ikke sker ændringer på disse anlæg. Bidragene herfra 
skal medtages for at kunne vurdere, om værket overholder B-værdierne for de enkelte 
stoffer. 
 
Ved vurdering af om virksomheden overholder gældende B-værdier og ved vurdering 
af forskellene mellem de enkelte driftsscenarier, skal der tages afsæt i den maksimale 
timeemission. Derfor er forudsætningerne for vurderingerne i dette afsnit tilrettet i for-
hold til beskrivelserne i afsnit 3.1.  
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4.3.2.1 Overlast 
Der er ved alle scenarier regnet med, at Blok 1 kører på overlast. Overlast kører kun i 
relativt få timer pr. år. Ved overlast øges kapa-citeten af Blok 1 fra 595 MW til 670 
MW, hvilket svarer til en forøgelse af kapaciteten med 13% og dermed en tilsvarende 
forøgelse af emissionen.  

4.3.2.2 Genindfyring af aske 
I 0-alternativet er der udelukkende blevet genindfyret tør kulflyve-aske på Blok 2.  
 
For Hovedforslaget genindfyres der på den biomassefyrede Blok 1 udelukkende tør 
kulflyveaske. For Blok 2 vil der være tale om en blanding af fugtig flyve- og bundaske 
fra DONG Energys øvrige kul og/eller biomassefyrede værker.  
 
I Biomassescenariet er begge blokke biomassefyrede, så der vil udelukkende blive tale 
om genindfyring af tør kulflyveaske.  
 
I Kul- og Affaldsscenarierne er begge blokke at betragte som kulfyrede, og genindfy-
ringen vil være en blanding af fugtig flyve- og bundaske fra DONG Energys øvrige kul 
og/eller biomassefyrede værker.  
 
En nærmere beskrivelse af forskellen mellem genindfyring af aske ved henholdsvis 
biomassefyring og kulfyring er beskrevet i afsnit 2.2.3. 
 
I fremtiden ønskes der genindfyring af aske, når én eller begge blokke fyres med kul, 
med op til 10% befugtet aske fra DONG Energys kul og/eller biomassefyrede værker 
på massebasis (18% vandindhold). For Avedøreværkets Blok 1 svarer det til maksimalt 
8 tons pr. time og for Blok 2 maksimalt 10 tons pr. time, når der regnes med tør aske. 
 
Det er i beregningerne forudsat, at der i fremtiden ved 100% biomassefyring, af kedel-
tekniske årsager, skal indfyres 9 tons kulflyveaske i timen (tør aske) på hver blok. 

4.3.2.3 Driftsscenarier til OML-beregninger 
I Tabel 4.9 er der udarbejdet en oversigt over de driftsforhold, der giver de højeste 
emissioner. Ved 0-alternativet kan der anvendes såvel biomasse, som gas og olie på 
Blok 2. Her giver olie de højeste emissioner, og er således den driftssituation, der giver 
de højeste bidrag til immissionen. Derfor er det denne situation, der er regnet på.  

OML-modellen 
I tilknytning til Luftvejledningen er der udarbejdet en spredningsmodel (OML-
modellen) /61/, der på baggrund af emissionerne fra de enkelte afkast kan beregne 
immissionen fra de forskellige kilder og dermed beregne, om B-værdierne er over-
holdt.  
 
Modellen er udviklet som en "real time" model med mulighed for at anvende virke-
lige meteorologiske observationer samt emissioner til beregning af luftkvaliteten for 
nærmiljøet omkring virksomheden i en valgt højde over jordoverfladen.  
 
Luftkvaliteten (immissionskoncentrationen, IMK) beregnes som den højeste af 12 
månedlige 99% fraktiler af timemiddelværdier eller som måneds- eller årsmiddel-
værdier af koncentrationen af et forurenende stof.  
 
I Luftvejledningen er som nævnt angivet B-værdier, der er den mængde af et gi-
vent stof, som en enkelt virksomhed må bidrage med til luftkvaliteten i omgivelser-
ne. Disse B-værdier skal sammenlignes med 99% -fraktilen af beregnede timemid-
delværdier for hvert punkt i det valgte receptornet (beregningsnet). 
 
Som modellen bruges i dag i forbindelse med Luftvejledningen, anvendes der ikke 
"real time" meteorologi, men standard meteorologidata, som bygger på observatio-
ner fra Kastrup Lufthavn i perioden 1. januar 1976 til 31. december 1976. Disse 
meteorologiske data er valgt af Miljøstyrelsen ud fra en sammenligning med andre 
meteorologiske data, som viste, at de beregnede værdier ikke varierede meget 
med de forskellige meteorologidata. Kun afstande og retninger varierede. Data fra 
Kastrup Lufthavn år 1976 anses derfor som værende tilfredsstillende som en stan-
dard til estimering af luftkvaliteten omkring danske virksomheder.
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Driftsscenarier  
og forudsætninger 
for emission og 
immissions- 
beregninger 

Blok 1 Blok 2 Biokedel og 
 gasturbiner 

0-alternativ 
100% kul (overlast) 
 
 

100% olie 
Genindfyring: 
5,5 tons kulflyveaske  
pr. time 

Biokedel (halm) i fuld dr
Gasturbiner i fuld drift 

Hovedforslag  
100% biomasse (overlast) 
 
Genindfyring: 
9 tons kulflyveaske  
pr. time 

93% kul og 7% affald 
 
Genindfyring: 
9,5 tons aske  
pr. time1) 

Biokedel (halm) i fuld dr
Gasturbiner i fuld drift 

Biomasse  
100% biomasse (overlast) 
 
Genindfyring: 
9 tons kulflyveaske  
pr. time 

100% biomasse 
 
Genindfyring: 
9 tons kulflyveaske  
pr. time 

Biokedel (halm) i fuld dr
Gasturbiner i fuld drift 

Kul  
100% kul (overlast) 
 
Genindfyring: 
7,3 tons aske  
pr. time1) 

100% kul 
 
Genindfyring: 
9,7 tons aske  
pr. time1) 

Biokedel (halm) i fuld dr
Gasturbiner i fuld drift 

Affald  
100% kul (overlast) 
 
Genindfyring: 
7,3 tons aske  
pr. time1) 

90% kul og 10% affald 
 
Genindfyring: 
8,7 tons aske  
pr. time1) 

Biokedel (halm) i fuld dr
Gasturbiner i fuld drift 

1) Ved kulfyring er genindfyring af 10% fugtigt aske omregnet til tons tør aske pr. time. 

Tabel 4.9 Driftsscenearier, der anvendes ved OML-beregninger. Askemængder er angivet som tør aske. 

 
Blok 1 har sin egen skorsten på 150 meter og Blok 2 og biokedlen er tilsluttet en fælles 
skorsten på 150 meter med hvert sit røgrør, dog har gasturbinerne egen skorsten med 
en højde på 95 meter med 2 røgrør. 

4.3.2.4 Emissioner 
Der er udført beregninger for NOx (kvælstofoxider), SO2 (svovldioxid), CO (kulilte), par-
tikler <10 µm (støv), HCl (klorbrinte), HF (fluorbrinte), Hg (kviksølv), Cd (kadmium), 
Cr (krom), Cu (kobber), Ni (nikkel), Pb (bly) og V (vanadium). 
 
Hovedkedel Blok 1 og hovedkedel Blok 2 
I Tabel 4.10 og Tabel 4.11 er der angivet hvilke stoffer, der er udført beregninger for 
samt de anvendte emissionsværdier. 
 

Beregningsforud-
sætninger (emis-
sioner) til OML 

0-alternativ Hovedforslag Biomasse Kul Affald 

Para-
meter 

Anlæg Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2

 
Brænd-
sel 

Kul 
Fuel-
olie 

Træ-
piller

Kul + 
7% 

affald

Træ-
piller 

Træ-
piller

Kul Kul Kul 
Kul + 
10% 
affald

NOx mg/Nm3 200 200 200 207 200 200 200 200 200 210 

SO2 mg/Nm3 200 200 200 191 200 200 200 200 200 187 

CO mg/Nm3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Partikler  mg/Nm3 30 30 30 29 30 30 30 30 30 29 
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0 µm 

mg/Nm3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

mg/Nm3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

µg/Nm3 0,08 0,08 0,04 0,22 0,04 0,04 0,08 0,08 0,08 0,29 

µg/Nm3 1,62 0,89 1)0,70 2,54 1)0,68 0,72 2,03 2,03 2,03 2,76 

µg/Nm3 1,64 1,78 0,38 1,88 0,38 0,31 1,53 1,53 1,53 2,08 

µg/Nm3 1,09 1,28 0,27 2,58 0,27 0,22 1,05 1,05 1,05 3,29 

µg/Nm3 2,13 8,62 0,43 2,24 0,43 0,34 1,97 1,99 1,97 2,27 

µg/Nm3 1,39 1,72 0,35 4,22 0,35 0,28 1,37 1,37 1,37 5,74 

µg/Nm3 2,44 11,91 1)0,46 2,55 1)0,45 0,35 2,25 2,36 2,25 2,60 

missionen af tungmetaller varierer for nogle scenarier marginalt på anden decimal med de samme 
ændsler. Dette skyldes beregningsusikkerheder ved omregning fra EMOK beregninger til timeemissio-
. Dette er dog uden praktisk betydning. 

el 4.10 Beregningsforudsætninger (emissionsværdier) til OML-beregninger. ved 0-alternativ, Hovedfor-
samt driftsscenarierne Biomasse, Kul og Affald. 

 
Der er regnet med emissioner af NOx, SO2, CO, partikler, HCl og HF fra anlæggene, så 
de lever op til de forventede fremtidige emissionsgrænseværdier for Avedøreværket. 
 
For Hovedforslaget samt driftsscenariet Affald er der anvendt energiækvivalent til om-
regning af emissionsgrænseværdier for NOx, SO2 og partikler, jf. reglerne i Forbræn-
dingsbekendtgørelsen. (Se Baggrundsrapport /12/). 
 
For tungmetaller er der taget afsæt i forventede emissioner med udgangspunkt i 
brændslernes sammensætning og udskilningsgrad i røggasrensningen. Dette er gjort 
for ikke at få urealistisk høje immissionsbidrag, idet de forventede emissioner ligger 
langt under de vejledende grænseværdier og grænseværdierne i Forbrændingsbe-
kendtgørelsen. Indholdet af tungmetallerne: Hg, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb og V i brændslerne 
samt udskillelsesgraderne for stofferne er fundet ud fra brændselsdata fra år 2008 
samt de estimerede forbrug af kulflyveas-ke samt indhold af tungmetaller i affald. Der 
er i Baggrundsrapport /12/ redegjort nærmere for de anvendte emissionsværdier ved 
medforbrænding af affald. 
 
Emissionen af tungmetaller varierer for nogle scenarier marginalt på anden decimal 
med de samme brændsler. Dette skyldes beregningsusikkerheder ved omregning fra 
årlige emissioner til timeemissioner. Dette er dog uden praktisk betydning. 
 
Biokedel og gasturbiner 
Bidrag fra Blok 2’s biokedel (halmfyring) samt gasturbinerne er indregnet i beregnin-
gerne. Der er taget udgangspunkt i emissionsvilkårene i den eksisterende miljøgod-
kendelse. I denne er der stillet vilkår for NOx, SO2 og partikler <10 µm.  
 
For de stoffer der ikke er reguleret i miljøgodkendelsen, er der taget afsæt i brændslets 
sammensætning og udskilningsgrader for de forskellige stoffer. De anvendte emissio-
ner fremgår af Tabel 4.11 
 

Beregningsforudsætninger  
(emissioner) til OML 

Eksisterende anlæg 

Parameter Anlæg Biokedel Gasturbiner 

 Brændsel Halm Naturgas 

NOx mg/Nm3 400 225 

SO2 mg/Nm3 400 0 

CO mg/Nm3 100 100 

Partikler <10µm mg/Nm3 50 5 

HCl mg/Nm3 97 0 

HF mg/Nm3 5 0 

Cd µg/Nm3 0,36 0 
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Hg µg/Nm3 0,23 0 

Cr µg/Nm3 0,19 0 

Cu µg/Nm3 0,37 0 

Ni µg/Nm3 0,45 0 

Pb µg/Nm3 0,45 0 

V µg/Nm3 0,02 0 

Tabel 4.11 Beregningsforudsætninger (emissionsværdier) til OML-beregninger for ek-
sisterende anlæg (halm og naturgas), hvor der ikke sker ændringer i forbindelse med 
brændselsomlægningen. 
 
I Baggrundsrapport /3/ er der i detaljer redegjort for beregningsforudsætninger og -
resultater. 
 
4.3.3 Miljøpåvirkninger 

4.3.3.1 OML-beregninger 
Tabel 4.12 viser de beregnede immissionsbidrag ved 0-alternativet, Hovedforslaget 
samt de tre driftsscenarier.  



Brændselsomlægning på Avedøreværket 
VVM-redegørelse 

Miljøcenter Roskilde 

60 

 
regnede bidrag til 
missionskoncentra-
ner sammenholdt 
d B-værdier 

0-
alternativ 
 

Hoved-
forslag 
 

Drifts-
scenario 
Biomasse 

Drifts-
scenario 
Kul 

Drifts-
scenario 
Affald 

B-værdi jf.
Luftvej-
ledningen 

x µg/Nm3 41 41 41 41 41 125 

2 µg/Nm3 41 43 43 44 43 250 

µg/Nm3 60 60 60 60 60 1.000 

tikler  
0 µm 

µg/Nm3 6 7 7 7 7 80 

µg/Nm3 4 5 5 5 5 50 

µg/Nm3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 

µg/Nm3 0,00035 0,00046 0,00020 0,00058 0,00068 0,10 

µg/Nm3 0,00003 0,00004 0,00002 0,00003 0,00006 0,01 

µg/Nm3 0,00047 0,00032 0,00010 0,00044 0,00051 0,10 

µg/Nm3 0,00033 0,00041 0,00007 0,00031 0,00062 1,00 

µg/Nm3 0,00142 0,00038 0,00011 0,00057 0,00061 0,10 

µg/Nm3 0,00043 0,00065 0,00010 0,00040 0,00101 0,40 

µg/Nm3 0,00188 0,00042 0,00011 0,00066 0,00069 0,30 

el 4.12 Sammenligning mellem beregnede immissionskoncentrationsbidrag (IMK) for de enkelte stoffer 
menholdt med B-værdierne. 

 
Som det fremgår af ovenstående, er der ingen væsentlige ændringer for NOx, SO2, CO, 
partikler, HCl og HF ved de forskellige scenarier. Det skal bemærkes, at NOx-
immissionen primært er styret af bidraget fra gasturbinerne. 
 
Alle immissioner af tungmetaller er væsentligt under B-værdierne (< 2%). 
 
Dog er der stor variation mellem immissionerne af tungmetaller ved de forskellige sce-
narier. Her bidrager kulfyring og ikke mindst kulfyring med medforbrænding af affald til 
forøgelsen af immissionen. 
 
Med de angivne data fremgår det af ovenstående, at alle B-værdier kan overholdes 
med stor margin for alle driftsscenarier. 
 
I Baggrundsrapport /3/ er der redegjort mere detaljeret for beregningsforudsætninger 
og resultater. 
 
Som det fremgår af Tabel 4.10 sker der ingen væsentlig ændring i emissionerne med 
undtagelse af tungmetaller mellem de enkelte scenarier. Emissionen af tungmetaller 
varierer en del mellem de forskellige driftsscenarier, men ligger dog generelt på et re-
lativt lavt niveau. 

4.3.3.2 Diffust støv 
Udover de kontrollerede udslip via skorstene vil der kunne forekomme emissioner fra 
diffuse kilder. Der er i Tabel 4.13 udarbejdet en oversigt over mulige kilder til diffus 
støvemission, og der er foretaget en vurdering af ændringerne som følge af projektet. 
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Kilder til  
diffust støv 

Beskrivelse Ændring 

Kulkaj Renholdes. Kajområder og internt vejnet fejes 

Ingen. Der kan i pe
oder forekomme stø
re aktivitet, pga. de
frie brændselsvalg

Kullager 
Komprimeres og befugtes efter behov med mobile vandkano-
ner. Kullageret er afskærmet mod nord i et bælte langs Kyst-
holmen af jordvold beplantet med græs 

Ingen. Der kan i pe
oder forekomme stø
re aktivitet, pga. de
frie brændselsvalg

Kulhåndtering 

Kul er fugtig når det modtages. Faldhøjde holdes mindst mu-
lig. Alle dele af kullosning fra grab til kajbånd sker ved brug 
af indkapslet siloarrangement (medløbervogn). Bortset fra 
kajbåndet er alle kultransportbånd indkapslet. Kulknusning og 
-harpning foregår i lukkede rum. Kulsiloer og kultildelere er 
anbragt i kedelbygning. 

Ingen 

Slaggelagre Befugtes efter behov med mobile vandkanoner Ingen 

Flyveaske siloer Forsynet med posefilter i afkastet til den lukkede tankvogn Ingen 

Asketransportvogne
 og transport af gips

Flyveaske (kul/træ) og gips transporteres væk fra værket i 
lukkede tankvogne.  
Halmasken transporteres i big-bags, dvs. lukkede beholdere, 
på ladvogn med presenning. 
Fugtig bioslagge føres fra bunden af biokedlen med transport-
bånd til åben grav, hvorfra det læsses på containere med 
gummiged. 

Ingen. Kun en mind
forøgelse af antal k
retøjer 

Håndtering af affald 
til medforbrænding 

Alt affald modtages i lukkede køretøjer og indblæses i silo. 
Der vil være filter til rensning af fortrængningsluft 

Ingen diffus 
støvemission 

Tabel 4.13 Mulige kilder til diffust støv. 

 
4.3.4 Kumulative effekter 
Udledninger til luften vil - alt andet lige - kunne få kumulative effekter i forhold til an-
dre udledninger. Ved fastlæggelse af beregningsmetoder og B-værdier er der dog af 
myndighederne taget højde for, at der kan optræde kumulative effekter med fx andre 
virksomheder. 
 
Der vurderes ikke at være andre projekter i området, som kan få betydende kumulati-
ve effekter med projektet. 
 
4.3.5 Samlet vurdering  
Brændselsomlægningen på Avedøreværket vil ikke få nogen væsentlig betydning for 
emission og immissionen fra værkets energianlæg. Alle grænseværdier kan overholdes. 
B-værdierne kan overholdes med stor margin, og for alle tungmetallerne ligger såvel 
emission som immission under gældende grænseværdier. 
 
Medforbrænding af affald på Avedøreværket vil ligeledes ikke få væsentlig betydning 
for emissionen og immissionen. Alle grænseværdier kan overholdes. B-værdierne kan 
overholdes med stor margin, og for alle spormetallerne ligger såvel emission som im-
mission under gældende grænseværdier. 
 
Samlet vurderes der at være tale om en lav grad af forstyrrelse af lokal interesse og 
dermed en mindre miljøpåvirkning. 
 
4.3.6 Afværgeforanstaltninger 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med brænd-
selsomlægningen eller ved medforbrænding af affald, i forhold til sikring af overholdel-
sen af emissionsgrænserne samt overholdelse af B-værdierne. 
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4.4 Vandforbrug og spildevand 
I dette afsnit er der foretaget en beskrivelse af brændselsomlægningens indflydelse på 
vandforbrug samt på produktion og afledning af spildevand. Der er redegjort for æn-
dringerne i vandforbruget samt den direkte udledning, af spildevand (overfladevand og 
kølevand), til havet og afledning af spildevand til Spildevandscenter Avedøre. 
 
Vurdering af de miljømæssige konsekvenser af udledningerne til recipienten Køge Bugt 
er behandlet i afsnit 4.8. 
 
4.4.1 Nationale regler 
Der udledes spildevand fra Avedøreværket til offentligt spildevandsanlæg, samt over-
fladevand og kølevand direkte til havet. Hvidovre Kommune giver tilladelse til afledning 
af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg, mens Miljøcenter Roskilde som mil-
jømyndighed for Avedøreværket giver tilladelse til udledning af spildevand herunder 
overfladevand samt kølevand direkte til havet Såfremt et spildevandsanlæg ikke funge-
rer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er 
fastsat, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring 
eller fornyelse af anlægget. Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i 
en tilladelse, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhen-
sigtsmæssige. 
 
Ved afledning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg anvendes normalt Miljøsty-
relsens vejledning nr. 2/2006: "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spilde-
vandsanlæg" /62/. Denne vejledning indeholder bl.a. vejledende grænseværdier for 
tungmetaller og anbefalinger om prøvetagning.  
 
Bekendtgørelse nr. 1669 af 14. december 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder 
og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet /63/ fastsætter 
regler om meddelelse af tilladelse til udledning af forurenende stoffer. Udledningen af 
sådanne stoffer skal fx begrænses ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik og un-
der overholdelse af fastsatte miljøkvalitetskrav i vandområdet. I forbindelse med 
brændselsomlægningen er denne bekendtgørelse især relevant i forbindelse med ned-
fald af tungmetaller til havet via udledning fra skorstenene på Avedøreværket (jf. den-
ne bekendtgørelses §2. nr. 5). 
 
4.4.2 Vandforbrug 
Vandforbruget på Avedøreværket dækkes af følgende vandtyper: 
• Havvand  
• Vandværksvand 
• Overfladevand (Kanalvand) 
 
Havvand anvendes primært som kølevand, men anvendes derudover også som råvand 
til fremstillingen af kedelvand til anlæggene.  
 
Vandværksvand anvendes udover til almindelig sanitært brug, også i processen til pro-
duktion af deionat og i forbindelse med produktionen af gips fra afsvovlingsanlægget. 
 
Overfladevandet (grundvandssænket vand fra det omkringliggende område) benyttes 
primært til afsvovlingsanlæggene. Anvendelsen af overfladevand er afhængig af van-
dets kvalitet, specielt kloridindholdet. Den anvendte mængde kan derfor variere. An-
vendelse af overfladevand til afsvovlingsanlæggene er et meget væsentligt led i be-
stræbelserne på at erstatte vandværksvand med andre vandtyper. 
 
Af Tabel 4.14 fremgår det årlige vandforbrug for 0-alternativet, Hovedforslaget og 
hvert af tre driftsscenarier Biomasse, Kul og Affald. Det skal bemærkes, at der ikke er 
proportionalitet mellem vandforbrug og driftstimer. Derfor er der kun en begrænset 
forøgelse i vandforbruget i de enkelte driftsscenarier i forhold til 0-alternativet. 
 

0-alternativ Hovedforslag Biomasse Kul Affald 
Forbrug af vand 

2003-2007 Forventet drift Max. drift Max. drift Max. drift 

Vandværksvand  m3/år 106.405 uændret 100.000 110.000 110.000 

Afsaltet havvand  m3/år 227.036 uændret 235.000 235.000 235.000 
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Overfladevand m3/år 289.014 305.000 305.000 295.000 320.000

Vandforbrug i alt m3/år 622.455 635.000 650.000 640.000 665.000

Stigning i forhold  
til 0-alternativ 

  2% 4% 3% 7% 

Tabel 4.14 Forbrug af vand 2003-2007 (0-alternativ) sammenholdt med det forventede forbrug i Hovedfo
slag samt driftsscenarierne. 

 
Såfremt begge blokke fyrer med biomasse, forventes en stigning i vandforbruget på ca. 
4%. Når der fyres med biomasse vil temperaturen i afsvovlingsanlægget stige og være 
ca. 20 grader højere end ved kulfyring. Derfor sker der en væsentlig større fordamp-
ning af vandet ved afsvovlingen, og derved et større forbrug af overfladevand.  
 
Når der køres kul med medforbrænding af affald, skyldes stigningen i vandforbruget 
primært en større spildevandsproduktion fra afsvovlingsanlægget. 
 
Stigningen ved kulfyring skyldes forøgelse af antal driftstimer i forhold til 0-
alternativet. 
 
4.4.3 Spildevand, udledning til renseanlæg samt Køge Bugt 
Fra Avedøreværket udledes kølevand, koncentrat fra havvandsafsaltning, overflade-
vand fra befæstede arealer, spildevand fra neutralisationsbassiner og endeligt over-
løbsvand fra drænvand fra proces/ke-delanlæg og sedimentationsbassiner til Køge 
Bugt. 
 
I Baggrundsrapport /11/ ”Avedøreværkets Vandflow” gives en detaljeret gennemgang 
af systemerne for håndtering af de forskellige vandstrømme i forbindelse med Avedø-
reværket.  

4.4.3.1 Direkte udledning 
En oversigt over udledninger af spildevand til Køge Bugt, ved 0-alter-nativ, Hovedfor-
slag samt de tre driftsscenarier er vist i Tabel 4.15. 
 

0-alternativ Hovedforslag Biomasse Kul Affald Direkte udledning til recipient 
 2003-2007 Forventet drift Max. drift Max. drift Max. drift

Kølevand fra Blok 1  
(maks. time) 

m3/h 28.800 uændret uændret uændret uændret 

Kølevand fra Blok 2  
(maks. time) 

m3/h 54.000 uændret uændret uændret uændret 

Til recipient fra  
neutralisationsbassin 

m3/år 38.081 uændret uændret uændret uændret 

Til recipient fra  
sedimentationsbassin 

m3/år 2.350 uændret uændret uændret uændret 

Tabel 4.15 Direkte udledning til recipient for 0-alternativet, Hovedforslaget og hvert af de tre driftsscenari-
er. 

 
Som det ses i Tabel 4.15 forventes det ikke, at brændselsomlægningen vil forårsage 
ændringer i udledningerne til Køge Bugt. Dog vil mængden af kølevand på årsbasis 
være afhængig af antallet af driftstimer, og forøges derfor i de tre driftsscenarier. I af-
snit 4.8 er der nærmere redegjort for konsekvenserne af en forøget udledning af køle-
vand samt udledningen af overfladevand. 

4.4.3.2 Spildevand til renseanlæg 
Fra Avedøreværket afledes spildevand, der primært består af 2 delstrømme: 
• Sanitært spildevand 
• Spildevand fra rensningsanlæg 
 
Rensningsanlægget behandler spildevand fra afsvovlingsanlægget. Afsvovlingsanlæg-
get producerer gips og vandet kan recirkuleres i afsvovlingsprocessen indtil kvaliteten 
bliver så dårlig, at det påvirker kvaliteten af gips. Det er primært indholdet af klorid, 
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der er bestemmende for, hvor meget råspildevand der produceres fra afsvovlingspro-
cessen.  
 
I renseanlægget sker der en udfældning af tungmetaller, der tilføres spildevandet fra 
røggassen. 
 
På grund af antal driftstimer og indhold af klorid i spildevandet vil spildevandsmæng-
den fra afsvovlingsanlægget således udgøre forskellige andele af den samlede spilde-
vandsudledning. Sammensætningen i det resulterende spildevand til kloak er derfor en 
funktion af, hvor stor en opblandingseffekt, der opnås ved blanding med andet spilde-
vand fra værket, som forudsættes ikke at indeholde tungmetaller af betydning. 
 
Tabel 4.16 viser den eksisterende afledning (0-alternativet) og de ændringer i spilde-
vandsafledningen til offentlig kloak, som forventes at følge af brændselsomlægningen. 
Tabellen viser årlige gennemsnitlige afledningskoncentrationer. Da udarbejdelse af 
VVM-redegørelsen er påbegyndt før alle tal for 2008 forelå, er der som tidligere nævnt 
taget afsæt i et 0-alternativ baseret på tallene fra 2003-2007. 
 
Det skal understreges, at tallene i Tabel 4.16 for 0-alternativet ikke kan anvendes til 
en vurdering af om afledningstilladelsens vilkår er overholdt eller ej, idet vilkårene skal 
overholdes på enkeltprøver. Tallene for Hovedforslag og de tre driftsscenarier er et ud-
tryk for den forventede afledning i fremtiden.  
 
I perioden som 0-alternativet er beregnet over, har der forekommet overskridelser af 
vilkårene i enkeltprøver for enkelte parameter. Det drejer sig om: COD, kvælstof, sul-
fat, nitrifikationshæmning, nikkel, arsen og cadmium. Disse fremgår ikke af tabellen 
nedenfor, da 0-alternativet er en middelværdi over perioden og der gennemsnitligt ikke 
har været en overskridelse af vilkårene. 
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Grænse-

værdi 
0-

alternativ
Hoved-
forslag 

Biomasse Kul Affald 
Spildevand til 
kommunal kloak 

 
2005-
2007 1 

Forventet 
drift 

Max. drift Max. drift Max. drift

Til kommunal kloak 4 m3/år 55.000 67.011 <70.000 <60.000 <70.000 <100.000 

Spildevand fra 
afsvovling3 m3/år - 22.146 34.000 22.000 32.000 59.000 

pH - 7-9,5 7-9,5 7-9,5 7-9,5 7-9,5 7-9,5 

Temperatur 2 °C 40 <40 <40 <40 <40 <40 

Sulfat 4 mg/l 2.000 1.312 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 

Klorid 4 mg/l 25.000 6.428 <25.000 <25.000 <25.000 <25.000 

Suspenderet stof mg/l 300 113 <200 <200 <200 <200 

Bundfældeligt stof ml/l 50 1,9 <5 <5 <5 <5 

Cadmium5 mg/l 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Kobber mg/l 0,5 0,026 0,04 0,03 0,04 0,05 

Krom mg/l 0,3 0,006 0,01 0,01 0,01 0,01 

Nikkel mg/l 0,25 0,090 0,13 0,10 0,11 0,15 

Kviksølv mg/l 0,003 0,0005 0,0007 0,0005 0,0007 0,0008 

Arsen µg/l 1 <0,78 <1 <1 <1 <1 

Olie/fedt mg/l 50 6,1 <10 <10 <10 <10 

Mineralsk olie mg/l 10 <5,0 <10 <10 <10 <10 

Kvælstof mg/l 80 35 <80 <80 <80 <80 

Fosfor mg/l 19 1,67 <5 <5 <5 <5 

Anioniske detergenter mg/l 10 0,90 <5 <5 <5 <5 

BOD mg/l 400 128 <400 <400 <400 <400 

COD mg/l 900 483 <900 <900 <900 <900 
Nitrifikations-hæmning 
ved testfortynding 200 
ml/l 

% 20 18 <20 <20 <20 <20 

1) Perioden går fra 2. kvartal 2005 til 4. kvartal 2007.  
2) Er ikke blevet målt.  
3) Biomasse- og kulscenariet er regnet ved en klorid-koncentration på 20 g/l, affaldsscenariet ved 30 g/l.  
4) Der pågår pt. forhandlinger med Hvidovre Kommune, om sulfat og klorid, hvor der drøftes en forøgelse 
af afledningstilladelsen til 100.000 m3 pr. år.  
5) Afledningen af cadmium har ikke overholdt gældende afledningstilladelse i perioden. Dette skal sikres i 
fremtiden ved alle scenarier, hvorfor det er forudsat at udledningerne ikke overstiger afledningstilladel-
sens vilkår. 

Tabel 4.16 Grænseværdier for spildevand /64/ og ændringer som følge af brændselsomlægningen. 

 
Ved Hovedforslaget øges spildevandsmængden, som følge af medforbrænding af affald.  
 
Ved Biomassescenariet sker der ingen ændringer i spildevandsmængde, selv om der 
sker en forøgelse af antal driftstimer. Dette skyldes biomassens mindre svovlindhold i 
forhold til fx kulfyring.  
 
Ved Kulscenariet sker der ca. en 50% forøgelse af spildevandsmængden fra afsvov-
lingsanlægget på grund af svovlindhold i spildevandet samt flere driftstimer. 
 
Ved Affaldsscenariet forventes spildevandsmængden fra renseanlægget at blive mere 
end fordoblet, mens spildevandets sammensætning stort set vil være uændret i forhold 
til brændselsomlægningen i øvrigt.  
 
Som en konsekvens af projektet, er der behov for, at Avedøreværkets afledningstilla-
delse skal justeres i forhold til spildevandsmængderne. Der forventes således en for-
øgelse af spildevandsmængden med ca. 30%. Ved Affaldsscenariet dog op til ca. 80%. 
 
Cadmium 
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Som det fremgår af note 5 i Tabel 4.16 er der konstateret problemer i forhold til afled-
ningen af cadmium i forhold til vilkårene i afledningstilladelsen. Dette problem arbejdes 
der p.t. på at løse. Løsningen af disse problemer foregår uafhængigt af brændselsom-
lægningen. Der er ved beregningerne i Tabel 4.16 taget udgangspunkt i, at aflednings-
tilladelsen overholdes ved alle scenarier. 
 
I sidste kvartal af 2008 og i de to første kvartaler af 2009 blev der ligeledes observeret 
overskridelser i cadmiumkoncentrationerne i det afledte spildevand fra Avedøreværket 
til det kommunale rensningsanlæg (Spildevandscenter Avedøre). Årsagen til disse 
overskridelser er ikke helt entydige, og derfor blev der i foråret 2009, efter samråd 
med Hvidovre Kommune, udført en grundig analyse af forholdene i og omkring Avedø-
reværkets spildevandsanlæg.  
 
En analyse af driftsforholdene i spildevandsanlægget viste, at kemikaliedoseringen i 
anlægget var alt for ustabil, og at der ikke var tilstrækkelig kontrol med dette. Som re-
sultat af observationerne er der sidenhen udarbejdet en handlingsplan med fokus på at 
optimere anlæggets drift. Desuden er der etableret målere til overvågning og sikring af 
den rette kemikaliedosering. 
 
Fremtidige vilkår og afledning 
Hvidovre Kommune og Avedøreværket arbejder på en revision af afledningstilladelsen, 
som ventes færdig i starten af 2010. Det er aftalt med Hvidovre Kommune, at det bl.a. 
er hensigten med den nye afledningstilladelse at give mulighed for at aflede op til 
100.000 m3 pr. år /65/. 
 
Ydermere iværksættes tiltag, der sikrer, at Avedøreværket i fremtiden overholder af-
ledningstilladelsens vilkår. Inden brændselsomlægningen påbegyndes skal Avedøre-
værket overholde deres afledningstilladelse.  
 
4.4.4 Miljøpåvirkninger 

4.4.4.1 Vandforbrug 
Som det fremgår af Tabel 4.14 forøges vandforbruget med 2% ved Hovedforslaget 
samt mellem 3 og 7% ved driftsscenarierne. Vandforbruget øges primært ved anven-
delse af større mængder overfladevand. 
 
Samlet set vurderes der at være tale om en ubetydelig grad af forstyrrelse og dermed 
også en ubetydelig miljøpåvirkning. 

4.4.4.2 Direkte udledning til recipient 
Der er i afsnit 4.8.4.5 foretaget en vurdering af miljøpåvirkningerne som følge af æn-
dringerne i den direkte udledning af kølevand. For de øvrige delstrømme der afledes til 
Køge Bugt sker der ingen ændringer, og der er derfor ikke foretaget yderligere vurde-
ringer af disse udledninger i denne VVM-redegørelse. 

4.4.4.3 Spildevand 
Sanitært spildevand samt spildevandet fra Avedøreværkets renseanlæg afledes som 
nævnt til Spildevandscenter Avedøre.  
 
Spildevandscentret modtager spildevand i en mængde, der gennemsnitligt svarer til 
organisk forurening fra ca. 250.000 personer. Spildevandet renses både mekanisk, bio-
logisk og kemisk. Sideløbende med disse renseprocesser sker der en særskilt slambe-
handling med efterfølgende forbrænding og deponering af aske på eget askedepot 
/66/. 
 
Det rensede spildevand pumpes via en 1 km lang rørledning ud i Køge Bugt og udledes 
6 meter under havoverfladen. 
 
Spildevandscentret har kapacitet til at håndtere den ekstra vandmængde og den for-
øgede udledning fra Avedøreværket. Avedøreværkets fremtidige maksimale spilde-
vandsmængde på 100.000 m3 pr. år udgør mindre end 0,5% af den samlede vand-
mængde, der tilføres Spildevandscenter Avedøre. 
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Den primære problemstilling i forhold til Avedøreværkets udledning til Spildevands-
centret er udledningen af tungmetaller, men da Køge Bugt også er belastet med kvæl-
stof er det relevant at forholde sig til belastningen af kvælstof med spildevandet fra 
Avedøreværket. 
 
Udledningen fra Avedøreværket skal overholde en kvælstofkoncentration på 80 mg/l. 
Udledningen på årsbasis ved de forskellige driftsscenarier kan på denne baggrund be-
regnes til maksimalt 8 t N pr. år. Den aktuelle udledning er i årene 2005-2007 målt til 
2,3 t N pr. år. Kvælstofbelastningen af Spildevandscenter Avedøre er på ca. 1.100 t N 
pr. år (gennemsnit over de sidste 5 år) /66/. Avedøreværkets andel udgør således ca. 
0,2% af den samlede kvælstofbelastning, og vil selv ved fuld udnyttelse af vilkårene i 
afledningstilladelsen ikke overstige 1%. Spildevandscenter Avedøres udledning af 
kvælstof til Køge Bugt overholder kravværdierne med stor margin /66/. 
 
Tabel 4.16 viser forventede koncentrationer af de forskellige stoffer i spildevandet til 
Spildevandscenter Avedøre ved de forskellige driftsscenarier. Med udgangspunkt i tal-
lene er der foretaget en beregning af udledningen via Avedøreværkets spildevand ved 
de forskellige scenarier for de tungmetaller, der reguleres i afledningstilladelsen. Tabel 
4.17 viser den beregnede årlige udledning fra Avedøreværket til Spildevandscenter 
Avedøre.  
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Udledning af 
tungmetaller til 
Spildevandscenter 
Avedøre 

0-alternativ 
kg/år 

Hovedforslag
kg/år 

Biomasse 
kg/år 

Kul 
kg/år 

Affald 
kg/år 

Cadmium 0,21 0,21 0,18 0,21 0,30 

Kviksølv 0,04 0,05 0,03 0,05 0,08 

Krom 0,42 0,62 0,40 0,58 1,07 

Kobber 1,82 2,67 1,73 2,52 4,64 

Nikkel 6,30 9,26 5,99 8,71 16,07 

Arsen 0,05 0,08 0,05 0,08 0,14 
Tabel 4.17 Beregnet årlig udledning af tungmetaller fra Avedøreværket til Spildevandscenter Avedøre ved 
0-alternativ, Hovedforslag samt de tre driftsscenarier.  

 
Som det fremgår af Tabel 4.17 vil der ved brændselsomlægningen ske en forøgelse af 
udledningerne af tungmetaller for Hovedforslaget på op til ca. 50%.  
 
For Biomassescenariet vil udledningen stort set være uændret, mens den for Kulscena-
riet ligger på niveau med Hovedforslaget. Ved Affaldsscenariet vil udledningen af 
tungmetaller blive mere end fordoblet i forhold til 0-alternativet. 
 
I Tabel 4.18 er vist den beregnede udledning af tungmetaller fra Avedøreværket til det 
offentlige spildevandsanlæg, den samlede udledning af tungmetaller til Spildevands-
center Avedøre, samt Avedøreværkets procentvise andel heraf. 
 

0-alternativ 
 

Spildevandscenter 
Avedøre-indløb 

Avedøreværkets 
andel af indløb til 

l

Udledning af tungmetaller i spil-
devand fra Avedøreværket sam-
menholdt med Spildevands-
center Avedøre 

 
kg/år 

2004-2008 
kg/år 

 
% 

Cadmium 0,21 17 1,2 

Kviksølv 0,04 16 0,3 

Krom 0,42 347 0,1 

Kobber 1,82 1.618 0,1 

Nikkel 6,30 422 1,5 

Arsen < 0,00005 92 0,0001 

Tabel 4.18 Udledte mængder af tungmetaller i spildevand fra Avedøreværket i forhold til den samlede be-
lastning på Spildevandscenter Avedøre ved 0-alternativet /47/, /66/. 

 
Som det fremgår af Tabel 4.18 udgør tungmetaller fra Avedøreværkets spildevand kun 
en meget begrænset andel af den samlede tilledning af tungmetaller til Spildevands-
center Avedøre.  
 
I Tabel 4.19 er den procentvise andel af Avedøreværkets spildevandsudledning bereg-
net i forhold til indløbskoncentrationen på Spildevandscenter Avedøre. 
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Avedøreværkets andel 
af udledning til Spilde-
vandscenter Avedøre 

0-alternativ 
 

% 

Hovedforslag
 

% 

Biomasse 
 

% 

Kul 
 

% 

Affald 
 

% 

Cadmium 1,2 1,2 1,1 1,2 1,8 

Kviksølv 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 

Krom 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 

Kobber 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 

Nikkel 1,5 2,2 1,4 2,1 3,8 

Arsen 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 

Tabel 4.19 Beregnet årlig andel af udledning af tungmetaller fra Avedøreværket til Spildevandscenter 
Avedøre ved 0-alternativ, Hovedforslag samt de tre driftsscenarier. 

 
Som det fremgår af Tabel 4.19 vil udledningen til Spildevandscenter Avedøre kun ud-
gøre en begrænset andel af den samlede tungmetalbelastning også selv om der vil ske 
en væsentlig forøgelse af tungmetaludledningen ved specielt Affaldsscenariet. 
 
Spildevandscentret har kapacitet til at håndtere den forøgede udledning fra Avedøre-
værket. I renseanlægget vil størstedelen af tungmetaller blive renset bort, og føres 
med slammet, således at udledningen af tungmetaller til Køge Bugt typisk vil udgøre 
mellem 10 og 30% for metallerne cadmium, kviksølv, krom og kobber, mens udlednin-
gen af arsen ligger på ca. halvdelen af indløbskoncentrationen og for nikkel på ca. 2/3 
af indløbskoncentrationen til renseanlægget. Slammet anvendes til produktion af bio-
gas, og efter udrådningen bliver slammet afvandet, tørret og brændt. Røgen fra slam-
forbrændingsanlægget gennemgår en vidtgående rensning, inden den sendes ud i at-
mosfæren. Asken bliver enten genanvendt eller ført til et kontrolleret askedepot /66/. 
 
Samlet set vurderes der at være tale om en lav grad af forstyrrelse og en mindre mil-
jøpåvirkning. Dette begrundes dels med at Avedøreværkets andel af udledningen til 
Spildevandscenter såvel før som efter brændselsomlægningen kun udgør en lille andel, 
og at der på Spildevandscenter Avedøre sker vidtgående spildevandsrensning, der 
overholder gældende tilladelser. Ligeledes har Spildevandscentret kapacitet til at hånd-
tere den ekstra belastning. 
 
4.4.5 Kumulative effekter 
Udledning fra andre virksomheder, beboelser mv. til Spildevandscenter Avedøre vil 
kunne give en kumulativ effekt i forhold til den samlede belastning af Spildevandscen-
ter Avedøre. Spildevandscenter Ave-døre vil dog under alle omstændigheder skulle 
overholde vilkårene i udledningstilladelsen, der er givet for driften af Spildevands-
centret. 
 
Forøgelsen af vandforbruget på Avedøreværket er relativ beskeden og sker ved øget 
anvendelse af havvand og overfladevand. 
 
Det vurderes derfor, at der ikke er kumulative effekter i forhold til andre projekter og 
planer, der er forbundet med indvindingen af vand og udledningen af spildevand. 
4.4.6 Samlet vurdering 
Samlet set vurderes der at være tale om en lav grad af forstyrrelse af betydning for lo-
kale interesser og dermed en mindre påvirkning. 
 
4.4.7 Afværgeforanstaltninger  
I Hvidovre Kommune pågår behandling af DONG Energys ansøgning om fornyet per-
manent udledningstilladelse fra Avedøreværket, og den vil kunne resultere i krav om 
afværgeforanstaltninger, fx i form af bedre rensning for cadmium. Konsekvenserne af 
disse afværgeforanstaltninger er medregnet i miljøvurderingerne, idet de er en forud-
sætning for projektets gennemførelse. 
 

4.5 Klima 
Klimaforandringer er en af de største miljømæssige udfordringer verden skal have løst i 
fremtiden. Årsagen til den globale opvarmning skyldes de voksende udledninger af 
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drivhusgasser. De vigtigste naturlige drivhusgasser er vanddamp og CO2. Derudover 
har stoffer som metan (CH4) og lattergas (N2O) en betydende effekt på drivhuseffek-
ten, og er også naturligt forekommende i atmosfæren /67/. 
 
Blandt de menneskeskabte drivhusgasser er CO2 den væsentligste. CO2 stammer pri-
mært fra det store forbrug af fossile brændstoffer, der har stået på siden industrialise-
ringen i 1900 tallet. Det er hovedsageligt industriens og energiproduktionens forbrug af 
naturgas, olie og kul, der spiller en afgørende rolle.  
 
Det er stort set uden betydning, hvor udslip af drivhusgasser sker, da der sker en næ-
sten fuldstændig opblanding i atmosfæren /67/. Derfor skal påvirkningen af miljøet fra 
projektet vurderes ud fra et overordnet synspunkt, og bør ikke betragtes lokalt. Det er 
derfor valgt i VVM-redegørelsen at vurdere de klimamæssige miljøpåvirkninger af pro-
jektet ud fra et nationalt perspektiv. 
 
4.5.1 Avedøreværkets frie brændselsvalg og beregningsgrund-
laget for CO2 udledning 
Energiforliget fra februar 2008 har som formål at reducere Danmarks afhængighed af 
fossile brændsler, og der er fastsat et mål om, at andelen af vedvarende energi skal 
udgøre 20% af den danske energiforsyning i 2011 /23/. Energiforliget muliggør et frit 
brændselsvalg på Avedøreværket, og det er derfor DONG Energys ønske at omlægge 
brændselsindfyringen samt medforbrænde affald på Avedøreværket, for derigennem at 
nedbringe DONG Energys samlede CO2-udledning. I juni 2008 resulterede energiforli-
get i en revision af Elforsyningsloven /34/, hvorefter DONG Energy modtog tilladelse til 
ombygning af Avedøreværkets Blok 1 og 2, således at der også kan fyres med hen-
holdsvis biomasse og kul på de to blokke /26/. 
 
Vilkårene i tilladelsen gør det muligt for Avedøreværket at have frit brændselsvalg og 
fleksibel drift, under forudsætning af en betydelig anvendelse af biomasse. I VVM-
redegørelsen er det valgt at arbejde et Hovedforslag, der udtrykker den sandsynlige 
gennemsnitlige driftssituation, samt med tre driftsscenarier (Biomasse, Kul og Affald) 
for at belyse påvirkningerne på miljøet i henhold til det frie brændselsvalg. De tre sce-
narier tager udgangspunkt i yderpunkterne af den teoretisk mulige drift for værket ef-
ter projektets gennemførelse. 
 
Forudsætninger til beregning af CO2-udledningen er beskrevet i Tabel 4.20 hvor hen-
holdsvis brændværdi og CO2-udledningsfaktoren for de forskellige brændsler er oplyst. 
Hvad angår biomasse, er der ingen udledning af CO2, da biomasse anses for at være 
CO2-neutral. Angående medforbrænding af affald kan typiske værdier for afbrænding af 
affald på danske affaldsforbrændingsanlæg ikke benyttes, da affaldsfraktionen som 
DONG Energy vil afbrænde, udelukkende vil bestå af forbrændingsegnet erhvervsaffald 
og storskrald. Derfor bliver erfaringer fra forsøg med medforbrænding af affald på Es-
bjergværket benyttet /68/. Disse viser, at der udledes 35 kg CO2/GJ.  
 

Brændværdi CO2 
Beregningsgrundlag for  
brændværdi og CO2-udledning Avedøreværket 

GJ/ton 
Udledningsfaktor 

kg/GJ 

Kul 24,3 95 

Olie 40,7 78 

Naturgas 0,04 57 

Halm 15,1 0 

Træpiller 17,3 0 

Affald 1) 18 35 
1) Data for affald stammer fra erfaringer fra forsøgene med medforbrænding af affald 
på Esbjergværket /68/. 

Tabel 4.20 Beregningsgrundlag for CO2-udledningen. 

 
4.5.2 Udledningen af CO2 fra Avedøreværket ved forskellige 
driftsscenarier 
Udregningerne for CO2-udledningen findes i Baggrundsrapport /1/, og nedenfor gen-
nemgås hovedresultaterne. Det er nødvendigt at adskille de fire driftsscenarier når de 
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skal sammenlignes med 0-alternativet. Det skyldes, at det kun er i Hovedforslaget, at 
der benyttes samme driftstid som i 0-alternativet, hvorimod der i de tre driftsscenarier 
benyttes langt flere driftstimer, som beskrevet i afsnit 3.1. 
 
Først gennemgås den klimamæssige påvirkning ved Hovedforslaget. Tabel 4.21 viser, 
at der vil ske et fald i CO2-udledningen på 32%, hvilket primært skyldes den ekstra 
biomasse som DONG Energy anvender. Derudover skyldes faldet også en reduktion i 
CO2-udledning ved medforbrænding af affald sammenlignet med 100% kul, samt at 
der opnås en højere virkningsgrad for værket ved at flytte kul fra Blok 1 til Blok 2 og 
biomasse fra Blok 2 til Blok 1. 
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Årlig CO2-udledning 
Avedøre-
værket 

tons CO2 

Biomasse-
forplig-
telse1) 

tons CO2 

Forskel 
 

tons CO2 

Forskel 
 

procent 

0-alternativ 
2003-2007 (Reference Grønt Regnskab) 

2.344.069 0 0 0 

F
a
st

h
o

ld
t 

fo
rb

ru
g

 

Hovedforslag (fastholdt energiforbrug) 
AVV1 på biomasse 
AVV2 på kul/halm/affald (93%/7%) 

1.597.862 0 -746.207 -32% 

0-alternativ+Stigsnæsværket 
2003-2007 (Reference Grønt Regnskab) 

3.511.790 0 0 0 

Biomasse (max. drift-7.500 h) 
AVV1 på biomasse 
AVV2 på biomasse 

288.522 0 -3.223.268 -92% 

Kul (max. drift-7.500 h) 
AVV1 på kul 
AVV2 på kul 

3.879.522 -1.168.500 -800.768 -23% 
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Affald (max. drift-7.500 h) 
AVV1 på kul 
AVV2 på kul/affald (90%/10%) 

3.749.922 -1.168.500 -930.368 -26% 

1) Se fakta boks om DONG Energys biomasseforpligtigelse på næste side. 

Tabel 4.21 Årlig CO2-udledning ved maksimal drift af værket.  

 
Når virkningsgraden øges fra 42% til 48%, reduceres den specifikke CO2-udledning fra 
cirka 814 g/kWh til 728 g/kWh. Ved en produktion af eksempelvis 1.500.000 MWh el 
(den årlige elproduktion på Blok 1) reduceres CO2-udledningen med omkring 130.000 
tons CO2, sammenlignet med den nuværende drift. 
 
Driftsscenarierne kan ikke sammenlignes direkte med 0-alternativet. Det skyldes, at 
der naturligt vil ske en større udledning af CO2 som konsekvens af de flere driftstimer 
og større brændselsforbrug i driftsscenarierne. I VVM-redegørelsen er det derfor valgt 
at vurdere, hvad den ekstra produktion fra Avedøreværket vil erstatte, da det giver det 
bedste billede af den virkelige klimapåvirkning af projektet. Et øget antal driftstimer på 
Avedøreværket vil resultere i en øget produktion af el, da fjernvarmebehovet i Storkø-
benhavn vil forblive det samme som i dag. Ved maksimal drift vil Avedøreværket pro-
ducere ca. 5,7 PJ ekstra el i forhold til 0-alternativet. Denne elproduktion vil udkonkur-
rere elproduktion fra andre værker, grundet Avedøreværkets høje virkningsgrad. Det 
vil betyde, at et gammelt kulfyret kondensværk så som Stigsnæsværket, må reducere 
sin produktion, da det kun har en virkningsgrad på ca. 38%.  
 
I Tabel 4.21 er det vist hvordan Stigsnæsværkets CO2-udledning ved at producere de 
5,7 PJ el, som Avedøreværket må forventes at producere ekstra ved maksimal drift, 
lægges oven i 0-alternativet. Det er nu muligt at sammenligne driftsscenarierne, der 
benytter 7.500 fuldlasttimer om året, med den nuværende situation før brændselsom-
lægningen, hvor der sker produktion på Avedøreværket og Stigsnæs-værket. Forskel-
len mellem fuldlasttimer og driftstimer er forklaret i afsnit 3.1. 
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Tabel 4.21 viser, at der som følge af projektet, vil ske en betydelig reduktion i CO2-
udledning ved samtlige driftsscenarier. Den største reduktion sker ved driftsscenariet 
Biomasse, hvor der fyres med 100% biomasse på begge blokke.  
 
4.5.3 Kumulative effekter 
Der vurderes ikke at være andre projekter i området, som kan få betydende kumulati-
ve effekter med projektet og dets påvirkning af klimaet. 
 
4.5.4 Samlet vurdering 
Samlet vurderes det, at brændselsomlægningen vil have en middel påvirkning af nati-
onal betydning, og dermed en moderat positiv påvirkning på klimaet. Såfremt brænd-
selsomlægningen ikke gennemføres vil der ikke ske nogen reduktion i CO2-
udledningen, idet Avedøreværket vil blive drevet i henhold til de nuværende godken-
delser og tilladelser. 
 
4.5.5 Afværgeforanstaltninger  
Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket vil have en positiv påvirkning 
på klimaet, idet der sker en reduktion i CO2-ud-ledningen. Det vurderes derfor, at det 
ikke vil være aktuelt med afværgeforanstaltninger. 
 

4.6 Vej- og skibstrafik 
I dette afsnit redegøres der for de ændringer i biltrafikken og i skibstrafikken til og fra 
Avedøreværket, som brændselsomlægningen vil medføre. Dernæst foretages en vurde-
ring af de mulige miljømæssige konsekvenser ved disse ændringer. 
 
Afsnittet er baseret på en opgørelse over den eksisterende trafik til og fra Avedørevær-
ket (0-alternativet), og der er med udgangspunkt heri beregnet, hvilke ændringer Ho-
vedforslaget samt de tre driftsscenarier vil give for såvel bil- som skibstrafik. I Bag-
grundsrapport /5/ er der foretaget en beregning af ændringerne i trafikken ved de for-
skellige driftsscenarier. 
 
4.6.1 Eksisterende trafik 

4.6.1.1 Vejtrafik 
Avedøreværket er beliggende i et område med gode til- og frakørselsforhold. Virksom-
heden er beliggende tæt på motorvej E20 med frakørsel ved Avedøre Holme (frakørsel 
21). Trafik til Avedøreværket sker primært via denne adgang, mens trafik fra nærom-
rådet også benytter Avedøre Havnevej, Gl. Køge Landevej, Hvidovrevej og andre veje i 

DONG Energys biomasseforpligtigelse 
 
DONG Energy har hvert år pligt til at anvende 15,6 PJ biomasse. Af disse, er de 
450.000 tons biomasse (300.000 tons træpiller og 150.000 tons halm) tilknyttet 
Avedøreværkets biomassekapacitet. Træpillerne fyres på Blok 2’s hovedkedel, og 
halmen fyres på Blok 2’s biokedel (biokedlen er upåvirket af brændselsomlægnin-
gen). 
 
Efter brændselsomlægningen, hvor Avedøreværkets Blok 2 får tilladelse til kulfy-
ring, følger en yderligere forpligtigelse på 7,1 PJ biomasse, så DONG Energys sam-
lede forpligtelse på Avedøreværket bliver 22,7 PJ. 
 
I driftsscenarierne Kul og Affald anvendes der ikke biomasse på Avedøreværket. 
DONG Energy har dog forpligtiget sig til, at den samlede anvendelse af biomasse 
forbliver 22,7 PJ. I de to driftsscenarier vil DONG Energy som følge være nødsaget 
til andet steds at afbrænde Avedøreværkets eksisterende biomassekapacitet på 
300.000 tons træpiller samt den nye forpligtigelse på 7,1 PJ (ca. 410.000 tons træ-
piller). Det resulterer i, at sammenlagt 710.000 tons træpiller, eller ca. 12,3 PJ 
biomasse, skal anvendes på et andet af DONG Energys værker. Hvis denne biomas-
se afbrændes på et kulfyret værk som Studstrupværket (hvor der pågår VVM-
screening for 100% biomassefyring), vil det resultere i en reduktion på 1.168.500 
tons CO2, da biomasse erstatter kul. Derved vil DONG Energy fortsætte med at leve 
op til sin biomasseforpligtelse.
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Hvidovre Kommune. Der er beboelse nord for Amagermotorvejen nord for frakørsel 21 
samt langs Avedøre Havnevej /69/. De primære ruter og vejkryds til og fra Avedøre 
Holme er vist på Figur 4.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Primære ruter og vejkryds til og fra Avedøre 

Holme. 
 
Trafikken på E20 er på mellem 80.000 og 90.000 biler i døgnet (årsdøgntrafik, ÅDT), 
mens antallet af lastbiler er mellem 7.600 og 7.700 i døgnet (ÅDT) /69/. 
 
I 2001 har Vejdirektoratet udarbejdet en rapport, der beskriver mulighederne for at 
forbedre vejbetjeningen af Avedøre Holme. Baggrunden for rapporten var en kraftig 
vækst i trafikken i området, der bl.a. har afstedkommet afviklingsproblemer i flere af 
de kryds, som giver adgang til erhvervsområdet og det overordnede vejnet /70/. 
Bil- og lastbiltrafikken til og fra Avedøreværket omhandler transport af halm, ammoni-
ak, flyveaske fra henholdsvis halmfyring, kulfyring og træ/oliefyring, halmbundaske, 
gips og kalk, afhentning af værkets affald samt ansatte og gæsters kørsel til og fra 
værket. 

4.6.1.2 Skibstrafik 
Farvandet ud for Avedøre Holme er beliggende i den nordlige del af Køge Bugt. Vest for 
Avedøre Holme ligger Strandparken, der er et 7 km langt strandområde, hvor der fore-
går badning, sejlads, surfing, fiskeri osv. I Strandparken ligger fire lystbådehavne: 
Brøndby Havn, Vallensbæk Havn, Ishøj Havn og Hundige Havn /71/. Nordøst for Aved-
øre Holme ligger Kalveboderne med Hvidovre Havn, samt Kalvebodløbet, der giver sej-
ladsadgang til Københavns Sydhavn. 
 
Skibstrafikken i nærområdet af Avedøre Holme er, udover sejladsen til Avedøreværket, 
kendetegnet af lyst- og fritidssejlere samt mindre fiskerbåde og der er ingen større in-
dustrihavn i området. Skibstrafikken syd for Avedøre Holme er hovedsageligt knyttet til 
de fire lystbådehavne i Strandparken, som tilsammen har ca. 3.600 pladser /72/, /73/, 
/74/, /75/. Skibstrafikken nord for Avedøre Holme udgøres ligeledes primært af lystbå-
de og fiskerbåde, tilknyttet Hvidovre Havn, beliggende i Kalveboderne (195 pladser) 
/76/ samt Fiskerhavnen og anløbspladserne omkring Bådehavnsgade beliggende i Kø-
benhavns Sydhavn (ca. 500 pladser).  
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Avedøreværket har egen havn med kajanlæg for forsyningsskibe mv. Skibstrafikken 
tilknyttet Avedøreværkets havn vedrører transport af kul (pramme), biomasse (skibe), 
olie (skibe) og bundaske fra kul samt træ/oliefyring (skibe)  
 
4.6.2 Trafik efter brændselsomlægningen 
I Tabel 4.22 ses en oversigt over bil-, lastbil- og skibstrafikken til og fra Avedørevær-
ket for henholdsvis 0-alternativet, Hovedforslaget og hvert af de tre driftsscenarier 
Biomasse, Kul og Affald. Tabellen viser, at der vil ske en stigning i trafikmængderne 
som konsekvens af projektet i forhold til 0-alternativet.  
 
Det skal understreges, at trafikmængderne for 0-alternativet og Hovedforslaget er be-
regnet med et lavere antal driftstimer end de tre driftsscenarier, der alle er ved mak-
simal drift (7.500 timer om året). Antallet af personbiler, varevogne m.m. forventes ik-
ke at ændres som følge af projektet, og årsdøgntrafikken (ÅDT) vil ligge omkring 300 
biler. Bemærk, at ét køretøj giver anledning til 2 beregnet som ÅDT, idet der er tale 
om både til og frakørsel til Avedøreværket. Da brændselsomlægningen ikke vil forårsa-
ge ændringer i antallet af personbiler, varevogne o. lign. til Avedøreværket, er denne 
del af trafikken ikke belyst yderligere. 
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Lastbiler Skibe eller pramme 

Person-
biler, 
vare-
vogne Transport 

Årligt 
antal 

ÅDT %1) Årligt 
antal 

ÅDT %1) ÅDT 

0-alternativ 
2003-2007 (Reference Grønt 
Regnskab) 

16.559 91  164 0,5  300 

Hovedforslag 
Blok 1 på biomasse 
Blok 2 på kul (93%)/affald 
(7%) 

20.306 111 23 334 0,9 104 300 

Biomasse (maks. drift pr. år) 
Blok 1 på biomasse 
Blok 2 på biomasse 

16.988 93 3 741 2,0 352 300 

Kul (maks. drift pr. år) 
Blok 1 på kul 
Blok 2 på kul 

23.363 128 41 187 0,5 14 300 

Affald (maks. drift pr. år) 
Blok 1 på kul 
Blok 2 på kul 
(90%)/affald(10%) 

27.636 151 67 182 0,5 11 300 

1) Stigning i % i forhold til 0-alternativ.  
ÅDT = Årsdøgntrafik.  
Baggrunden for tallene kan ses i Baggrundsrapport /5/. 

Tabel 4.22 Oversigt over trafikforhold før og efter projektets gennemførelse, for såvel 0-alternativet, Ho-
vedforslaget som de tre driftsscenarier.  

4.6.2.1 Lastbiltrafik 
Transporten af halmbundaske forbliver uændret, og er derfor den samme i alle scena-
rier, som i 0-alternativet. Dette skyldes at brændselsomlægningen ikke påvirker 
mængderne af halm, som afbrændes på Avedøreværket.  
 
Af Tabel 4.22 ses, at Hovedforslaget forventes at give en stigning i ÅDT for lastbiler på 
ca. 23%. Dette skyldes dels at der skal transporteres affald til medforbrænding på 
Avedøreværket, dels at der skal transporteres større mængder ammoniak til drift af 
DeNOx-anlægget, og dels at der skal transporteres større mængder aske til genindfy-
ring. Transport af affald til medforbrænding udgør 6 lastbiler pr. døgn. 
 
For driftsscenariet Biomasse, vil antallet af lastbiler stige fra 91 i 0-alternativet til 93 
pr. døgn (ÅDT). Stigning skyldes at der i driftsscenariet Biomasse er regnet med 7.500 
driftstimer, for at få udtrykt de maksimale ændringer som brændselsomlægningen kan 
forårsage. Ved fyring med 100% biomasse skal der ikke anvendes samme store 
mængder kalk som ved kulscenariet eller affaldsscenariet, og produktionen af gips er 
derfor tilsvarende lav. Desuden vil der ved fyring med 100% biomasse (driftsscenariet 
Biomasse) naturligvis ikke være transport af kulflyveaske fra værket og den produce-
rede bioflyveaske transporteres med skibe/pramme. Stigningen i antallet af lastbiler i 
driftsscenariet Biomasse, sammenlignet med 0-alternativet, skyldes hovedsageligt de 
store mængder aske som ønskes genindfyret ved 100% biomasse afbrænding, af årsa-
ger som der er redegjort for i afsnit 2.2.3. 
 
Ved driftsscenariet Kul estimeres en stigning fra 91 lastbiler (ÅDT) i 0-alternativet til 
128 lastbiler pr. døgn (ÅDT). Stigning skyldes dels, at der i driftsscenariet Kul er regnet 
med 7.500 driftstimer, for at få udtrykt de maksimale ændringer som brændselsom-
lægningen kan forårsage, og dels at der ved 100% kulfyring skal anvendes større 
mængder kalk til afsvovlingen og derfor også produceres større mængder gips. Desu-
den produceres der store mængder flyveaske, som også transporteres fra værket på 
lastbiler. 
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I driftsscenariet Affald, hvor der medforbrændes 10% affald, vil trafikken kunne stige 
til 151 lastbiler pr. døgn hvilket er en stigning på 67% i forhold til 0-alternativet. 
Transport af affald til medforbrænding udgør 13 lastbiler pr. døgn.  

4.6.2.2 Skibstrafik 
Af Tabel 4.22 ses, at Hovedforslaget forventes at medføre en stigning i det gennem-
snitlige antal af skibe/pramme i døgnet fra 0,5 i 0-alter-nativet til 0,9. Stigningen skyl-
des primært, at der i Hovedforslaget anvendes større mængder biomasse end i 0-
alternativet og denne biomasse forventes at blive transporteret med skibe/pramme. 
 
For driftsscenariet Biomasse vil skibstrafikken stige fra én transport hver anden dag i 
0-alternativet til 2 transporter om dagen i driftsscenariet Biomasse. Årsagen til stignin-
gen er ligesom for Hovedforslaget, at biomassen forventes at blive transporteret med 
skibe/pramme. Hertil kommer, at skibene til transport af biomasse er små i forhold til 
skibene og prammene til transport af kul, og at biomassens lavere brændværdi, bety-
der at der skal leveres større mængder biomasse end kul. 
 
I driftsscenarierne Kul og Affald vil skibstrafikken stige henholdsvis 14 og 11% i forhold 
til 0-alternativet. Stigningerne skyldes at der i driftsscenarierne er regnet med 7.500 
driftstimer, for at få udtrykt de maksimale ændringer som brændselsomlægningen kan 
forårsage. Stigningerne er små sammenlignet med Hovedforslaget og driftsscenariet 
Biomasse, hvilket primært skyldes at skibene til transport af biomasse er små i forhold 
til skibene og prammene til transport af kul, og at biomassens lavere brændværdi, be-
tyder at der skal leveres større mængder biomasse end kul. 
 
DONG Energy forventer i fremtiden at investere i større pramme, hvilket sandsynligvis 
vil give mulighed for at modtage pramme med op til 13.000 tons kul eller biopiller. Be-
regningerne er baseret på de eksisterende pramme, med de kapaciteter, der er oplyst i 
Baggrundsrapport /5/. 
 
4.6.3 Miljøpåvirkninger 
I dette afsnit belyses de mulige miljøpåvirkninger, som bil-, lastbil- og skibstrafik kan 
bevirke. Da brændselsomlægningen ikke vil forårsage ændringer i antallet af personbi-
ler, varevogne o.lign. til Avedøreværket, er denne del af trafikken ikke medtaget i vur-
deringerne. 

4.6.3.1 Lastbiltrafik 
Hovedforslaget forventes at betyde en 23% stigning i lastbiltrafikken til Avedørevær-
ket, sammenholdt med 0-alternativet. Driftsscenariet Affald vil medføre den største 
stigning i antallet af lastbiltransporter på op til 67% flere lastbiler pr. døgn i forhold til 
0-alternativet. Da driftsscenariet Affald således udtrykker den situation, som vil kunne 
give den størst mulige miljøpåvirkning forårsaget af lastbiltrafik, er vurderingen af mil-
jøpåvirkningerne kun foretaget for dette scenario. 
 
Fordi området på og omkring Avedøre Holme i forvejen er stærkt belastet af trafik, er 
det relevant at se på, hvad den relative stigning er. En stigning på 67% i forhold til 0-
alternativet svarer til 60 lastbiler pr. døgn og det svarer til, at lastbiltrafikken på mo-
torvejsnettet stiger med 0,8% i forhold en årsdøgntrafik på 7.700 lastbiler på E20. 
Dette skal desuden ses i forhold til, at trafikmængderne af personbiler på E20 er 
80.000-90.000 i døgnet (ÅDT). Til sammenligning kan det nævnes, at stigningen i vej-
trafikken (alle typer køretøjer inkluderet) i 2000-2010 forventes at være ca. 3,5% om 
året for Amagermotorvejen og 1,5-2% om året for Avedøre Havnevej og Gl. Køge Lan-
devej /70/.  
 
Det forventes at transport med lastbil primært finder sted på hverdag i tidsrummet 
07.00 til 18.00 og den relativt beskedne stigning i antallet af lastbiler vil betyde, at der 
ikke sker nogen betydende ændring i støjbidraget fra trafikken. En fordobling af trafik-
ken vil medføre en stigning på 3 dB(A), og en stigning på 25% svarer til en stigning i 
støjniveauet på 1 dB(A). Støj behandles detaljeret i afsnit 4.7. 
 
En øget trafikbelastning vil desuden, alt andet lige, medføre et øget energiforbrug samt 
et tilsvarende udslip af forurenende stoffer. Stigningen er dog så beskeden, at det vur-
deres, at den ikke vil bevirke forringelser af luftkvaliteten i området. 
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4.6.3.2 Skibstrafik 
I Øresund, som er et meget trafikeret farvand, har der i årene 2001-2008 været mel-
lem 88,5 og 108 skibstransporter om dagen /77/.  
 
For Hovedforslaget forventes antallet af skibe/pramme at stige fra op mod 100% i for-
hold til 0-alternativet. Stigningen i døgnet er på i gen-nemsnit ½ skib/pram, idet der er 
i 0-alternativet ankommer skib/ pramme hver andet døgn, mens der i Hovedforslaget 
forventes at ankomme 1 skib/pram i døgnet. I forhold til den øvrige trafik i Øresunds-
området er stigningen således yderst begrænset og det vurderes ikke, at stigningen vil 
medføre væsentlige påvirkninger. 
 
For driftsscenarierne Kul og Affald vurderes det, at stigningen i antallet af ski-
be/pramme til Avedøreværket på årsbasis, sammenlignet med 0-alternativet, er så be-
skeden (11-14%), at det ikke vil medføre påvirkninger på miljøet.  
 
For driftsscenariet Biomasse er stigningen i antallet af skibe/pramme til Avedøreværket 
på årsbasis markant, sammenlignet med 0-alterna-tivet. På døgnbasis svarer ændrin-
gen til, at der ved driftsscenariet Biomasse vil anløbe omkring 2 skibe/pramme til Ave-
døreværket om dagen, sammenlignet med, at der i 0-alternativet anløber mindre end 
et skib/pram om dagen.  
 
Tages den eksisterende skibstrafik i farvandet ud for Avedøreværket i betragtning, 
vurderes det, at stigningen i skibstrafikken er så beskeden, at der ikke er tale om en 
betydende miljøpåvirkning.  
 
4.6.4 Kumulative effekter 
Den fremtidige stigning i vejtrafik (alle typer køretøjer) på de overordnede veje i om-
rådet omkring Avedøre Holme forventes at være ca. 3,5% om året for Amagermotor-
vejen og 1,5-2% om året for Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej for perioden 
2000-2010 /70/. Derfor er der i Vejdirektoratets rapport: ”Vejbetjening af Avedøre 
Holme” /70/ foreslået en række ændringer af vejanlægget ved Avedøre Holme, der vil 
kunne have en kumulativ effekt på trafiksituationen i området. Ændringer vil medføre 
en forbedring af trafiksituationen, og vil derfor have en positiv effekt på tilkørselsfor-
holdene til og fra Avedøreværket. 
 
Da ingen af de projekter (beskrevet i afsnit 4.1) som er relevante i forhold til kumulati-
ve effekter, vil forårsage (væsentlige) ændringer af trafikmængderne i området, vurde-
res der ikke at være andre kumulative effekter. 
 
4.6.5 Samlet vurdering 
Såvel antallet af lastbiltransporter som antallet af transporter med skibe/pramme vil 
stige som en konsekvens af brændselsomlægningen, uanset om der ses på Hovedfor-
slaget eller et af de tre driftsscenarier. På baggrund af sammenligninger med den eksi-
sterende belastning af vej- og skibstrafik i området vurderes det dog, at der er tale om 
en lav forstyrrelse af betydning for lokale forhold og dermed en mindre påvirkning. 
 
4.6.6 Afværgeforanstaltninger 
På grundlag af ovenstående vurderes der ikke at være behov for afværgeforanstaltnin-
ger som følge af projektets betydning for vej- og skibstrafikken. 
 

4.7 Støj og vibrationer 
I dette afsnit er der foretaget en vurdering af projektets støjmæssige konsekvenser. 
Der beskrives indledningsvist generelle forhold omkring støj samt de gældende regler 
for regulering af virksomheders støjpåvirkning.  
 
Afsnittet omhandler herefter støj fra Avedøreværket ved de forskellige driftsscenarier 
præsenteret i afsnit 3.1, samt en vurdering af vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd. 
Detaljerede beregningsforudsætninger og -resultater fremgår af Baggrundsrapport 6-
10. Afslutningsvis præsenteres relevante afværgeforanstaltninger samt en vurdering af 
de kumulative effekter. 
 
Beregninger af virksomhedsstøj er gennemført efter den fælles nordiske beregnings-
model, angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 /78/ ved hjælp af programmet 
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SoundPLAN®. Programmet kan beregne støjen dels i udvalgte beregningspunkter og 
dels i et net på fx 20 * 20 meter. Ud fra disse beregninger foretages en interpolation til 
sammenhængende isodecibellinjer. Resultatet kan herefter præsenteres i overskuelig 
grafisk form som et støjkort. 
 
Der er desuden foretaget vurderinger af vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd på 
baggrund af erfaringer fra tilsvarende anlæg. 
 
4.7.1 Definitioner og grænseværdier 

4.7.1.1 Støj 
 

 
Der skelnes mellem støj fra trafik på offentlige veje samt støj fra virksomheder. 
 
Støj fra trafik på offentlige veje beregnes og reguleres i henhold til Vejledning fra Mil-
jøstyrelsen nr. 4/2007 ”Støj fra veje” /80/. 
 

Støj 
Styrken af en støjpåvirkning måles og/eller beregnes i dB(A). dB(A) står for deci 
Bell, hvor (A) angiver, at lydstyrken er bestemt med en følsomhed, der svarer til 
den menneskelige hørelse. Decibel skalaen er en logaritmisk skala. Dette betyder, 
at den er indrettet således, at en fordobling af lydtrykket (støjen) svarer til 3 
dB(A). Den menneskelige hørelse er indrettet således, at der i praksis skal en for-
øgelse på ca. 10 dB(A) til før støjniveauet opfattes dobbelt så højt /79/. Figur 4.2 
viser eksempler på støjniveauer for udvalgte aktiviteter.
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Figur 4.2 Støjbarometer, der viser støjniveauer ved udvalgte aktiviteter /81/. 
 
Støj fra virksomheder reguleres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven /31/ via Miljøstyrel-
sens vejledning om ekstern støj nr. 5/1984 /79/. Virksomhedsstøj omfatter al støj, der 
foregår inden for den enkelte virksomheds matrikel. Det vil sige, at den omfatter alle 
stationære støjkilder på virksomheden plus al kørsel, der foregår på virksomhedens 
areal. Virksomhedsstøjen deles op i en dagperiode (kl. 07-18), en aftenperioden (kl. 
18-22) og en natperiode (kl. 22-07). I boligområder stilles der strengere krav til støj i 
aften- og natperioden end i dagperioden /79/. 
 
Støjgrænser gælder for enkeltvirksomheder. Det betyder, at den enkelte virksomhed 
ikke må udsende støj, der giver et støjbidrag over støjgrænserne, der er fastsat i for-
hold til områdets arealanvendelse.  
 
I Tabel 4.23 er de vejledende støjgrænser for udvalgte områdetyper angivet. 
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Områdetype 

Mandag-fredag 
kl. 07.00-18.00 

Lørdag 
kl. 07.00-14.00 

 
 
 
 

dB(A) 

Mandag-fredag 
kl. 18.00-22.00 

Lørdag 
kl. 14.00-22.00 

Søn- og helligda-
ge 

kl. 07.00-22.00 
 

dB(A) 

Alle dage 
kl. 22.00-07.00

 
 
 
 
 
 

dB(A)ag. 0700

1. Erhvervs- og industriområder 70 70 70 

2.
Erhvervs- og industriområder med 
forbud mod generende virksomheder 

60 60 60 

3.
Områder for blandet bolig og er-
hvervsbebyggelse, centerområder, 
boliger beliggende i åbent land 

55 45 40 

4. Etageboligområder 50 45 40 

5.
Boligområder for åben og lav bolig-
bebyggelse 

45 40 35 

6.
Sommerhusområder og offentligt til-
gængelige rekreative områder. Sær-
lige naturområder 

40 35 35 

Tabel 4.23 Vejledende støjgrænser /79/. 

 
For støj gælder det i øvrigt, at der skal tages udgangspunkt i den maksimale driftssitu-
ation på døgn/timebasis (referencetidsrum) og ikke i forhold til et maksimalt antal 
driftstimer pr. år. 
 
Støj fra skibe på havet er hverken omfattet af reglerne for vejtrafikstøj eller virksom-
hedsstøj, da Miljøbeskyttelsesloven kun er gældende, når skibe ligger til kaj /31/. Der 
foregår p.t. drøftelser mellem DONG Energy og myndighederne med henblik på at få 
gennemført en principiel vurdering af spørgsmålet om indregning af støj fra skibe. 
Støjbidrag fra kul-, olie- og biopilleskibe er derfor beregnet separat, jf. afsnit 4.7.4.3, 
hvor der er foretaget en vurdering af det kumulerede støjbidrag for støj fra skibe og 
støj fra selve Avedøreværket. 

4.7.1.2 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 

 
Lavfrekvent støj stammer primært fra større maskiner eller større industrianlæg, men 
kan også stamme fra entreprenørmaskiner, lastbiler og skibsmotorer. Infralyd stammer 
primært fra større industrianlæg og opleves sjældent i større afstande fra støjkilderne. 
Vibrationer dæmpes meget over afstand, og det må forventes, at selv kraftige vibrati-
oner vil være dæmpet så meget, at de ikke kan registreres i en afstand af nogle få 
hundrede meter. 
 
Miljøstyrelsen har fastlagt vejledende støjgrænser for lavfrekvent støj og infralyd in-
dendørs i boliger /82/. 
 
4.7.2 Eksisterende forhold-0-alternativ 
I det følgende redegøres der for 0-alternativet med hensyn til støjkilder og beregning 
af støjen fra dem. Ved 0-alternativet forstås i denne sammenhæng det fremtidige støj-
billede såfremt projektet ikke gennemføres. Dette svarer til de eksisterende forhold 
med de ændringer, som under alle omstændigheder bliver gennemført på Avedørevær-
ket i den kommende tid, jf. beskrivelsen i afsnit 2.3. 

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 
Svingninger i luft, jord og bygninger mv. opfattes som lyd eller vibrationer. Lyd 
med lavere frekvens end ca. 160 Hz betegnes som lavfrekvent. De allerdybeste ly-
de, under ca. 20 Hz betegnes infralyd. Det er ofte svært at skelne vibrationer og 
lyd med lav frekvens fra hinanden og de optræder ofte sammen. 
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4.7.2.1 Støj 
Der er, efter opdatering af Avedøreværkets støjmodel /83/, /84/, foretaget en bereg-
ning af støjbidraget fra værket med de nuværende aktiviteter og de planlagte ændrin-
ger, der gennemføres, uanset om projektet gennemføres eller ej, For detaljerede op-
lysninger om støjkilder og beregningsforudsætninger henvises der til Baggrundsrapport 
/7/. 
 
Avedøreværkets dominerende støjkilder er dozere (primært i natperioden) og lossekra-
ner, og enkelte kilder fra træpilletransportanlægget. Støj fra åbenstående porte og af-
kast/skorstene bidrager også betydeligt i kontrolpunkterne. Derudover er der en del in-
tern transport på værket med dozere, trucks, traktorer, og eksterne lastvogne. 
 
Der er foretaget beregning i 5 kontrolpunkter:  
• Bådmandsvej 1. (Boligområde, åben lav bebyggelse). 
• Hvidovre Strandvej 149A, 1 sal. (Boligområde, åben lav bebyggelse). 
• Nordskel ved P-plads. (Erhvervsområde- og industriområde). 
• Naturområde på Vestamager. (Særlige naturområder). 
• Brøndby Havn. (Lystbådehavn). 
 
Figur 4.3 viser kontrolpunkternes geografiske placering i forhold til Avedøreværket. 
 
Umiddelbart nord og vest for værket ligger industriområdet Avedøre Holme. Længere 
mod nord ligger Amagermotorvejen (E20) og nord for denne, ca. 1,5 km fra Avedøre-
værket, ligger der boligområder. Øst for værket ligger indsejlingen til København.  
 

 
Figur 4.3 Kort over omgivelserne omkring Avedøreværket, samt placering af kontrol-
punkter /6/. 
 
Grænseværdierne for de enkelte kontrolpunkter fremgår af Tabel 4.24. 
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Støj fra Avedøreværket 
Grænseværdier dB(A) 

Mandag-fredag 
kl. 07-00-18.00 

Lørdag 
kl. 07.00-14.00 

 

Mandag-fredag 
kl. 18.00-22.00 

Lørdag 
kl. 14.00-22.00 

Søn- og helligdage
kl. 07.00-22.00 

Alle dage 
kl. 22.00-07.00

0700 

Bådsmandsvej 1 45 40 35 

Hvidovre Strandvej 149A, 1 sal 45 40 35 

Nordskel ved P-plads 70 70 70 

Naturområde, Vestamager 40 35 35 

Brøndby Havn 1) 50 45 40 
1) Forventede støjgrænser. Der er p.t. ingen støjgrænser fastlagt. 

Tabel 4.24 Gældende grænseværdier for Avedøreværkets støjbelastning i dB(A) i de forskellige kontrol-
punkter /59/. 

 
Der er foretaget en beregning af støjbidraget i 0-alternativet med følgende nye anlæg: 
• Etablering af nyt træpillelager nord for det eksisterende lager. (Støjkilder: Trans-

portbånd og udluftning). 
• Udvidelse af fjernvarmebygning. (Støjkilder: Ovenlysvinduer og ventilation). 
 
Disse ændringer gennemføres som tidligere nævnt uafhængigt af brændselsomlægnin-
gen, og indgår derfor i 0-alternativet. 
 
Tabel 4.25 viser det beregnede støjbidrag i de enkelte punkter. 
 

Mandag-fredag 
kl. 07-00-18.00 

Lørdag 
kl. 07.00-14.00 

 

Mandag-fredag 
kl. 18.00-22.00 

Lørdag 
kl. 14.00-22.00 

Søn- og helligdage 
kl. 07.00-22.00 

Alle dage 
kl. 22.00-07.00 

 Støj fra Avedøreværket 
0-alternativ dB(A) 

Grænse-
værdi 

Bereg-
net 

Grænse-
værdi 

Bereg-
net 

Grænse-
værdi 

Bereg-
net 

Bådsmandsvej 1 45 29,0 40 28,2 35 28,7 

Hvidovre Strandvej 149A, 1 sal 45 38,4 40 36,7 35 38,2 

Nordskel ved P-plads 70 56,2 70 51,8 70 55,1 

Naturområde, Vestamager 40 35,0 35 31,0 35 32,0 

Brøndby Havn 50 31,6 45 31,0 40 31,6 

Tabel 4.25 Støjbidrag for 0-alternativ sammenholdt med grænseværdier Overskridelser i kontrolpunkterne 
er understreget. /7/. 

 
Beregningerne giver anledning til overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende grænse-
værdi i natperioden for kontrolpunktet Hvidovre Strandvej 149A 1. sal. Beregningerne 
viser, at der i natperioden er en overskridelse på 3,2 dB(A) i kontrolpunktet.  
 
Hovedparten af støjen kommer fra træpilletragtvogn til træpilletrans-portbånd samt 
dozerkørsel i natperioden. 
  
Figur 4.4 viser støjudbredelsen omkring virksomheden i natperioden. 
 
Det skal bemærkes, at støj fra kul-, olie- og biopilleskibe, der ligger til kaj ved losseka-
jen, ikke er medtaget i beregningen af anlæggets samlede støjemission. Støjbidrag fra 
kul-, olie- og biopilleskibe er derimod beregnet separat, jf. afsnit 4.7.4.3, hvor der er 
foretaget en vurdering af det kumulerede støjbidrag for støj fra skibe og støj fra selve 
Avedøreværket. Årsagen er, at der i dag ikke eksisterer regler eller retningslinjer for 
ekstern støj fra skibe eller for hvorledes skibsstøjen kan eller skal indregnes i virksom-
hedernes støjkortlægning. Der foregår pt. drøftelser mellem DONG Energy og myndig-
hederne med henblik på at få gennemført en principiel vurdering af spørgsmålet om 
indregning af støj fra skibe.  



Brændselsomlægning på Avedøreværket 
VVM-redegørelse 

Miljøcenter Roskilde 

84 

 
 

 
Figur 4.4 Støjbidrag i natperioden - eksisterende forhold /7/. 
 
DONG Energy har søgt om dispensation, således at dagperioden begynder kl. 600 i ste-
det for kl. 700 om morgenen af hensyn til optimering af driften, jf. Miljøstyrelsens vej-
ledning om ekstern støj fra virksomheder (nr.5/1984) /79/. Denne dispensationsan-
søgning vil blive behandlet i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til 
brændselsomlægningen. En udvidelse til kl. 600 om morgenen har ikke betydning for de 
beregnede støjniveauer. 

4.7.2.2 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 
På grund af den relativt store afstand (ca. 1,5 km) til beboelser vurderes det ikke, at 
lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer fra Avedøreværket og skibe/pramme i hav-
nen, vil kunne give anledning til gener, da disse typisk kun giver anledning til gener i 
umiddelbar nærhed af støjkilderne. Der har i øvrigt ikke været rapporteret problemer 
omkring lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer fra Avedøreværket. Der er derfor ik-
ke foretaget yderligere vurderinger af dette i denne VVM-redegørelse. 
 
4.7.3 Miljøpåvirkninger 
For støj giver det ikke mening at anvende præcist den samme opdeling i scenarier, 
som ved de øvrige miljøforhold, idet de støjende aktiviteter ikke kun er knyttet til an-
vendelse af en bestemt type brændsel eller driftsform. Der kan fx ved fyring med 
100% biomasse være aktiviteter, der er tilsvarende aktiviteterne ved Kulscenariet 
(losning af kul, transport af flyveaske mv.). Herudover er støjbidraget fra en lang ræk-
ke kilder uafhængig af hvilket brændsel, der anvendes. 
 
Den væsentligste forskel, med hensyn til støjbidrag, mellem de enkelte scenarier vil 
således være, om der sker medforbrænding af affald eller ej. Medforbrænding af affald 
vil betyde, at der skal etableres lagersilo mv. samt hertil hørende støjkilder. 
 
Der er, udover 0-alternativet, foretaget beregninger af det fremtidige støjbidrag på 
Avedøreværket for: 
• Brændselsomlægning uden affald (driftsscenarierne Kul og Biomasse) 
• Brændselsomlægning med affald (Hovedforslag og driftsscenariet Affald) 
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4.7.3.1 Brændselsomlægning uden affald (driftsscenarierne 
Kul og Biomasse) 
Der er foretaget en beregning af støjbidraget efter brændselsomlægningen for drifts-
scenarierne Kul og Biomasse. For detaljerede oplysninger henvises der til Baggrunds-
rapport /8/. 
 
Ved beregningerne er der tilføjet ny flyveaskesilo samt nye skivemøller og biobrænd-
selssiloer vest for Blok 1. Fra møllebygningen og over til Blok 1 opføres et lukket trans-
portbånd til transport af biobrændsel. Transportbåndet og ventilationen knyttet hertil 
vil være nye støjkilder. 
 
Beregningsresultaterne er vist i Tabel 4.26. 
 

Mandag-fredag 
kl. 07-00-18.00 

Lørdag 
kl. 07.00-14.00 

 

Mandag-fredag 
kl. 18.00-22.00 

Lørdag 
kl. 14.00-22.00 

Søn- og helligdage 
kl. 07.00-22.00 

Alle dage 
kl. 22.00-07.00 

 
Støj fra Avedøreværket 
Driftsscenarierne  
Kul og Biomasse dB(A) 

Grænse-
værdi 

Bereg-
net 

Grænse-
værdi 

Bereg-
net 

Grænse-
værdi 

Bereg-
net 

Bådsmandsvej 1 45 28,9 40 28,1 35 28,6 

Hvidovre Strandvej 149A, 1 sal 45 38,4 40 36,7 35 38,1 

Nordskel ved P-plads 70 56,2 70 51,8 70 54,7 

Naturområde, Vestamager 40 35,0 35 31,0 35 31,9 

Brøndby Havn 50 31,6 45 31,0 40 31,6 

Tabel 4.26 Beregnede støjbidrag efter brændselsomlægningen ved driftsscenariet Kul (og driftsscenariet 
Biomasse) sammenholdt med grænseværdier /8/. Overskridelser i kontrolpunkterne er understreget. 

 
Beregningerne viser, at der i natperioden er en overskridelse på 3,1 dB(A) i kontrol-
punktet Hvidovre Strandvej 149 A, 1.sal. Støjbidraget reduceres med 0,1 dB(A) i for-
hold til 0-alternativet. Generelt er ændringerne i støjbidraget mellem 0 og et fald på op 
til 0,4 dB(A) i natperioden i de 5 kontrolpunkter. Årsagen til reduktionen skyldes etab-
lering af nye bygninger, der i forhold til nogle støjkilder vil fungere som støjskærm. 
 
Hovedbidraget kommer primært fra træpilletragtvogn til træpille-transportbånd samt 
dozerkørsel i natperioden. Der er tale om marginale ændringer i støjforholdene i for-
hold til 0-alternativet.  
 

4.7.3.2 Brændselsomlægning med affald (Hovedforslag og 
driftsscenariet Affald) 
Der er foretaget en beregning af støjbidraget ved driftsscenariet Affald (hvor der med-
forbrændes op til 10% affald). Medforbrænding af affald er også en del af Hovedforsla-
get. Beregningerne dækker således disse 2 scenarier. For detaljerede oplysninger hen-
vises der til Baggrundsrapport /9/. 
 
Medforbrændingsbygninger med tilhørende lagersilo opføres nord for halmlageret. Fra 
lagersiloen og hen til Blok 2’s miljøanlæg opføres et lukket transportbånd til transport 
af medforbrændingsaffald. 
 
I forbindelse med medforbrændingen af affald, forventes støj fra modtagerstationen 
(den vestlige bygning) fra åbentstående porte samt transport af affald. Der forventes 
også støj fra transportbåndet, som løber fra lagersiloen hen til miljøanlægget. Generelt 
forventes støj fra tagventilation for alle nye bygninger. 
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Mandag-fredag 
kl. 07-00-18.00 

Lørdag 
kl. 07.00-14.00 

 

Mandag-fredag 
kl. 18.00-22.00 

Lørdag 
kl. 14.00-22.00 

Søn- og helligdage
kl. 07.00-22.00 

Alle dage 
kl. 22.00-07.00 

 
Støj fra Avedøreværket 
Hovedforslag og  
driftsscenariet affald dB(A) 

Grænse-
værdi 

Bereg-
net 

Grænse-
værdi 

Bereg-
net 

Grænse-
værdi 

Bereg-
net 

Bådsmandsvej 1 45 29,3 40 28,6 35 29,0 

Hvidovre Strandvej 149A, 1 sal 45 38,5 40 36,8 35 38,1 

Nordskel ved P-plads 70 56,2 70 51,8 70 54,7 

Naturområde, Vestamager 40 35,0 35 31,0 35 31,9 

Brøndby Havn 50 32,2 45 31,6 40 32,1 

Tabel 4.27 Beregnede støjbidrag efter brændselsomlægningen. Beregningerne er foretaget på Hovedforsla-
get og driftsscenariet Affald og resultaterne sammenholdes i tabellen med grænseværdierne /9/. Tidspunk-
ter med overskridelse i kontrolpunkterne er understreget. 

 
Beregningerne viser, at der i natperioden er en overskridelse på 3,1 dB i kontrolpunk-
tet Hvidovre Strandvej 149 A, 1.sal. Der sker en mindre forøgelse ved Brøndby Havn 
og Bådsmandsvej 1 (0,4 -0,5 dB(A)) i forhold til driftsscenarierne Kul og Biomasse.  
 
Hovedbidraget kommer primært fra træpilletragtvogn til træpille-transportbånd samt 
dozerkørsel i natperioden. Figur 4.5 viser støjbidraget om natten for driftsscenariet Af-
fald og Hovedforslaget.  
 
 

 
Figur 4.5 Støjbidrag i natperioden ved driftsscenariet Affald og Hovedforslaget /9/. 
 
4.7.4 Kumulative effekter 
Støjbidraget fra andre kilder i området kan give en kumulativ effekt. 
 
Følgende andre støjende aktiviteter er vurderet. 
5. Støj fra vejtrafik i området. 
6. Støj fra DONG Energys vindmøller 
7. Støj fra skibe ved kaj 
8. Støj fra andre virksomheder i området 
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Det skal indledningsvist nævnes, at støj fra fx vindmøller, industri og vejtrafik ikke er 
underlagt de samme beregningsmetoder, vejledninger og regler, og derfor ikke umid-
delbart blot kan lægges sammen. Derfor kan der fx ikke beregnes et samlet støjbidrag 
fra disse forskellige kilder. 

4.7.4.1 Støj fra vejtrafik i området 
Der er foretaget en støjkortlægning af vejtrafikstøjen i Hvidovre Kom-mune /85/. Figur 
4.6 viser det beregnede støjbidrag i 1,5 meters højde. Som det fremgår af figuren er 
det primært støj fra Amagermotorvejen, der påvirker boligområderne mod nord. Der er 
her beregnet støjbidrag på mellem 60 og 70 dB(A).  

 
Figur 4.6 Støjkortlægning af støj fra vejtrafik /85/. 
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4.7.4.2 Støj fra DONG Energys vindmøller 
Det er planlagt at udskifte nogle af de eksisterende vindmøller, der er placeret på 
Avedøre Holme. Der ønskes udskiftet 12 af de eksisterende 16 møller med 3 demon-
strationsvindmøller til test af offshore teknologi. Derudover fjernes den nuværende 
testmølle. Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for dette projekt /43/. I VVM-
redegørelse er der foretaget en beregning af støjbidraget fra møllerne (Figur 4.7).  
 
Beregningerne viser, at der ved det rekreative område ved Brøndby Strand er et støj-
bidrag på ca. 39 dB(A). Støjbidraget ved beboelser nord for Amagermotorvejen ligger 
på under 35 dB(A). Her vil støjen ikke være hørbar på grund et relativt højt bag-
grundsstøjniveau fra vejtrafik. 

 
Figur 4.7 Beregnet støj fra 3 nye møller og 3 blivende møller ved Avedøre Holme /43/. 

4.7.4.3 Støj fra skibe ved kaj 
Der er foretaget en beregning af støjbidrag fra skibe, der ligger ved kaj på Avedøre-
værket /10/. Der er udført beregninger for den situation, hvor der ligger kulskib, olie-
skib og træpilleskib til kaj på samme tid. Beregningsresultaterne fremgår af Tabel 
4.28. 
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Der foregår pt. drøftelser mellem DONG Energy og myndighederne med henblik på at 
få gennemført en principiel vurdering af spørgsmålet om indregning af støj fra skibe i 
det samlede støjbidrag.  
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Støj fra skibe til Avedøreværket dB(A) 

Bådsmandsvej 1 1,8 

Hvidovre Strandvej 149A 31,1 

Nordskel, ved P-plads 49,1 

Naturområde, Vestamager 14,8 

Brøndby Havn 11,3 

Tabel 4.28 Beregnet støjbidrag i hvert af kontrolpunkterne fra skibe /10/. 

 
Med udgangspunkt i ovennævnte beregnede støjbidrag, vil der kun ske en mindre æn-
dring i det samlede støjbidrag fra Avedøreværket. Ændringen vil, på grund af bag-
grundsstøj fra trafik i området, ikke være hørbar/registrerbar i nogle af beregnings-
punkterne. 

4.7.4.4 Støj fra andre virksomheder i området. 
Der ikke kendskab til projekter på de øvrige virksomheder i området, som kan resulte-
re i et akkumuleret støjbidrag. 

4.7.4.5 Samlet vurdering af kumulative effekter. 
Som det fremgår af ovenstående er Amagermotorvejen ved de mest støjfølsomme om-
råder langt den største støjkilde. Støjen herfra ligger på mellem 60 og 70 dB(A) ved en 
lang række boliger. Støjbidraget fra øvrige kilder (Avedøreværket, skibe mv.) giver bi-
drag på ca. 40 dB(A) eller derunder ved de nærmeste boligområder. 
 
Der vurderes således ikke at være væsentlige kumulative effekter. 
 
4.7.5 Samlet vurdering  
Ændringerne i støjbidraget fra kilderne på Avedøreværket som følge af projektet er 
meget små, sammenholdt med det nuværende støjbidrag. For at kunne overholde 
støjgrænserne i forbindelse med miljøgodkendelse af projektet, skal der gennemføres 
støjdæmpende foranstaltninger for træpilletragtvogn ligesom driftstiden for dozerkørsel 
skal reduceres i natperioden. Dette vil samlet set betyde en reduktion af støjbidraget i 
omgivelserne. 
 
Samlet vurderes det, at påvirkningerne fra støj og vibrationer vil forårsage en lav grad 
af forstyrrelse af betydning for lokale forhold og dermed en mindre miljøpåvirkning. 
 
4.7.6 Afværgeforanstaltninger 
Beregningerne viser, at der i dag er en mindre overskridelse af støjbidraget i bereg-
ningspunktet ved Hvidovre Strandvej 149A. 1. sal. Overskridelse ligger dog inden for 
den beregningsmæssige usikkerhed, der er beregnet til 3,5 dB(A). 
 
Hovedbidraget kommer som før nævnt primært fra træpilletragtvogn til træpil-
letransportbånd samt dozerkørsel i natperioden.  
 
For at overholde støjgrænserne for Avedøreværket, er man derfor nødt til at støjdæm-
pe kilderne som forårsager overskridelsen. DONG Energy vil sikre, at træpilletragtvog-
nene ikke støjer mere end 104 dB(A) (kildestyrke), således at kravene kan overholdes, 
jf. Tabel 4.24. Kørsel med dozere vil blive tilpasset således, at gældende støjgrænser 
vil blive overholdt, blandt andet ved, at der ikke køres med dozere om natten.  
 
Herved vil det være muligt at overholde de gældende støjgrænser ved alle de belyste 
driftsscenarier og Hovedforslaget. 
 

4.8 Natur og vand 
Dette afsnit omhandler naturforholdene på land og i vand. Afsnittet indledes med en 
beskrivelse af forudsætninger og datagrundlag for konsekvensvurderingerne for flora 
og fauna på land og i vand, efterfulgt af en præsentation af de gældende lovgivnings-
mæssige rammer på området.  
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Dernæst afgrænses og redegøres der for de eksisterende flora- og faunaforhold, som 
muligvis kan blive påvirket af brændselsomlægningen på Avedøreværket. På baggrund 
af de foregående afsnit i kapitel 4, præsenteres de miljømæssige forhold ved brænd-
selsomlægningen på Avedøreværket, som kan tænkes at påvirke naturforhold omkring 
Avedøreværket samt vandkvaliteten i Køge Bugt.  
 
Dernæst vurderes miljøpåvirkningernes konsekvenser og de kumulative effekter. Af-
slutningsvis præsenteres en samlet vurdering af brændselsomlægningens mulige på-
virkning på flora og fauna på land og i vand, og der bliver herefter taget stilling til 
eventuelle afværgeforanstaltninger. 
 
De mulige miljømæssige påvirkninger på flora og fauna forårsages af deposition af 
kvælstof (N) og tungmetaller via luft, udledning af overfladevand og kølevand til Køge 
Bugt, samt trafik og støj. 
 
Da brændselsomlægningen ikke indebærer anlægsarbejder af betydning, vil der i den-
ne fase ikke ske påvirkning af natur og vand. Det er kun via indirekte påvirkning under 
drift, gennem udledninger til luft og vand samt en forøget trafik til og fra Avedørevær-
ket, at der er risiko for påvirkninger af naturforhold og vandkvalitet. 
 
4.8.1 Forudsætninger og datagrundlag samt lovgivningsmæs-
sige rammer 
Datagrundlaget er baseret på oplysninger indhentet fra Danmarks Miljøportal 
(www.arealinfo.dk /86/ samt www.naturdata.dk /87/), By- og landskabssty-
relsens internetside vedr. NATURA2000 /88/, Miljøministeriets internetside vedr. vand 
og naturplaner /89/, basisanalyser for Habitatområde 127 ”Vestamager og havet syd 
for” og Fuglebeskyttelsesområde 111 /90/ samt Køge Bugt /91/ og anden tilgængelig 
viden fra bl.a. tidligere VVM-redegørelser og undersøgelser i området. 
 

4.8.1.1 Habitatdirektivet 
Habitatdirektivet fra 1992 /92/ har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er 
truede, sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige 
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget 
med henblik på at beskytte bestemte naturtyper og arter. Flere af disse naturtyper og 
arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for beskyttelsen. Naturtyperne 
er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets bilag II. 
 
Ifølge EU's habitatdirektiv, artikel 12 er medlemslandene forpligtet til at indføre en 
streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden 
for et habitatområde eller uden for. Disse arter fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
Dette betyder blandt andet, at der skal foretages en belysning af bilag IV arter, hvis 
der er grund til at antage, at disse arter findes i det berørte område. Derudover er der 
en forpligtigelse til at implementere nødvendige hensyn til disse arter, hvis undersøgel-
ser viser, at de findes i det berørte område. 

4.8.1.2 Fuglebeskyttelsesdirektivet 
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 /93/ har til formål at beskytte levestederne for 
fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. 
Til dette formål er der udpeget en række fuglebeskyttelsesområder, hvor disse fugle 
yngler eller regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. 
Hver enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte levesteder for en eller 
flere af de fuglearter, der er opført på direktivets liste 1 og artikel 4.2. RAMSAR områ-
der er beskyttede vådområder med international betydning for fugle. Alle danske RAM-
SAR områder indgår i fuglebeskyttelsesområderne /94/. 

4.8.1.3 Natura 2000 
De internationale naturbeskyttelsesområder, Natura 2000 omfatter habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Områderne er udpeget for at fremme 
beskyttelse af en række dyr, planter og naturtyper. Områderne er udpeget og admini-
streres iht. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 /95/.  
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4.8.1.4 Vandrammedirektivet 
EU-landene vedtog i 2000 Vandrammedirektivet, der har som overordnet mål, at alt 
vand skal have "god tilstand" i år 2015. Vandrammedirektivet er lovmæssigt gennem-
ført i Miljømålsloven: ”Bekendtgørelse om lov af miljømål mv. for vandforekomster og 
internationale naturbeskyttelsesområder” /96/. Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav 
for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller ha-
vet /63/, finder anvendelse på tilladelser til udledning for forurenende stoffer. Derud-
over forventes EU direktivet om miljøkvalitetskrav indenfor vandpolitikken /97/ at blive 
implementeret i dansk lovgivning indenfor nærmeste fremtid. Direktivet er vedtaget i 
henhold til Vandrammedirektivet. 

4.8.1.5 Vand og naturplaner 
For at sikre og forbedre natur- og miljøtilstanden for Danmarks vand og natur, udar-
bejder Miljøministeriet henholdsvis vandplaner og naturplaner (Natura 2000 planer). 
Vandplaner skal indeholde miljømål for de forskellige vandområder samt sikre en god 
økologisk tilstand for grundvand, vandløb, søer, fjorde og kystvande. Naturplanerne 
skal bevare og genoprette de internationale naturområder. De nationale vand- og na-
turplaner forventes offentliggjort ultimo 2009. Kommunerne skal herefter udarbejde 
handleplaner for, hvordan henholdsvis vandplanerne og naturplanerne og deres re-
spektive indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor kommunens geografiske om-
råde på land og for den kystnære zone /89/.  

4.8.1.6 Naturbeskyttelsesloven 
Naturbeskyttelsesloven /98/ har til formål at: ”medvirke til at værne om landets natur 
og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for 
menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet”. Dette betyder, at der 
ikke må foretages ændringer i tilstanden af områder (søer, vandløb, heder, moser, 
strandenge, ferske enge, overdrev m.m.), der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 
§3. Fredninger og naturreservater oprettes i henhold til Naturbeskyttelsesloven. 
 
Fredninger har til formål at bevare et område i en bestemt tilstand eller at fastlægge 
en særlig drift, så området udvikler sig hen mod en bestemt ønskelig tilstand. Frednin-
ger af arealer eller lokaliteter, kan ske efter gennemførelse af en fredningssag efter be-
stemmelserne i Naturbeskyttelseslovens kapitel 6, hvorved Fredningsnævnet kan gen-
nemføre fredninger af landarealer og ferske vande til at varetage Naturbeskyttelseslo-
vens formål /99/. 
 
Naturreservater oprettes i henhold til Naturbeskyttelsesloven på statsejede arealer og i 
danske farvande (fiskeriterritoriet) med blandt andet det formål at beskytte bestande 
af dyr og planter og deres levesteder.  
 
Vildtreservater oprettes i henhold til Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning 
/100/, med det formål at beskytte og ophjælpe bestande af vildt levende fugle og pat-
tedyr. I enkelte tilfælde tages begge love i anvendelse ved oprettelse af et reservat. 
 
4.8.2 Eksisterende forhold 
Dette afsnit beskriver naturforholdene omkring Avedøreværket, herunder: Køge Bugt, 
Natura 2000 områder, natur og vildtreservater, fredninger, habitatdirektivets bilag IV 
arter samt §3 områder. 

4.8.2.1 Køge Bugt 
Køge Bugt hører ind under Vanddistrikt Sjællands hovedopland /91/. Der foreligger på 
nuværende tidspunkt en basisanalyse for Køge Bugt. Basisanalysen indeholder 
en status for miljøtilstanden samt en risikoanalyse, der vurderer muligheden for, at de 
enkelte vandområder enten opfylder de forventede mål i 2015, eller om de forventes 
ikke at opnå "god tilstand". Desuden indeholder analysen en sammenfatning af de væ-
sentlige vandforvaltningsmæssige opgaver for området. 
 
For kystvandet er der fastlagt en række operationelle biologiske og vandkemiske mil-
jømål, som er vedtaget i regionplan 2005 for hovedstadsområdet /101/. Miljømålene 
omfatter næringssalte, sigtedybde, miljøfremmede stoffer og tungmetaller, ilt, udbre-
delse af ålegræs, forureningsbetingede trådalger, klorofyl og bundfauna. For kystvande 
er målsætningen skærpet ud for badestrande og i områder med særlige rekreative eller 
naturvidenskabelige interesser, mens målsætningen er lempet i erhvervshavne, på 
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klappladser, ved spildevandsudledninger og ved affaldsdepoter. Den resterende del er 
generelt målsat.  
 
Den afgørende faktor for miljøtilstanden i Køge Bugt er belastningen med næringsstof-
fer og miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Hele området vurderes generelt at være 
næringsstofpåvirket samt påvirket af for høje koncentrationer af miljøfremmede stoffer 
og tungmetaller i sediment og muslinger. Det vurderes, at 100% af kystvandet er på-
virket af for meget næringsstoftilførsel, samt af miljøfremmede stoffer og tungmetaller 
/91/.  
 
I basisanalysen vurderes det, at der er stor risiko for, at Køge Bugt ikke kan opfylde 
kravene til en god økologisk tilstand i 2015. Det er frem for alt belastningen med næ-
ringssalte, forureningsbetingede trådalger og miljøfremmede stoffer og tungmetaller, 
der hindrer målopfyldelsen. Der er behov for tiltag til at nedbringe de forhøjede kon-
centrationer af næringssalte i vandet og dermed også mængden af forureningsbetinge-
de trådalger. Der er desuden behov for at reducere belastningen med miljøfremmede 
stoffer og tungmetaller fra land og skibstrafik /91/. 

4.8.2.2 Natura 2000 
Der ligger ingen RAMSAR områder i det østsjællandske område. 
 
Saltholm er en ca. 16 km2 stor, flad ø, beliggende midt i Øresund /102/, /103/. Øen er 
sammen med Svaneklapperne og de andre små omkringliggende øer, den kunstige ø 
Peberholm og de omkringliggende havområder udpeget som Habitatområde nr. 126 
”Saltholm og omkringliggende hav” og som fuglebeskyttelsesområde nr. 110. Habitat-
området er udpeget for syv naturtyper og to arter, og fuglebeskyttelsesområdet er ud-
peget for 18 arter /104/. Naturtyperne er alle udsat for oversvømmelse fra havet og 
tilføres derfor næring fra havvandet og opskyllet materiale som tang /104/.  
 
De terrestriske naturtyper, som er en del af udpegningsgrundlaget hører ikke til de na-
turtyper, som er mest følsomme over for næringsstofbelastning, da deres tålegrænse 
er foreslået til 30-40 kg N/ha/år, i modsætning til eksempelvis lobeliesøer, højmoser 
m.fl., som, har tålegrænse mellem 5-10 kg N/ha/år. Habitatområde nr. 126 ”Saltholm 
og omkringliggende hav” og fuglebeskyttelsesområde nr. 110 er ikke behandlet yderli-
gere i denne redegørelse. Dette skyldtes dels at naturtyperne har en forholdsvis høj tå-
legrænse, dels den forholdsvis lange afstand fra Avedøreværket til områderne (ca. 14 
km). 
  
Umiddelbart øst for Avedøre Holme ligger Habitatområde nr. 127 ”Vestamager og ha-
vet syd for” samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 111. Det udpegede areal efter de to di-
rektiver er identisk og området ses i Figur 4.8. 
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Figur 4.8 Kort over Natura 2000-område, Habitatområde 127 ”Vestamager og havet 
syd for” samt Fuglebeskyttelsesområde 111 /86/.  
 
Det udpegede areal omfatter 6.179 ha og består af lavvandsområdet Kalveboderne, 
Vestamager som er inddæmmet fladvandsområde med strandeng, strandoverdrev og 
rørsump, og det marine område syd og vest for Amager. 
 
Kalveboderne er et fredet område. Det lavvandede farvand er i vinterhalvåret et meget 
vigtigt område for vandfugle, der her samles i meget store antal. Under isvintre er 
særligt området syd for Sjællandsbroen vigtigt, fordi strømforholdene sikrer åbent 
vand selv i meget kolde perioder. Store dele af havbunden er dækket af undervands-
vegetation, især havgræs og ålegræs, som er af stor betydning for planteædende 
vandfugle. Endvidere er der i farvandet et rigt dyreliv, fx småkrebs, muslinger, fisk, 
vandinsekter o.lign., som giver levemuligheder for vandfugle, som overvejende lever af 
dyrisk føde. Kalveboderne er af international betydning for troldand samt lille og stor 
skallesluger og området er derfor udpeget som en del af Fuglebeskyttelsesområde nr. 
111 /105/. 
I Kalveboderne har gentagne iltsvind i forbindelse med store udledninger af spildevand 
fra Damhusåen været et stort problem. Dette er dog i bedring efter en forbedret rens-
ning af spildevand. Det relativt høje indhold af tungmetaller og miljøfarlige stoffer i se-
dimentet er dog en begrænsende faktor for at opnå et uforstyrret dyre- og planteliv i 
Kalveboderne.  
 
Vestamager er gennemskåret af flere kanaler og der findes flere søer spredt i området. 
Størstedelen af landområdet er strandeng og laguner, men der findes også træbevok-
sede arealer og mindre skove på de inddæmmede arealer. Området har international 
betydning som fuglelokalitet og er Danmarks vigtigste lokalitet for overvintrende lille 
skallesluger. Derudover er området et særdeles vigtigt rasteområde for rovfugle. Om-
rådet er desuden en botanisk lokalitet af stor vigtighed hvor der af særlige interesser 
kan nævnes blå iris, øresundshønsetarm og brændeskærm. Derudover findes flere 
sjældne orkidéarter som majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Store dele af Vestamager 
er fredet. Der er offentlig adgang til det meste af området bortset fra enkelte sårbare 
lokaliteter som sandøen og vildtreservatet på Forsvarets arealer ved Aflandshage. 
 
De marine områder kendetegnes ved sandbanker med vedvarende dække af lavvandet 
havvand. Dog sker der på dele af kysten syd for Dragør samt ved Kofoeds Enge og 
Vestpynten sedimenttransport som danner strandholme og strandøer og mellem disse 
opstår strandlaguner og strandsøer. Dette er en vedvarende proces og den konstante 
ændring af landskabet det medfører, har betydning for terner, klyder og andre arter 
som yngler på småøerne, der er fri for rovdyr som fx ræve og mink. 
 
Der er udarbejdet en basisanalyse for Natura 2000-området dækkende Habitatområde 
127 samt Fuglebeskyttelsesområde 111 /90/. I basisanalysen er der foretaget en fore-
løbig vurdering af truslerne mod naturtyper og arter i området.  
 
Næringsstofbelastning på de større lavvandede bugter og vige samt strandenge, der er 
ret tolerante over for kvælstof, er sandsynligvis inden for tålegrænsen. Dette kan være 
betinget af naturområdernes overfladeruhed. En fortsat næringsstofbelastning kan dog 
medføre, at flere af de karakteristiske plantearter forsvinder, og naturtypernes tilstand 
ændres. 
 
De største trusler mod naturen på Vestamager er eutrofiering, tilgroning, ændring af 
de hydrologiske forhold, invasive arter, arealmæssige ændringer og forstyrrelse af ar-
ter. I relation til de marine naturtyper er de største trusler eutrofiering samt det rela-
tivt høje indhold af tungmetaller og miljøfarlige stoffer i sedimentet. 
 
Forstyrrelse i det marine område fra rekreativ udnyttelse er især en trussel for havter-
ne og dværgterne, der yngler på stranden ved Sydvestpynten/Kofoeds Enge samt den 
sandø, der her opstår nogle år. Lystsejlere går lejlighedsvis i land på øen når den fin-
des, og forstyrrer ynglende vadefugle. 
 
Habitatområde 127, ”Vestamager og havet syd for” er udpeget for ni naturtyper, og 
Fuglebeskyttelsesområde 111 er udpeget for 12 arter /90/. I Tabel 4.29 ses en liste 
over de udpegede naturtyper og arter. 
 
Naturtyper og arter, som er udpegningsgrundlag for Habitatområde 127 og 
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Fuglebeskyttelsesområde 111 
 Kode

 
Navn 
 

Tålegrænse
kg N/ha/år

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække 
af havvand 

- 

1150  * Kystlaguner og strandsøer 30-40 

M
ar

in
e 

n
a
-

tu
rt

yp
er

 

1160 Større lavvandede bugter og vige 30-40 

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde - 

1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strand-
planter, der koloniserer mudder og sand 

30-40 

1330 Strandenge 30-40 

2120 Hvide klitter og vandremiler 10-20 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation 
(grå klit og grønsværklit) 

10-20 
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2190 Fugtige klitlavninger 10-25 

 Rørhøg  

 Plettet rørvagtel  

 Klyde  

 Almindelig ryle  

 Havterne  

 Dværgterne  

 Mosehornugle  

 Knopsvane  

 Troldand  

 Stor skallesluger  

 Lille skallesluger  
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Tabel 4.29 Naturtyper og arter, som er udpegningsgrundlag for Habitatområde 127 og 
Fuglebeskyttelsesområde 111. * angiver at naturtypen er prioriteret /90/. Tålegræn-
ser gengivet fra /106/, dog for naturtype 1110, 1160 og 1310 fra /107/. 

 
Habitatområde 127 
De terrestriske naturtyper, som er en del af udpegningsgrundlaget, hører ikke til de 
naturtyper, som er mest følsomme over for næringsstofbelastning (alle naturtyper har 
tålegrænse over 10 kg N/ha/år). Naturtyperne ”2130 Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation (grå klit og grønsværklit)” og ”2120 Hvide klitter og vandremiler” er de ty-
per, der har det laveste naturlige næringsstofniveau. Danmarks Miljøundersøgelser for-
slår en tålegrænse for disse naturtyper på 10-20 kg N/ha/år. Naturtypen ”2190 Fugtige 
klitlavninger” har en foreslået tålegrænse på 10-25 kg N/ha/år /106/.  
 
Beliggenheden af naturtyperne ”2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå 
klit og grønsværklit)” samt ”2190 Fugtige klitlavninger” er vist på Figur 4.8. Naturtypen 
”2120 Hvide klitter og vandremiler” er ikke blevet fundet /108/. 
 
Baggrundsbelastningen i området er for Amager på 10-11 kg N/ha/år for 2007. For de 
øvrige områder omkring Avedøreværket er baggrundsbelastningen på mellem 12 og 13 
kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen ligger altså tæt på tålegrænsen for de mest føl-
somme naturtyper /109/. 
 
For naturtyperne ”1150 Kystlaguner og strandsøer”, ”1160 Større lavvandede bugter 
og vige”, ”1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer 
mudder og sand” samt ”1330 Strandenge” er der foreslået relative høje tålegrænser 
(30-40 kg N/ ha). For naturtyperne ”1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende 
dække af havvand” og ”1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde”, er der ikke 
foreslået tålegrænser for atmosfærisk belastning. Dette er ikke relevant, idet naturty-
perne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for atmosfærisk tilførsel, eller forventes at 
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modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær afstrøm-
ning /107/. 
 
Naturtyperne ”1150 Kystlaguner og strandsøer” samt ”2130 Stabile kystklitter med ur-
teagtig vegetation” (grå klit og grønsværklit) er prioriterede, hvilket medfører et sær-
ligt ansvar for beskyttelsen /90/.  
 
Fuglebeskyttelsesområde 111 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 111 er udpeget på grundlag af ynglende Bilag 1 arter 
(rørhøg, plettet rørvagtel, klyde, almindelig ryle, havterne, dværgterne og mosehorn-
ugle) samt store forekomster af trækgæsterne knopsvane, troldand, stor skallesluger, 
lille skallesluger og skarv.  
 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 111 er en særdeles vigtig fuglelokalitet, og områdets 
landarealer omfatter nogle af Østdanmarks vigtigste vådområder med meget store be-
stande af ynglende og rastende ande- og vadefugle. Området er en af Danmarks vig-
tigste lokaliteter for overvintrende lille skallesluger, og følgende arter yngler i området: 
Atlingand og plettet rørvagtel som er opført på den danske Rødliste som næsten truede 
(NT), pungmejse som er opført på den danske rødliste som sårbar (VU) samt sydlig 
almindelig ryle (nu forsvundet), hvor almindelig ryle er opført på den danske rødliste 
som moderat truet (EN) /110/. I de seneste år er der sket en drastisk reduktion i be-
standen af mange ynglefugle på Vestamager, hvilket formentlig bl.a. skyldes tilgroning, 
en øget bestand af ræve, samt øget forstyrrelse på grund af offentlighedens færdsel 
/111/. 

4.8.2.3 Natur- og vildtreservater 
Øst for Avedøre Holme findes Vildtreservatet Amager. Reservatet er oprettet med det 
primære formål at beskytte de natur- og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til de 
lavvandede dele af søterritoriet omkring Amager samt at regulere færdsel og jagt for at 
beskytte fuglelivet i området /112/. Der ligger ingen naturreservater i nærheden af 
Avedøreværket. Vildreservatet ligger indenfor Natura 2000 området, og der foretages 
derfor ikke særskilte vurderinger af påvirkninger på vildtreservatet. 
 

4.8.2.4 Fredninger 
På Amager findes to fredede områder: Vestamager samt Sydamager. Vestamager er 
fredet for at sikre bevarelsen af de eksisterende naturtyper, især overdrev, søer og 
fugtige arealer. Desuden skal storbyens beboere have god og let adgang til området. 
Sydamager er fredet for at bevare det åbne strandengslandskab, det rige fugleliv og 
tilgodese eventuelle naturvidenskabelige interesser /99/. Både Vestamager og Syd-
amager er beliggende indenfor Natura 2000 området, og der foretages derfor ikke 
særskilte vurderinger af påvirkninger på de fredede områder.  
 
Nord og nordvest for Avedøre Holme ligger det fredede område Vestvolden. Området 
er fredet for at bevare de gamle fæstningsanlæg, volde, bygninger, alléer, småskove 
samt grønne områder. Nordøst for Avedøre Holme ligger Kystparken. Lodsparken og 
Strandengen, som er fredede med det formål at sikre arealerne til rekreative og alment 
friluftsformål /99/. Der vurderes ikke yderligere på disse fredede områder, da det ind-
ledningsvis er vurderet, at miljøpåvirkningerne fra brændselsomlægningen er uden be-
tydning for fredningsformålene. 

4.8.2.5 Bilag IV arter 
Forekomsten i Danmark af arter på habitatdirektivets bilag IV, er beskrevet af Dan-
marks Miljøundersøgelser i ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” 
/113/. Her præsenteres arterne forekomst i 10x10 km kvadranter, således at hvis en 
art er fundet indenfor en kvadrant, markeres hele kvadranten som udbredelsesområde. 
 
I Danmark forekommer der 36 dyrearter, der er på habitatdirektivets bilag IV. Heraf er 
der 13 arter, der enten forekommer eller har forekommet i kvadranten eller en eller 
flere tilstødende kvadranter, indeholdende Avedøreværket: Vandflagermus, langøret 
flagermus, skimmelflagermus, troldflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spids-
snudet frø og grønbroget tudse forekommer i kvadranten indeholdende Avedørevær-
ket. Brunflagermus, dværgflagermus, marsvin, løgfrø, strandtudse er registreret i en 
eller flere tilstødende kvadranter /113/. 
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”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” indeholder ligeledes en gennem-
gang af arternes yngle- og rasteområder, eventuelle krav til fourageringsområder samt 
trusler mod deres bevaringsstatus. De ovenfor nævnte arters yngle- og rasteområder, 
eventuelle specifikke fourageringsområder, samt trusler mod bevaringsstatus, er præ-
senteret i Baggrundsrapport /13/. 
 
Flagermus 
Flagermus yngler hovedsageligt i løvtræer med hulheder, revner eller sprækker samt i 
huse og større åbne bygninger. Rasteområderne er for de fleste arter af flagermus af 
samme type som yngleområderne, dog ofte på andre geografiske steder. Flagermus 
fouragerer på insekter, og fourageringsområderne er ofte i tilknytning til fersk eller 
brak vand-i enkelte tilfælde i tilknytning til kraftig belysning /113/. 
 
I forbindelse med miljøredegørelse for baneudvidelse mellem København og Ringsted 
/114/, /115/, er forekomsten af flagermus undersøgt. Der blev vurderet til at være 
mulighed for tilstedeværelse af troldflagermus, dværgflagermus, brunflagermus, vand-
flagermus, langøret flagermus og sydflagermus. Undersøgelserne viser sikre fund af 
vandflagermus, brunflagermus, dværgflagermus, og det formodes, at troldflagermus 
og skimmelflagermus også findes i området. 
 
Der er ikke kendskab til andre undersøgelser af forekomsten af flagermus i nærheden 
af Avedøreværket, men det forventes at der er en udbredt forekomst af flagermus i 
Natura 2000 området (Habitatområde 127 og Fuglebeskyttelsesområde 111). Særligt 
langøret flagermus, skimmelflagermus, troldflagermus og dværgflagermus forventes at 
forekomme, idet de er registeret i kvadranten indeholdende Vestamager /113/.  
 
Marsvin 
Marsvin forekommer i alle danske farvande, men er dog sjælden i Øresund. Yngleom-
råderne for marsvin kendes ikke præcist /113/. Der er ikke kendskab til detaljerede 
undersøgelser af marsvins forekomst i Køge Bugt. 
 
Markfirben 
Markfirben yngler på åbne, varme, solrige lokaliteter med løs jordstruktur og raster på 
veldrænede, solvendte skråninger /113/. I forbindelse med miljøredegørelse for bane-
udvidelse mellem København og Ringsted, fandt man ingen markfirben, primært på 
grund af manglen på lokaliteter med løs jordstruktur /114/, /115/.  
 
Der er ikke kendskab til yderligere undersøgelser af forekomsten af markfirben i områ-
det omkring Avedøreværket, men det kan forventes, at markfirben forekommer i Natu-
ra 2000 området (Habitatområde 127 og Fuglebeskyttelsesområde 111) /113/. 
 
Padder 
Paddernes yngleområder er kendetegnet ved at være lysåbne vandhuller, til tider tem-
porære vandansamlinger, med lav eller ingen vegetation. Rasteområderne indeholder 
skjulesteder i form af grene, sten el. lign., eller i form af løs jordstruktur /113/.  
 
I Hovedstadsområdet forekommer grønbroget tudse i kystområderne blandt andet 
langs Køge Bugt, Kalveboderne, Vestamager og Sydamager. Avedøre Holme udgør et 
vigtigt bindeled mellem bestandene langs Køge Bugt, i Sydhavnen og på Vestamager. 
Forekomsten af grønbroget tudse er undersøgt i forbindelse med VVM-redegørelsen for 
vindmøllerne på Avedøre Holme /43/, og præsenteret i særskilt baggrundsrapport til 
VVM-redegørelsen for udskiftning af vindmøller på Avedøre Holme /116/. Undersøgel-
sesområdet var afgrænset til Avedøre Holme. 
 
Figur 4.9 viser de aktuelle yngleområder for grønbroget tudse på Avedøre Holme og al-
le nyere fuld (efter år 2000) af grønbroget tudse udenfor ynglestederne. Bestanden af 
grønbroget tudse er udsat for en relativt stor ”baggrundsbelastning” i form af kørsel på 
vejene døgnet rundt og forstyrrelse af individer og levesteder ved den daglige drift af 
virksomhederne på Avedøre Holme.  
 
Der er ikke registreret fund af grønbroget tudse på Avedøreværkets arealer. 
 
Amphi Consult foretog i 2006 naturovervågning af padder på blandt andet Avedøre 
Holme, i Strandparken, på Vestamager og på Sydamager /117/. Af padder på habitat-
direktivets bilag IV blev der på Avedøre Holme registreret grønbroget tudse, og i 
Strandparken blev der ligeledes registreret grønbroget tudse. På Vestamager blev der 
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registreret strandtudse, grønbroget tudse samt spidssnudet frø, og på Sydamager blev 
der registreret grønbroget tudse og spidssnudet frø. 
 
I forbindelse med miljøredegørelse for baneudvidelse mellem København og Ringsted 
blev spidssnudet frø og stor vandsalamander eftersøgt. Man fandt forekomst af spids-
snudet frø men ikke af stor vandsalamander i områder grænsende op til den planlagte 
linjeføring /114/, /115/. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.9 Ynglesteder og fund af grønbroget tudse på 
Avedøre Holme /116/.  
 
Derudover er der ikke kendskab til yderligere detaljerede undersøgel-ser af forekom-
sten af padder i nærheden af Avedøreværket, men det forventes, at stor vandsalaman-
der, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse samt grønbroget tudse forekommer i Natura 
2000 området (Habitatområde 127 og fuglebeskyttelsesområde 111) /113/. 
 

4.8.2.6 §3 områder 
På Avedøre Holme samt umiddelbart nord for Amagermotorvejen, ligger en række stør-
re og mindre §3 beskyttede søer og strandenge samt en enkelt mose. Nord for Aved-
øre Holme ligger et §3 beskyttet vandløb. Vandløbet er del af fredningen ”Vestvolden” 
/99/.  
 
Øst for Avedøre Holme, ligger der en lang række §3 beskyttede søer, vandløb samt 
strandenge. Samtlige områder er del af et Natura 2000 område. Beliggenheden er vist 
på Figur 4.10. 
 
Hvidovre Kommune har fået udarbejdet en vurdering af en række af kommunens §3 
områder /118/. Tilstanden for søerne (dækkende naturprægende vandhuller samt 
regnvandstekniske anlæg) er vurderet til at være kendetegnet ved tilgroning med rør-
sump, hvor 4 ud af 20 naturprægende vandhuller og 8 ud af 15 regnvandsbassiner var 
under tilgroning med rørsump. Af de 8 regnvands-bassiner havde 2 bevaret de plante-
samfund, der var grundlag for udpegningen. Tilgroning med vedplanter, er vurderet til 
ikke at være et problem. Strandengene er, ud over en enkelt, der blev afgræsset, også 
truet af tilgroning. Derudover har manglen på saltpåvirkning medført, at strandfloraen 
er forsvundet fra flere arealer. Der er ikke foretaget vurdering af tilstanden på mosen. 
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Vest for Avedøre Holme ligger der, i tilknytning til Brøndby Strand, en række §3 be-
skyttede søer. Beliggenheden er vist på Figur 4.10. 
 
Den østligste sø, Holme Sø, rummer nogle at Københavnsområdet største fuglekoloni-
er, blandt andet for sorthoved måge, hættemåge, stormmåge samt splitterne /111/.  
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Figur 4.10 §3 områder i området omkring Avedøreværket 
/86/. 
 
4.8.3 Miljøpåvirkninger 
Der er i dette afsnit foretaget analyser og vurderinger af de miljømæssige forhold, der 
kan have en potentiel påvirkning af natur (flora og fauna) i området omkring Avedøre-
værket samt vandkvaliteten i Køge Bugt. 
 
De forhold der i denne forbindelse er vurderet at være relevante er: 
9. Udledning af kvælstof (N) til atmosfæren og efterfølgende deposition i området om-

kring Avedøreværket (til land og til havet). 
10. Udledning af tungmetaller til atmosfæren og efterfølgende deposition i 

området omkring Avedøreværket (til land og til havet). 
11. Udledning af kølevand. 
12. Trafik med biler og skibe samt støj fra Avedøreværkets drift. 

4.8.3.1 Kvælstofdeposition 
Den form for luftforurening, der har størst betydning for den danske natur, er nedfald 
af atmosfærisk kvælstof (N) /119/.  
 
Luftbåret kvælstof, der afsættes i naturområder, kan medføre en gødskning af disse. 
Mange naturtyper på arealer med lavt næringsstofindhold er kvælstoffølsomme. For 
disse naturarealer kan en tilførsel af næringsstoffer betyde en forrykning af nærings-
stofbalancen og en ændring af den naturlige plantevækst. 
 
Nedfald af kvælstof fra luften stammer fra menneskelige aktiviteter. Nedfaldet består 
af forskellige kemiske kvælstofforbindelser. Omkring halvdelen af nedfaldet består af 
ammoniak og ammonium, som stam-mer fra udslip i forbindelse med landbrug (hoved-
sagelig husdyrproduktion). Den anden halvdel af nedfaldet består af oxiderede kvæl-
stofforbindelser (kvælstofdioxid, nitrat, salpetersyre m.m.), som stammer fra udslip i 
forbindelse med forskellige former for forbrænding (biler, opvarmning, industri, kraft-
værker m.m.) Det vurderes, at over 50% af de danske naturområder modtager mere 
kvælstof end de kan tåle /120/. 
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Efter udslippet til luften, bliver kvælstoffet transporteret fra kilderne med vinden. Un-
dervejs bliver kvælstoffet efterhånden afsat på land- og vandoverflader. Afsætning, 
som betegnes deposition, foregår ved to processer: 
 
13. Våddeposition, som er den afsætning af kvælstof, der foregår, når 

kvælstofforbindelserne optages i regndråber eller sne, og afsættes på jorden eller 
tilføres vandmiljøet i forbindelse med nedbør.  

14. Tørdeposition, som er den afsætning, som finder sted når luftens gas-
ser og partikler kommer i kontakt med, og afsættes på, diverse overflader (vand, 
jord, planter, bygninger m.m.).  

 
De kvælstofilter, som slippes ud fra forbrændingsprocesser, består af ca. 95% NO og 
5% NO2. I løbet af kort tid omdannes alt NO til NO2, som ikke er særlig vandopløseligt 
og derfor ikke afsættes via våddeposition. Der kan derfor ses bort fra våddeposition af 
kvælstof i nærområdet. Det er imidlertid kun en lille del af NO2, der afsættes direkte 
via tørdeposition til planter, jord m.m. Hovedparten omdannes via en række kemiske 
processer til salpetersyre og en række forskellige nitratsalte, som bliver bundet til luf-
tens partikler eller i luftens vanddråber. Kvælstofforbindelser kan derfor transporteres 
mange hundrede kilometer væk fra kilden /120/. 
 
Som det fremgår af afsnit 4.8.2 er der omkring Avedøreværket identificeret følgende 
næringsfølsomme beskyttede naturtyper:  
• ”2120 Hvide klitter og vandremiler” (dog ikke fundet ved besigtigelse) og ”2130 

Stabile kystklitter med urteagtig vegetation” (grå klit og grønsværklit)”. Danmarks 
Miljøundersøgelser forslår en tålegrænse for disse naturtyper på 10-20 kg N/ha/år.  

• ”2190 Fugtige klitlavninger” Danmarks Miljøundersøgelser forslår en tålegrænse for 
denne naturtype på 10-25 kg N/ha/år /106/. 

 
Da der fra Avedøreværket udledes store mængder kvælstof i form af NOx (NO og NO2) 
til luften, er der foretaget en vurdering af udledningen af kvælstof og de mulige miljø-
påvirkninger heraf. 
 
Emission af kvælstof fra Avedøreværket 
Hovedparten af det kvælstof, der udledes til luften fra Avedøreværket udsendes som 
NOx. De øvrige mulige kilder til kvælstofudledning er svævestøv, der indeholder N samt 
andre kvælstofforbindelser, som fx ammoniak. Støvemissionen er max. 30 mg/m3, 
hvoraf kun nogle få procent vil være kvælstof. Samlet set vil der kun være et meget lil-
le bidrag af kvælstof (<2 mg/Nm3) fra støv til den samlede emission af kvælstof. Am-
moniak udledes ikke fra Avedøreværket i mængder af betydning sammenholdt med 
udledningen af NOx. Der udsendes således ikke andre kvælstofforbindelser i afkastluf-
ten fra Avedøreværket i koncentrationer, der har nogen betydning for kvælstofdeposi-
tionen i området. Der er derfor i det følgende fokuseret på Avedøreværkets NOx-
emission. 
 
Udledningerne af NOx er afhængig af dels den koncentration, der er i røggassen og dels 
af antal driftstimer. 
 
I Tabel 4.30 er beregningsforudsætningerne for de årlige NOx-emis-sioner vist. 
 

Emission mg/Nm3, tør 6% O2 Årlige gennemsnitlige emissioner 
af NOx (NO + NO2) Blok 1 Blok 2 Gasturbiner 1) Biokedel 

0-alternativ (eksisterende forhold) 156 (200) 159 (200) 225 (225) 252 (400) 

Hovedforslag 200 (200) 140 (207) 225 (225) 252 (400) 

Biomasse 200 (200) 180 (200) 225 (225) 252 (400) 

Kul 150 (200) 140 (200) 225 (225) 252 (400) 

Affald 150 (200) 140 (210) 225 (225) 252 (400) 
1) For gasturbiner er ref. 3% O2 

Tabel 4.30 Årlige gennemsnitlige emissionsværdier af NOx ved de forskellige scenarier (mg/Nm3, tør 6% 
O2). I parentes er angivet de emissionsgrænser, der er anvendt ved beregning af de maksimale timeemis-
sioner /1/.  
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De værdier, der er angivet i Tabel 4.30 er årlige gennemsnitlige emissionsværdier. 
Værdierne er fastlagt ud fra de eksisterende anlægs driftsdata. Det er på denne bag-
grund vurderet, hvilken årlig gennemsnitlig emissionsværdi det enkelte anlæg kan 
overholde med de forskellige brændselstyper. Der forventes en højere emission ved fy-
ring med biomasse end ved de øvrige brændsler. Der er i Baggrundsrapport /1/ rede-
gjort mere detaljeret for forudsætningerne for tallene. 
 
Deposition af kvælstof 
På baggrund af beregningerne af de årlige gennemsnitlige udledninger er der udført 
OML-beregninger, der beregner de årlige gennemsnitlige immissionskoncentrationer af 
NOx. Disse beregningsresultater fremgår af Baggrundsrapport /3/  
 
DMU har med udgangspunkt i disse beregningsresultater udført depositionsberegninger 
for kvælstof. Resultaterne fremgår af Baggrundsrapport /4/.  
 
Depositionen af kvælstof er afhængig af overfladens karakter, idet der primært er tale 
om tørdeposition. Depositionen sker således direkte ved kontakt mellem luften og 
overfladen. Tabel 4.31 viser depositionen for de forskellige driftsscenarier for overfla-
derne skov, græs og vand. Desuden er angivet depositionen tæt ved Avedøreværket 
(på egen grund). Her er der regnet på overfladen græs. Depositionen tæt på Avedøre-
værket skyldes primært gasturbinerne. Disse tal er ikke interessante i forhold til de 
næringsstoffølsomme naturtyper beliggende i Natura 2000 område. 
 
 
 
 

Deposition (kg N/ha/år) 
Beregnet deposition af kvælstof 

Skov Græs Vand På AVV 

0-alternativ (eksisterende forhold) 0,43 0,22 0,0001 0,37 

Hovedforslag 0,45 0,22 0,0001 0,38 

Biomasse 0,63 0,32 0,0001 0,54 

Kul 0,53 0,26 0,0001 0,45 

Affald 0,53 0,26 0,0001 0,45 

Tabel 4.31 Årlig deposition af kvælstof ved de forskellige scenarier (kg N/ha/år) i 3 km’s afstand. For 
Avedøreværket er der dog beregnet tæt på skorsten for gasturbiner /4/. 

 
Ved depositionsberegningerne er der forudsat følgende: 
• Kvælstofdepositionen skyldes udelukkende tørdeposition. Da NOx er meget lidt 

vandopløselig, kan der ses bort fra våddepositionen af kvælstof i nærområdet. 
• Halvdelen af NOx foreligger som NO2. 
 
For yderligere detaljer henvises der til Baggrundsrapport /4/. 
 
Som det fremgår af Tabel 4.31 sker der ingen kvælstofdeposition af betydning til vand. 
Depositionen for 0-alternativ og Hovedforslag varierer kun marginalt. Den største de-
position sker ved driftsscenariet Biomasse, dels på grund af antal driftstimer i forhold 
til 0-alternativet og dels på grund af en forventet højere gennemsnitlig årlig emission 
af NOx. 

4.8.3.2 Tungmetaller 
Deposition af tungmetaller fra luft spiller en væsentlig rolle for den samlede tungme-
talbelastning af de danske landområder. Depositionen af tungmetaller kan forøge 
tungmetalindholdet i de øverste jordlag (0-20 cm). På lignende måde er den atmosfæ-
riske deposition af tungmetaller til vandmiljøet i mange tilfælde betydelig sammenlig-
net med andre kilder /119/. 
 
Emission af tungmetaller 
I Tabel 4.32 er de beregnede emissioner af tungmetaller for 0-alte-rnativet, Hovedfor-
slaget, og de tre driftsscenarier angivet.  
 
Der er med udgangspunkt i indholdet af tungmetaller i kul generelt og efter samråd 
med Miljøcenter Roskilde foretaget beregninger for tungmetallerne: Cadmium (Cd), 
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kviksølv (Hg), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), bly (Pb), vanadium (V), arsen (As), 
molybdæn (Mo), selen (Se) samt zink (Zn).  
 
Driftsscenario og ud-
ledning af tungmetaller 

Cd Hg Cr Cu Ni Pb V As Mo Se Z

0-alternativ  1,0 14 13 9 20 11 24 11 1,6 170 4

Hovedforslag 2,2 23 16 21 19 33 21 13 1,7 348 8

Biomasse 1,2 13 6 5 7 6 7 4 0,9 229 3

Kul 1,9 38 29 20 37 26 43 25 3,5 538 8

Affald 4,2 45 34 43 40 72 45 27 3,5 644 8

Tabel 4.32 Emission af tungmetaller med røggassen ved 0-alternativet, Hovedforslaget og ved de tre drift
scenarier (kg/år). 
Som det fremgår af Tabel 4.32 øges emissionen af tungmetaller fra 0-alternativet til 
Hovedforslaget for alle tungmetaller, dog ikke for nikkel og vanadium. De tre driftssce-
narier viser inden for hvilket interval udledningerne kan variere fra år til år.  
 
Deposition af tungmetaller 
Der er udført depositionsberegninger for tungmetaller. Beregningerne er udført af 
DMU, Aarhus Universitet /4/, på baggrund af OML-bereg-ninger udført af DONG Energy 
/3/. Ved beregningerne er der taget hensyn til driftstimerne i de enkelte scenarier. De-
positionen kan ske både som tørdeposition og som våddeposition. 
 
Ved beregning af den tørre deposition anvendes normalt en depositionshastighed, der 
er afhængig af de meteorologiske forhold. For at simplificere beregningen, er der an-
vendt en konservativt estimeret årlig gennemsnitsværdi for depositionshastigheden. 
Tørdepositionen af partikler (og dermed tungmetaller) afhænger af partikelstørrelsen, 
hvor store partikler deponerer hurtigst. Derudover tager beregningen ikke hensyn til, 
at der fjernes/deponeres stof mellem kilden og receptorpunktet. 
 
Under nedbørsperioder vil der også forekomme våddeposition, idet regndråber kan ud-
vaske gasser og partikler fra røgfanen. Våddepositionen afhænger af en række fakto-
rer, herunder dråbediameter og partikelstørrelse. 
 
Våddeposition af tungmetaller er dominerende i forhold til tørdeposition. 
 
For kviksølv og selen sker emissionen primært på gasform, og har således ikke helt 
den samme depositionshastighed som de øvrige metaller. Depositionen af kviksølv og 
selen sker også primært som våddeposition. Våddepositionen er her bl.a. afhængig af 
dråbestørrelse samt vandopløselighed. 
 
I Tabel 4.33 er den årlige deposition estimeret for 0-alternativet, Hovedforslaget og de 
tre driftsscenarier. Desuden er angivet baggrundsdepositionen for 0-alternativet samt 
baggrundsdepositionen for Danmark. Bemærk, at der ikke findes tal for baggrundsde-
positionen for alle tungmetaller.  
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Gennemsnitlige depo-

sition til  Deposition  
af tung- 
metaller 

0-
alternativ

µg/m2 

Hovedfor-
slag 

µg/m2 

Biomasse
µg/m2 

Kul 
µg/m2 

Affald 
µg/m2 land i 

Danmark 
µg/m2 

vand i 
Danmark 

µg/m2 

Cd 0,6 1,2 0,7 1,1 2,3 33 29 

Hg 6,6 10,7 6,0 17,8 21,2   

Cr 7,6 9,1 3,6 16,4 19,6 107 96 

Cu 5,2 11,6 2,7 11,4 24,5 905 877 

Ni 12,0 10,9 4,2 21,5 23,0 262 231 

Pb 6,7 18,5 3,5 14,9 40,4 743 670 

V 14,2 12,0 4,0 24,7 26,0   

As 6,4 7,0 2,4 14,2 15,3 86 78 

Mo 1,0 1,0 0,5 2,0 2,0   

Se 80,4 161,9 107,5 251,7 300,8   

Zn 23,9 49,6 20,2 48,5 49,1 5.422 5.162 

Tabel 4.33 Estimeret deposition på land fra Avedøreværket ved 0-alternativet, Hovedforslaget samt de tre 
driftsscenarier sammenholdt med de estimerede generelle depositioner for Danmark /4/, /119/. 

 
Depositionen af tungmetaller er størst tæt på Avedøreværket og aftager med afstan-
den. Det har dog størst interesse at vide depositionen i de nærliggende naturområder 
ved Vestamager. Beregningerne af depositionen er derfor udført i en afstand af 3 km 
fra Avedøreværket. Det er i dette område, at tørdepositionen er størst. Ved beregnin-
gen af våddepositionen er der ganget med en faktor 1,5 for at korrigere for, at nedbø-
ren ikke er jævnt fordelt i forhold til vindretningen i området omkring Avedøreværket. 
Tallene skal således opfattes som de maksimale depositioner og altså ikke som et gen-
nemsnit i området. 
 
Som det fremgår af Tabel 4.33 ligger de beregnede depositioner for såvel 0-
alternativet, Hovedforslaget og de tre driftsscenarier under baggrundsdepositionen i 
Danmark generelt. For nogle metaller og scenarier udgør depositionen dog op til ca. 
20% af baggrundsdepositionen. Depositionen til Køge Bugt er dog kun 2/3, idet der her 
ikke skal korrigeres med en faktor 1,5 for skæv nedbørsfordeling i området /4/. 
 
Miljøkvalitetskrav for vand 
Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forure-
nende stoffer til vandløb, søer eller havet /63/ opstiller miljøkvalitetskrav for indholdet 
af cadmium, kobber og kviksølv i recipienter.  
 
Herudover er der i nyt direktiv fra EU (Direktiv nr. 2008/105/EF af  16. december 
2008) /97/ opstillet nye miljøkvalitetskrav for bl.a. cadmium, bly, kviksølv og nikkel i 
vand, der skal implementeres i dansk lovgivning. Direktivet skal efterkommes senest 
den 13. juli 2010. Direktivet indebærer bl.a., at miljøkvalitetskravet for cadmium i 
vand ændres fra 2,5 µg/l til 0,2 µg/l og kviksølv ændres fra 0,3 µg/l til 0,05 µg/l.  
 
Desuden har Miljøcenter Roskilde oplyst miljøkvalitetskrav for de øvrige tungmetaller 
/14/, således at der for alle relevante metaller er fastsat miljøkvalitetskrav. For bly og 
nikkel har Miljøcenter Roskilde dog meddelt, at her gælder lavere krav end det nye EU-
direktiv.  
 
I Baggrundsrapport /14/ er der redegjort nærmere for fastlæggelsen af miljøkvalitets-
kravene. Miljø-vurderinger skal foretages i forhold til disse miljøkvalitetskrav. 
 
I Tabel 4.34 er miljøkvalitetskravene sammenholdt med de beregnede depositioner for 
tungmetaller ved de forskellige driftsscenarier. 
 
De beregnede depositioner er omregnet til en fortynding i en gennemsnitlig vanddybde 
på 1 meter og er beregnet som gennemsnit indenfor en afstand af 5 km fra Avedøre-
værket. Ved større vanddybder vil fortyndingen blive endnu større. Beregningerne er 
ligeledes fortaget uden, at der er taget hensyn til vandudskiftning i området /4/.  
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De beregnede tungmetalkoncentrationer ligger langt under miljøkvalitetskravene for 
marine recipienter. Der er desuden tale om en meget konservativ beregning, idet der 
her kun er beregnet horisontal opblanding på baggrund af årlig deposition og i en 
vandsøjle på 1 meter. I løbet af et år, hvor depositionen finder sted, vil opblandingszo-
nen have flyttet sig mange gange, idet området omkring Avedøreværket løbende skif-
ter vand med resten af Køge Bugt, Øresund og Østersøen. Den gennemsnitlige vand-
dybde i Køge Bugt er i øvrigt ca. 10 meter. 
  
Der er foretaget tilsvarende beregninger for områder, der ligger tættere på Avedøre-
værket i en afstand af 1 og 3 km fra Avedøreværket.  
 

Beregnet bidrag Årlige deposi-
tioner til vand 
omregnet til 
koncentratio-
ner i vand 

Miljøkvali-
tetskrav 

for marine 
recipienter 

µg/l 

(0-alter-
nativ) 
µg/l 

(Hovedfor-
slag) 
µg/l 

(Biomasse)
 

µg/l 

(Kul) 
 

µg/l 

(Affald) 
 

µg/l 

Cd 0,2 0,0005 0,0010 0,0006 0,0009 0,0020 

Hg 0,05 0,0055 0,0090 0,0050 0,0149 0,0178 

Cr 3,4 0,0060 0,0077 0,0030 0,0135 0,0162 

Cu 1,3 0,0041 0,0098 0,0023 0,0094 0,0206 

Ni 0,53 0,0096 0,0092 0,0035 0,0177 0,0190 

Pb 0,34 0,0053 0,0157 0,0029 0,0123 0,0341 

V 4 0,0114 0,0101 0,0033 0,0203 0,0214 

As 0,21 0,0050 0,0059 0,0019 0,0117 0,0126 

Mo 6,7 0,0008 0,0008 0,0004 0,0017 0,0017 

Se 1 0,0667 0,1367 0,0901 0,2114 0,2532 

Zn 8,3 0,0191 0,0419 0,0167 0,0400 0,0406 

Tabel 4.34 Miljøkvalitetskrav /14/ sammenholdt med årlige beregnede depositioner til vand omregnet til 
koncentrationer i vand (gennemsnit inden for en radius af 5 km) /4/. 
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Indenfor 3 km’s afstand er de beregnede koncentrationer ca. 50% højere og indenfor 1 
km’s afstand er de beregnede koncentrationer ca. 4 gange højere, sammenlignet med 
koncentrationen indenfor 5 km’s afstand. Jo nærmere man er på Avedøreværket des 
større bliver de beregnede gennemsnitlige koncentrationer. Det skal understreges, at 
tæt på Avedøreværket, er forudsætningen om ingen vandudveksling over et år ikke re-
alistisk 

4.8.3.3 Udledning af kølevand og overfladevand 
I afsnit 4.4.3.1 konkluderes det, at brændselsomlægningen ikke vil medføre væsentlige 
ændringer i spildevandsstrømme fra Avedøreværket til Køge Bugt. Udledningen af 
overfladevand er uforandret. Det fremgår dog, at forbruget af kølevand i de tre drifts-
scenarier vil stige på årsbasis på grund af flere driftstimer. Når forbruget stiger vil der 
derfor udledes en større mængde opvarmet vand til Køge Bugt. 
 
Stigningen i udledningen af kølevand i forbindelse med brændselsomlægningen vil væ-
re på ca. 3,5% på grund af øget driftstid ved de tre driftsscenarier: Biomasse, kul og 
affald, mens der ikke sker nogen ændring ved Hovedforslaget. 
 
Ved tidligere miljøvurderinger af projekter på Avedøreværket har der været fokus på 
de eventuelle effekter af udledningen af kølevand /121/, /122/. I 1992 blev det ud fra 
dykkerobservationer, ekkogram-mer og kvantitative vegetationsprøver vurderet, at der 
var en lavere dækningsgrad og lidt mindre biomasse af ålegræs ud for kølevandsudlø-
bet i forhold til tilsvarende områder 0,5 og 1 km vest for udløbet /121/. Ved samme 
undersøgelse var der en mindre dækningsgrad af blåmuslinger ved udløbet. 
  
I forbindelse med udarbejdelsen af en VVM-redegørelse for opsætning af vindmøller på 
Avedøre Holme /43/ blev der i 2008 lavet marinbiologiske undersøgelser af forholdene 
ud for Avedøreværket. Der blev foretaget undersøgelser i 10 transekter (linjer) i et ca. 
3 km bredt bælte. Transekterne var i gennemsnit 1,3 km lange. Undersøgelserne viste, 
at området ud for Avedøreværket og til ca. 3 km vest for Avedøreværket er meget ho-
mogent /123/. Dækningsgraden af blåmuslinger og ålegræs er meget ens på de 10 
transekter. 

4.8.3.4 Trafik og støj 
I afsnit 4.6 er ændringerne i trafik til lands og til vands beskrevet og i afsnit 4.7 er der 
foretaget en beregning af den eksterne støj fra Avedøreværket. 
 
Vejtrafik 
Hovedforslaget forventes at betyde en 23% stigning i lastbiltrafikken til Avedørevær-
ket, sammenholdt med 0-alternativet. Driftsscenariet Affald vil medføre den største 
stigning i antallet af lastbiltransporter på op til 67% flere lastbiler pr. døgn i forhold til 
0-alternativet. Da driftsscenariet Affald således udtrykker den situation, som vil kunne 
give den størst mulige miljøpåvirkning forårsaget af lastbiltrafik, er vurderingen af mil-
jøpåvirkningerne foretaget for dette scenarium. 
 
Det forventes at transport med lastbil primært finder sted på hverdag i tidsrummet 
07.00 til 18.00, og på trods af den relative store procentvise stigning i antal lastbiler vil 
stigningen sammenholdt med den øvrige trafikmængde i området betyde, at der ikke 
sker nogen ændring i støjbidraget fra trafikken i området, jf. afsnit 4.7.4. 
 
Skibstrafik 
I Øresund, som er et meget trafikeret farvand, har der i årene 2001-2008 været mel-
lem 88,5 og 108 skibstransporter om dagen /77/. Skibsaktivitet og undervandsstøj fra 
skibe kan påvirke havpattedyr som gråsæl og spættet sæl, der er en del af udpeg-
ningsgrundlaget for Habitatområde nr. 127, samt marsvin der er på Habitatdirektivets 
bilag IV. Desuden kan fugle, der raster eller fouragerer på vandet, påvirkes.  
 
Når sælerne er i vandet kan de påvirkes af undervandsstøj. Spættede sæler kan høre 
inden for frekvenser mellem 0.07–60 kHz og har den mest følsomme hørelse inden for 
8–30 kHz (tærskel = 60–70 dB re 1 μPa). Høretærskler ved de lave frekvenser på og 
under 1 kHz ligger ifølge litteraturen mellem 70 og 80 dB re 1 μPa /124/. På grund af 
det nære slægtskab og den sammenlignelige levevis har gråsæl formentlig en hørelse, 
der minder om spættet sæl. 
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Den lydstyrke og frekvens som skibe udsender, er for en stor del afhængig af skibets 
størrelse og hastighed. Mellemstore skibe udsender, indenfor frekvensområdet 20 Hz 
og 10 kHz, støj med en styrke mellem 130 og 160 dB re 1 µPa i 1m afstand til kilden 
/125/. 
 
På basis af kendskabet til sælernes hørelse og skibsstøjen under vand er det muligt at 
beregne, i hvilken afstand fra skibene sælerne kan høre støjen, og i hvilken afstand de 
reagerer på støjen. Det er blandt andet sket i forbindelse med VVM-redegørelsen for 
Horns Rev II Hav-møllepark. Det er beregnet, at skibsstøj med en frekvens på ca. 0,25 
kHz vil blive opfanget af en spættet sæl i en afstand af ca. 10 km. Skibsstøj med en 
frekvens på ca. 2 kHz vil kunne høres i en afstand af ca. 2-3 km. Det forventes, at sæ-
lerne kan udvise adfærdsændringer indenfor en afstand af 200-300 m af skibene 
/126/.  
 
Marsvin er følsomme over for lyd, og vil kunne høre undervandsaktiviteter meget langt 
væk. Der er ikke kendskab til undersøgelser over marsvins følsomhed over for støj fra 
skibe. Marsvin forekommer overalt i de indre danske farvand, inklusive de mere trafi-
kerede dele.  
 
Antallet af skibe/pramme forventes øget fra en hver anden dag i 0-al-ternativet til en 
om dagen ved Hovedforslaget til to om dagen i driftsscenariet Biomasse, jf. Tabel 4.22. 
I forhold til den øvrige trafik i Øresundsområdet er stigningen således begrænset og 
det vurderes ikke, at stigningen vil medføre væsentlige påvirkninger. 
 
For driftsscenariet Biomasse er stigningen i antallet af skibe/pramme til Avedøreværket 
på årsbasis markant, sammenlignet med 0-alterna-tivet. På døgnbasis svarer ændrin-
gen til, at der ved drifts-scenariet Biomasse vil anløbe omkring to skibe/pramme til 
Avedøreværket om dagen, sammenlignet med at der i 0-alternativet anløber mindre 
end et skib/pram om dagen. Men i forhold til den øvrige trafik i Øresundsområdet er 
stigningen således begrænset, og det vurderes ikke, at stigningen vil medføre væsent-
lige påvirkninger på marine pattedyr i området. 
 
For driftsscenarierne Kul og Affald vurderes det, at stigningen i antallet af ski-
be/pramme til Avedøreværket på årsbasis, sammenlignet med 0-alternativet, er så be-
skeden (11-14%), at det ikke vil medføre påvirkninger på miljøet.  
 
Støj 
Ændringerne i støjbidraget fra Avedøreværket som følge af projektet er meget små, jf. 
afsnit 4.7. For at kunne overholde støjgrænserne i forbindelse med miljøgodkendelse af 
projektet, skal der dog gennemføres støjdæmpende foranstaltninger. Dette vil samlet 
set betyde en reduktion af støjbidraget i omgivelserne. 
 
Herudover udgør en række andre kilder et stort bidrag til det samlede støjniveau i om-
rådet. Dette gælder specielt Amagermotorvejen. 
 
4.8.4 Miljømæssige vurderinger og konsekvensvurderinger 
I dette afsnit er der foretaget en vurdering af de miljømæssige konsekvenser for de 
beskyttede naturtyper og arter i området. Der er taget afsæt i de miljøpåvirkninger, 
der er beskrevet i afsnit 4.8.3. 
 
Der er for hver af de beregnede miljøpåvirkninger foretaget en vurdering af påvirknin-
gen af: 
• Natura 2000 områder (Habitatområde 127 og Fuglebeskyttelsesområde 111) 
• Bilag IV-arter 
• §3 områder 
• Køge Bugt (vandkvalitet) 

4.8.4.1 Kvælstofdeposition - påvirkning 
Udledningen og depositionen af kvælstof fra Avedøreværket er beregnet ved de for-
skellige scenarier, jf. Tabel 4.31.  
 
Tabel 4.35 viser den beregnede deposition ved 0-alternativet og ændringerne ved Ho-
vedforslaget samt de tre driftsscenarier. I tabellen er ligeledes angivet baggrundsdepo-
sitionen for 2007 for dels de nærliggende kommuner (Hvidovre, Dragør, Tårnby m.fl.) 
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samt baggrundsdepositionen i den nordlige del af Køge Bugt. Ligeledes er tålegrænser-
ne for de naturtyper, der findes i området, angivet. 
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kg N/ha/år 
Beregnet deposition af kvælstof 

Skov Græs Vand På AVV 

0-alternativ (eksisterende forhold)   0,43    0,22     0,0001   0,37 

Hovedforslag + 0,02 0 0 + 0,01 

Biomasse + 0,20  + 0,10 0 + 0,17 

Kul + 0,10  + 0,04 0 + 0,08 

Affald + 0,10  + 0,04 0 + 0,08 

Baggrundsdeposition - Nærliggende kommuner 10-13 

Baggrundsdeposition - Køge Bugt Nord 7,8 

Tålegrænser - naturtyper 10-40 

Tabel 4.35 Årlig deposition af kvælstof ved 0-alternativ og beregnede ændringer ved de forskellige scenari-
er /4/, sammenholdt med baggrundsdepositionen for 2007 i 3 km’s afstand fra Avedøreværket /127/ (kg 
N/ha/år) 

 
Som det fremgår af Tabel 4.35 udgør depositionen ved 0-alternativet ca. 0,22 kg 
N/ha/år, for overfladen græs som vurderes at være den mest repræsentative af de na-
turtyper, der findes i området. Ved Hovedforslaget sker der ingen ændringer og ved de 
tre driftsscenarier sker der en maksimal forøgelse på 0,10 kg N/ha/år. 
 
Sammenholdes depositionen med tålegrænserne for naturtyperne i Natura 2000 områ-
det, som ligger på mellem 10 og 40 kg N/ha/år, udgør ændringerne kun en marginal 
andel af tålegrænserne. Baggrundsdepositionen i området ligger, som det fremgår af 
Tabel 4.35, omkring tålegrænserne for de mest kvælstoffølsomme områder.  
 
Figur 4.11 viser depositionen af kvælstof i området for Hovedforslaget. Figuren viser 
depositionen af kvælstof under forudsætning af, at 50% af kvælstof foreligger som NO2 
og med overfladen græs og vand. Som det fremgår ligger depositionen mellem ca. 0,1 
og 0,2 kg N/ha/år i Natura 2000 området.  
 
I Baggrundsrapport /4/ findes der tilsvarende kort for 0-alternativ samt de tre drifts-
scenarier: Biomasse, Kul og Affald. Der er ingen væsentlige forskelle mellem de for-
skellige scenarier. 
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Figur 4.11 Beregnet kvælstofdeposition (kg N/ha/år) for Hovedforslag /4/ 
 

4.8.4.2 Kvælstofdeposition - vurdering 

Natura 2000 område Vestamager  
Naturtyperne på Vestamager har en tålegrænse ned til 10-20 kg N/ ha/år for ”2120 
Hvide klitter og vandremiler”, ”2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå 
klit og grønsværklit)” samt 10–25 kg N/ha/år for ”2190 Fugtige klitlavninger”. Øvrige 
naturtyper har en tålegrænse på 30-40 kg N/ha/år. 
 
Baggrundsdepositionen i området ligger på 11 kg N/ha/år (Tårnby Kommune) /109/. 
 
Depositionen af kvælstof til vand er forsvindende og uden betydning. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at ændringerne i kvæl-stofdepositionen ved 
brændselsomlægningen ingen væsentlig betydning har for Natura 2000 området (Habi-
tatområde 127 og Fuglebeskyttelsesområde 111). Det vurderes, at ændringerne ikke 
vil have indflydelse på muligheden for at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyper 
og arter, der er udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Samlet set er der tale 
om en mindre miljøpåvirkning. 
 
Bilag IV-arter 
Kvælstofdepositionen vurderes til ikke at have betydning for flagermusenes yngle- eller 
rasteområder, eller deres fourageringsområder, og derved vurderes kvælstofdepositio-
nen til ikke at påvirke mulig-heden for gunstig bevaringsstatus.  
 
Kvælstofdepositionen vurderes til ikke at have indflydelse på markfirbens yngle-, ra-
steområder, og depositionen vurderes til ikke at influere på artens bevaringsstatus. 
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Paddernes ynglesteder vurderes til ikke at blive påvirket af depositionen, idet kvæl-
stofbidraget vurderes til ikke at foranledige øget tilgroning af ynglesteder. Paddernes 
rasteområder samt vandringsruter vurderes til ikke at blive påvirket at kvælstofdeposi-
tionen, og derfor til ikke at påvirke arternes mulighed for gunstig bevaringsstatus. 
 
Kvælstofdepositionen til vand er uden betydning for mængden af kvælstof i Køge Bugt 
og vurderes derfor til ikke at have indflydelse på bevaringsstatus for marsvin, og depo-
sitionen vurderes til ikke at influere på artens bevaringsstatus. Samlet set er der tale 
om en ubetydelig miljøpåvirkning. 
  
§3 områder 
Der er tale om meget begrænsede ændringer i depositionen af kvælstof og på bag-
grund heraf vurderes det, at kvælstofdepositionen ikke vil foranledige øget tilgroning 
eller påvirkning af artssammensætningen i §3 områderne. Samlet vurderes det, at 
kvælstofdepositionen ikke vil påvirke områdernes tilstand eller ændre områdets karak-
ter. Samlet set er der tale om en ubetydelig miljøpåvirkning. 
 
Vandkvalitet 
I Regionplan 2005 /101/ for Hovedstadsregionen er der angivet maksimal udledning 
for kvælstof og fosfor til Køge Bugt. I Køge Bugt må kvælstofbidraget maksimalt være 
1.947 tons, og det samlede fosforbidrag må maksimalt være 76 tons om året. Denne 
målsætning er endnu ikke overholdt. 
 
Depositionen af kvælstof til vand er ubetydelig set i forhold til baggrundsdepositionen 
og har således ingen påvirkning af vandkvaliteten i Køge Bugt eller andre områder. Det 
vurderes derfor, at ændringen i kvælstofdepositionen forårsaget af brændselsomlæg-
ningen på Avedøreværket, ikke vil påvirke vandkvaliteten i Køge Bugt. Der tale om en 
ubetydelig miljøpåvirkning 

4.8.4.3 Tungmetaller, deposition - påvirkning 
Der sker deposition af tungmetaller til såvel landområder som vandområder (Køge 
Bugt). 
 
Landområder 
Der opereres ikke med tålegrænser eller lignende for de forskellige tungmetaller i for-
hold til naturtyper på land.  
Den beregnede deposition af tungmetaller fremgår af Tabel 4.33, hvoraf det ses, at de 
beregnede depositioner ligger væsentligt under baggrundsdepositionen i Danmark.  
 
Der blev i 1992 foretaget en kortlægning af tungmetaller i de danske jorder, og analy-
seresultaterne viste, at danske jorder generelt ikke indeholder kritiske mængder af 
tungmetaller. Jordens indhold af tungmetaller skyldes primært naturlige forekomster 
/128/.  
 
Det vurderes på denne baggrund at være tale om en mindre miljøpåvirkning 
 
Vandområder 
I Tabel 4.34 er der angivet beregnede bidrag af tungmetaller fra hvert driftsscenarie til 
vandkvaliteten indenfor et 5 km område omkring Avedøreværket. Beregningerne er 
udført for en gennemsnitlig vanddybde på 1 meter og under antagelse af, at der ikke 
sker vandudskiftning inden for et år. 
 
I Tabel 4.36 er miljøkvalitetskravene i vand angivet, og for hvert scenarie er det be-
regnede bidrags andel i% af miljøkvalitetskravet angivet for at anskueliggøre og illu-
strere tallenes størrelse. 
 

Beregnet bidrag 
Bidrag til tung-
metal i vand i 
forhold til mil-
jøkvalitetskrav 

Miljøkvali-
tetskrav  

 
µg/l 

(0-alter-
nativ) 

% 

(Hovedfor-
slag) 

% 

(Biomasse) 
 

% 

(Kul) 
 

% 

(Affald)
 

% 

Cd 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 1,0

Hg 0,05 11,0 18,0 10,0 29,8 35,6
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Cr 3,4 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 

Cu 1,3 1) 0,3 0,8 0,2 0,7 1,6 

Ni 0,53 1) 1,8 1,7 0,7 3,3 3,6 

Pb 0,34 1,6 4,6 0,9 3,6 10,0 

V 4 0,3 0,3 0,1 0,5 0,5 

As 0,21 1) 2,4 2,8 0,9 5,6 6,0 

Mo 6,7 1) 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 

Se 1 8,1 13,7 9,0 21,1 25,3 

Zn 8,3 1) 0,02 0,5 0,2 0,5 0,5 
1) Inkl. naturlig baggrundskoncentration 

Tabel 4.36 Estimeret bidrag i% af miljøkvalitetskravene for de enkelte tungmetaller. 

 
Som det fremgår af Tabel 4.36 øges bidraget fra 0-alternativet til Hovedforslaget for de 
fleste metallers vedkommende. Ved driftsscenarierne giver specielt affaldsscenariet et 
væsentligt større bidrag. 
 
For flertallet af metaller, i alle scenarier udgør bidraget fra Avedøreværket max. 10% 
af miljøkvalitetskravet. Dette gælder dog ikke for kviksølv og for selen, hvor bidraget 
udgør op til ca. 33% af miljøkvalitetskravet. 
 

4.8.4.4 Tungmetaller, deposition - vurdering 
Natura 2000 område (Habitatområde 127 og Fuglebeskyttelsesområ-
de 111) 
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at depositionen af tungmetaller ikke vil ha-
ve betydning for Natura 2000 området, idet det vurderes, at deposition af tungmetaller 
fra Avedøreværket ingen betydning har for de fuglearter og habitattyper, der udgør 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Samlet set er der tale om en mindre 
miljøpåvirkning. 
 
Bilag IV-arter 
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at depositionen af tungmetaller ikke vil ha-
ve betydning for hverken flagermusenes yngle-, rasteområder, eller størrelsen af føde-
grundlaget (insektmængde), og det vurderes på denne baggrund ikke at have betyd-
ning for arternes bevaringsstatus. 
 
Markfirben vurderes til ikke at blive påvirket, hverken gennem yngle- eller rasteområ-
der, af depositionen af tungmetaller, hvorved det vurderes at depositionen af tungme-
taller ikke vil påvirke artens bevaringsstatus. 
 
Padder vurderes ligeledes til ikke at blive påvirket af depositionen af tungmetaller, 
hverken gennem yngle- eller rasteområder, eller gennem fødegrundlaget. Paddernes 
vandringsruter vurderes ikke at blive påvirket, hvorved det vurderes at depositionen af 
tungmetaller ikke vil påvirke arternes bevaringsstatus. 
 
Depositionen af tungmetaller vurderes til ikke at have betydning for fødegrundlaget for 
marsvin, og derved ikke at have betydning for bevaringsstatus for arten. Samlet set er 
der tale om en mindre miljøpåvirkning. 
 
§3 områder 
Da der ikke sker en væsentlig deposition af tungmetaller i området vurderes depositio-
nen ikke at have betydning for hverken tilstanden eller udpegningsgrundlaget for §3 
områderne. Samlet set er der tale om en mindre miljøpåvirkning. 
 
Vandkvalitet 
For langt hovedparten af tungmetallerne er de beregnede bidrag set i forhold til miljø-
kvalitetskravene meget små. Dette sammenholdt med de meget konservative bereg-
ningsmetoder, hvor der dels ikke er taget højde for vandudskiftning over året samt kun 
regnet med fortynding i 1 meter vand gør, at der for disse metaller ikke vurderes at 
være noget væsentligt bidrag til vandkvaliteten i Køge Bugt. 
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For de enkelte metaller vurderes det: 
 
Cadmium 
Cadmium udgør ved 0-alternativet 0,3% af miljøkvalitetskravet. Denne andel stiger til 
0,5% ved Hovedforslaget og til 1,0% ved driftsscenariet Affald. Selv om der er tale om 
en fordobling, så vurderes dette samlet set ikke at have væsentlig betydning for mu-
ligheden for opfyldelse af miljøkvalitetskravet.  
 
Krom, kobber, nikkel, vanadium, arsen, molybdæn samt zink 
For disse metaller gælder der tilsvarende argumentation som for cad-mium. Der er tale 
om en relativ lille andel af miljøkvalitetskravet, som øges en smule ved Hovedforslaget 
og mest ved driftsscenariet Affald.  
 
Kviksølv, bly og selen 
Bidraget med kviksølv udgør ved 0-alternativet 11% af miljøkvalitets-kravet og denne 
andel vil blive øget til 18% ved Hovedforslaget og op til 36% ved driftsscenariet Affald. 
For bly og selen gør tilsvarende betragtninger sig gældende som for kviksølv, idet bi-
draget ved driftsscenariet Affald for disse stoffer udgør hhv. 10% og 25%.  
 
Vandkvalitet, samlet vurdering 
På baggrund af ovenstående vurderes der samlet set at være tale om en mindre miljø-
påvirkning. 

4.8.4.5 Udledning af kølevand - påvirkning 
Mængden af kølevandsudledning til Køge Bugt er ikke direkte proportional med antallet 
af driftstimer. For Hovedforslaget vil kølevandsmængden ikke ændres. Ved forøgelse af 
antal driftstimer pr. år ved de 3 driftsscenarier vil kølevandsudledningen på årsbasis 
kunne blive forøget med ca. 3,5%. Der sker ingen ændringer i udledningen på timeba-
sis eller på døgnbasis. Der er ligeledes ingen ændringer ved Hovedforslaget på årsba-
sis. 
 
Ved tidligere undersøgelser er det vurderet, at der var en lavere dæk-ningsgrad og lidt 
mindre biomasse af ålegræs ud for kølevandsudløbet i forhold til tilsvarende områder 
0,5 og 1 km vest for udløbet /121/. Ved samme undersøgelse var der en mindre dæk-
ningsgrad af blåmuslinger ved udløbet. 
  
I 2008 lavet marinbiologiske undersøgelser af forholdene ud for Avedøreværket. Der 
blev foretaget undersøgelser i et ca. 3 km bredt bælte. Undersøgelserne viser, at om-
rådet ud for Avedøreværket og til ca. 3 km vest for Avedøreværket er meget homogent 
/123/. Dækningsgraden af blåmuslinger og ålegræs er meget ens i undersøgelsesom-
rådet. 

4.8.4.6 Udledning af kølevand-vurdering 
På baggrund af ovenstående, vurderes det ikke at ændringen vil ændre billedet mht. 
udledningens påvirkning. Der er i forvejen tale om en relativ lav miljøpåvirkning. Æn-
dringerne vurderes således at give en mindre miljøpåvirkning. 
 
Natura 2000 område (Habitatområde 127 og Fuglebeskyttelsesområ-
de 111) 
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at ændringerne i udledningen af kølevand 
ingen betydning har for de fuglearter og habitattyper, der udgør udpegningsgrundlaget 
for Natura 2000 område. Samlet set er der tale om en ubetydelig miljøpåvirkning. 
 
Bilag IV-arter 
Ændringerne i udledningen af kølevand vurderes til ikke at have betydning for føde-
grundlaget for marsvin, og derved ikke at have betydning for bevaringsstatus for ar-
ten. Samlet set er der tale om en ubetydelig miljøpåvirkning. 
 
Vandkvalitet 
Udledningen af kølevand har ikke betydning for overholdelse af miljøkvalitetskravene 
for tungmetaller, da der udelukkende er tale om en termisk påvirkning af recipienten. 
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4.8.4.7 Trafik og støj-påvirkning 
Projektet vil kun medføre mindre anlægsarbejder på Avedøreværkets arealer. 
 
Langt hovedparten af transporterne vil under normale forhold ske i dagtimerne. 
 
Forøgelsen i skibstrafik sker primært ved driftsscenariet Biomasse vil udgøres af lang-
somtgående skibe. Skibenes lave hastighed begrænser udbredelsen af støjen. 
 
Der sker ingen betydende ændring i støjbidraget fra Avedøreværket som følge af 
brændselsomlægningen. Der er foretaget beregning af støjbidraget ved de forskellige 
scenarier fra selve Avedøreværket. Beregningerne viser, at støjbidraget vil blive redu-
ceret en smule i forhold til det nuværende niveau.  

4.8.4.8 Trafik og støj-vurdering 
Natura 2000 område (Habitatområde 127 og Fuglebeskyttelsesområ-
de 111) 
Det vurderes, at den øgede skibstrafik ved driftsscenariet Biomasse ikke vil påvirke 
gråsæl og spættet sæl på deres yngle- og rastepladser. Sælerne i området er vant til 
en intensiv skibstrafik, og når de er over vandet på deres rastepladser påvirkes de ikke 
af undervandsstøj. 
 
Forøgelsen af skibstrafik i driftsscenariet Biomasse udgøres af langsomtgående skibe, 
og det vurderes derfor, at forøgelsen af skibstrafikken ikke vil have væsentlig betyd-
ning for spættet sæl og gråsæls brug af området til fouragering.  
 
Det vurderes desuden, at den øgede trafikmængde ved driftsscenariet Biomasse ikke 
vil forhindre de vandfugle, som er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 om-
rådet i at yngle, raste og fouragere i området. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at trafikken til og fra Avedøreværket til 
lands og til vands ingen væsentlig betydning har for Natura 2000 området. Det vurde-
res, at ændringerne ikke vil have indflydelse på muligheden for gunstig bevaringsstatus 
for udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. 
 
Det vurderes, at støjen fra Avedøreværket, hverken på nuværende tidspunkt eller i de 
tre driftsscenarier, vil have indflydelse på muligheden for gunstig bevaringsstatus for 
udpegningsgrundlaget for det beskrevne Natura 2000 område. Der er således tale om 
en ubetydelig miljøpåvirkning. 
 
Bilag IV-arter 
Ændringerne i vejtrafik vurderes til ikke at have betydning for hverken yngle-, raste, 
eller jagtområderne for flagermus, og derved ingen påvirkning af arternes bevarings-
status.  
 
Ændringerne i vejtrafik vurderes at være uden betydning for markfirbens yngle- og ra-
steområder samt padders yngle- og rasteområder. Idet brændselsomlægningen kun 
medfører mindre anlægsarbejder på Avedøreværkets arealer, og da padder normalt ik-
ke færdes på vejene i dagtimerne, vurderes ændringerne i vejtrafikken at være uden 
betydning for paddernes vandringsruter, og derved for arternes mulighed for gunstig 
bevaringsstatus. 
 
Marsvin forekommer overalt i de indre danske farvand, inklusiv de mere trafikerede 
dele. Ændringerne i skibstrafik vurderes derfor at være uden betydning for marsvin, 
idet forøgelse af trafikken er meget begrænset sammenholdt med den eksisterende 
trafik i Køge Bugt og Øresund og derved uden betydning for arternes bevaringsstatus. 
 
Der er foretaget beregning af støjbidraget ved de forskellige scenarier fra selve Avedø-
reværket. Beregningerne viser, at støjbidraget vil blive reduceret en smule i forhold til 
det nuværende niveau.  
 
Det vurderes, at støjen fra Avedøreværket, hverken på nuværende tidspunkt eller i de 
forskellige driftsscenarier, vil påvirke muligheden for at opnå gunstig bevaringsstatus 
for bilag IV-arterne. Der er således tale om en ubetydelig miljøpåvirkning. 
 
§3 områder 
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På baggrund af ovenstående vurderes det ligeledes, at ændringerne i trafikmængderne 
ingen betydning har for §3 områderne. Ligeledes vurderes det at ændringerne i støj in-
gen betydning har for §3 områderne. Det vurderes på denne baggrund at være tale om 
en ubetydelig miljøpåvirkning. 
 
4.8.5 Kumulative effekter 

4.8.5.1 Kvælstofdeposition 
Kvælstofdepositionen udgør sammen med baggrundsbelastningen en kumulativ effekt i 
forhold til Natura 2000 området (Habitatområde 127 og Fuglebeskyttelsesområde 
111). Ændringerne i kvælstofdepositionen som følge af brændselsomlægningen udgør 
dog kun en beskeden andel af baggrundsbelastningen. Der er ikke kendskab til andre 
projekter, som kan medvirke til en kumulativ effekt af deposition af kvælstof til Natura 
2000 området. 
 
Da kvælstofudledningen til vand, dels via spildevand og dels via deposition, er meget 
lille og uden betydning, er der ingen kumulative effekter i forhold til andre udledninger 
af kvælstof til Køge Bugt eller andre vandområder. 

4.8.5.2 Natura 2000 område (Habitatområde 127 og Fuglebe-
skyttelsesområde 111) 
Da projektet kun vil give anledning til en mindre eller ubetydelig miljøpåvirkning, og da 
der ikke er kendskab til andre projekter, der kan påvirke Natura 2000-området, vurde-
res der ikke at være kumulative effekter i forhold til andre projekter og planer, der har 
betydning for integriteten af de beskrevne Natura 2000 områder. 

4.8.5.3 Bilag IV-arter 
Der er planer om at etablere en ny jernbane mellem København og Ringsted. Banen 
etableres ca. 3-4 km nord for Avedøreværket. For flagermus kan København-Ringsted 
banen eventuelt foranledige en påvirkning /114/, /115/. Dette kan dog ikke foranledige 
en kumulativ effekt, idet brændselsomlægningen på Avedøreværket vurderes at have 
en ubetydelig påvirkning på flagermus. 
 
Der er ikke kendskab til projekter og planer, der kan foranledige kumulative effekter på 
hverken marsvin eller markfirben. 
 
For padder kan udskiftningen af vindmøllerne på Avedøre Holme eventuelt foranledige 
en påvirkning. Dette kan dog ikke foranledige en kumulativ effekt, da brændselsom-
lægningen på Avedøreværket vurderes at have en ubetydelig påvirkning på padder. 

4.8.5.4 §3 områder 
Da projektet kun vil give anledning til en mindre eller ubetydelig miljøpåvirkning, og da 
der ikke er kendskab til andre projekter, der kan påvirke §3 områderne, vurderes der 
ikke at være kumulative effekter i forhold til andre projekter og planer, der kan foran-
ledige effekter på §3 områderne. 

4.8.5.5 Vandkvalitet 
Udledning af tungmetaller til luft og efterfølgende deposition i Køge Bugt samt udled-
ning af tungmetalholdigt spildevand via Spildevandscenter Avedøre vil kunne give en 
kumulativ effekt i forhold til vandmiljøkvalitetskravene. 
 
Spildevandscenter Avedøre udleder det rensede spildevand ca. 1,1 km fra kysten i en 
vanddybde på 6 meter. I Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen er der udlagt et 
nærfelt med en radius på 100 meter omkring udløbspunktet for spildevandet, hvor mil-
jøkravene er lempet. Miljøkvalitetskravene skal således være overholdt ved randen af 
nærfeltområdet. 
 
Fortyndingen i nærfeltzonen er beregnet til mindst 50, jf. Københavns Amts afgørelse 
af 14. august 2006 om ny udledningstilladelse til Spildevandscenter Avedøre /129/. 
 
Tabel 4.37 viser de beregnede depositioner til vand i en afstand af 3 km sammenholdt 
med udledningen af tungmetaller i spildevand fra Spildevandscenter Avedøre efter for-
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tyndingszonen. Afstanden fra Avedøreværkets skorsten til udløbsledningen fra Spilde-
vandscenter Avedøre er knap 3 km. 
 
For det mest kritiske tungmetal (nikkel) i udledningen fra Spildevandscenter Avedøre 
vil miljøkvalitetskravet være overholdt med en faktor 2,5. For cadmium, kviksølv, 
krom, bly, vanadium og selen vil koncentrationerne på randen af nærfeltet være væ-
sentligt under det pågældende vandkvalitetskriterium. For arsen og zink vil vandkvali-
tetskriteriet være overholdt med en faktor 7 og for kobber med en faktor 10. 
 
For det mest kritiske tungmetal (kviksølv) i depositionen fra luften fra Avedøreværket 
vil miljøkvalitetskravet være overholdt med en faktor 2-6 ved de forskellige scenarier. 
For selen med en faktor 2-9 og for bly med en faktor 6-40. De øvrige metaller ligger 
væsentligt under miljøkvalitetskravene. 
 
 

Beregnet bidrag Miljøkvalitets-
krav og bidrag 
fra Spildevands-
center Avedøre 
samt AVV 

Miljøkva-
litetskrav 

 
 

µg/l 

Spilde-
vands 
center 

Avedøre 
µg/l 

(0-alter-
nativ) 
µg/l 

(Hoved-
forslag) 

µg/l 

(Biomas-
se) 
µg/l 

(Kul) 
 

µg/l 

(Affald) 
 

µg/l 

Cd 0,2 < 0,0028 0,0007 0,0016 0,0009 0,0015 0,0032 

Hg 0,05 < 0,0030 0,0096 0,0157 0,0087 0,0260 0,0311 

Cr 3,4 < 0,0680 0,0097 0,0123 0,0048 0,0217 0,0260 

Cu 1,3 1) 0,1220 0,0066 0,0157 0,0036 0,0151 0,0330 

Ni 0,53 1) 0,2180 0,0155 0,0147 0,0056 0,0284 0,0305 

Pb 0,34 < 0,0214 0,0085 0,0252 0,0047 0,0198 0,0547 

V 4 < 0,0082 0,0183 0,0162 0,0053 0,0327 0,0344 

As 0,21 1) < 0,0348 0,0081 0,0095 0,0031 0,0187 0,0202 

Mo 6,7 1) - 0,0012 0,0013 0,0007 0,0027 0,0027 

Se 1 < 0,0086 0,1164 0,2386 0,1572 0,3688 0,4417 

Zn 8,3 1) 1,2340 0,0307 0,0673 0,0267 0,0643 0,0652 
1) Inkl. naturlig baggrundskoncentration 

Tabel 4.37 Beregnet udledningskoncentration i spildevand fra Spildevandscenter Avedøre /66/, /130/ 
sammenholdt med depositionen af tungmetaller fra Avedøreværket /4/ ved de forskellige driftsscenarier og 
vandkvalitetskravene /14/. 

 
Som det fremgår af tallene i Tabel 4.37 vil der være en vis kumulativ effekt af de 2 ud-
ledninger, idet såvel Spildevandscenter Avedøre som depositionen fra Avedøreværket 
begge bidrager til koncentrationen af tungmetaller i vandet. Dog ligger de samlede bi-
drag under miljøkvalitetskravene, og for de fleste tungmetallers vedkommende ligger 
de væsentligt under. 
 
Avedøreværkets bidrag til udledningen af tungmetaller fra spildevandscenter Avedøre 
er ret beskeden såvel før som efter brændselsomlægningen og relevante vandkvali-
tetskrav kan overholdes med god margin for den samlede spildevandsudledning fra 
renseanlægget. På dette grundlag vurderes spildevandsudledningen fra såvel Avedøre-
værket som fra Spildevandscenter Avedøre ikke at påvirke vandkvaliteten i havområ-
det væsentligt. 
 
På denne baggrund kan det ligeledes konkluderes, at den kumulative effekt af spilde-
vandsudledningen og depositionen af tungmetaller er meget lille og det vurderes, at 
der er tale om en mindre miljøpåvirkning. 
 
4.8.6 Samlet vurdering af påvirkninger på natur og vand 
Det vurderes, at ændringer i emissioner fra Avedøreværket, ændret trafiksituation, 
spildevandsudledning m.m. som følge af brændselsomlægningen ikke vil påvirke det 
nærliggende Natura 2000 område, §3 områder eller vandområderne omkring Avedøre-
værket i væsentlig grad. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke vil have indflydelse 
på muligheden for gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget for de beskrevne 
Natura 2000 områder eller for bevaringsstatus for de beskrevne bilag IV-arter. 
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Samlet set vurderes der at være tale om en lav grad af forstyrrelse af lokal interesse, 
og dermed en mindre påvirkning. 
 
4.8.7 Afværgeforanstaltninger 
Der er som en konsekvens af miljøpåvirkningernes omfang ikke behov for afværgefor-
anstaltninger. 
 

4.9 Landskab, kulturhistorie og visuelle forhold 
I dette afsnit vurderes brændselsomlægningens mulige påvirkninger på landskabet, 
kulturhistorien og de visuelle forhold i området omkring Avedøreværket.  
 
Afsnittet indledes med en beskrivelse af de eksisterende landskabelige og kulturhistori-
ske forhold, samt en gennemgang af de visualiseringer, som er udarbejdet til denne 
VVM-redegørelse. 
 
Der er udarbejdet visualiseringer af projektet i en selvstændig baggrundsrapport: Fotos 
og visualiseringer vedrørende omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket 
/2/. 
 
På baggrund af vurderingen af påvirkningerne på landskabet, kulturhistorien og de vi-
suelle forhold vurderes det, hvorvidt det er nødvendigt med afværgeforanstaltninger, 
samt hvorledes eventuelle kumulative effekter vil påvirke landskabet, kulturhistorien 
og de visuelle forhold. 
 
Afslutningsvis præsenteres en samlet vurdering af påvirkningerne på landskabet, kul-
turhistorien og de visuelle forhold som følge af brændselsomlægningen på Avedøre-
værket. 
 
Vurderingerne er udelukkende foretaget på det tekniske projekt og ikke for driftsscena-
rier, da de ikke medfører ændringer, som kan påvirke landskabsmæssige, kulturhisto-
riske eller visuelle forhold. 
 
4.9.1 Landskabelige forhold og kulturhistoriske interesser  
Avedøre Holme bestod oprindeligt af små, flade øer i Kalvebodløbet ud for Avedøre 
Sogn, og gennem århundreder havde Avedøre Holme tjent som arealer til sommer-
græsning af landsbybeboernes kvæg. Den gamle kystlinje gik omtrent hvor Amager-
motorvejen ligger i dag. Det nuværende Avedøre Holme blev anlagt i 1960’erne ved 
inddæmning af 450 ha, der blev opfyldt med fyldjord, og som i dag ligger ca. 1-2 me-
ter under daglig vande. Jordarten i det inddæmmede område består af marine sandaf-
lejringer, og området bliver holdt tørt gennem et net af dræningskanaler og to pumpe-
stationer. 
 
Avedøre Holme er i dag en mosaik af industribygninger, vandhuller, kanaler og åbne 
arealer med et tilhørende varieret naturindhold inden for det inddæmmede område. 
Det inddæmmede Avedøre Holme fremstår fladt og er med undtagelse af dæmningen, 
der udgør en græsklædt og beplantet vold, uden nævneværdig topografisk variation. 
 
Den sydligste del af Avedøre Holme er dels opfyldt og dels inddæmmet ved senere tør-
lægning i 1970’erne og 80’erne, og beskyttes mod havet af et ydre stendige (stenkast-
ning). Her ligger, udover Avedøreværket, også Spildevandscenter Avedøre og AV Miljø. 
 
I 2006 blev Hvidovre Kommune udpeget som kulturarvskommune. Et af indsatsområ-
derne er Avedøre Holme, på grund af bevaringsværdier i områdets særlige vejnet med 
store, lige veje, store parceller og kontinuerligt forandrende indhold på parcellerne 
/131/. 
 
Af Hvidovre kommunes planstrategi fra 2007 fremgår det, at Hvidovres kommunalbe-
styrelse ønsker, at Avedøre Holme skal være et moderne erhvervsområde, der rummer 
en bred sammensætning af virksomheder og aktiviteter. Avedøre Holme kan, ved at 
drage nytte af den centrale beliggenhed i storbyen og ved sin nærhed til det overord-
nede trafiknet, bidrage til fortsat beskæftigelse og erhvervsudvikling i Hvidovre Kom-
mune /131/.  
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Brændselsomlægningen vil ikke ændre på Avedøreværkets anvendelse til produktion af 
el og fjernvarme, og området vil i overensstemmelse med lokalplan 506 også fremover 
anvendes til kraftvarmeværk med tilhørende hjælpe- og serviceanlæg. Brændselsom-
lægningen vurderes derfor ikke at påvirke den fremtidige bevaring af Avedøre Holme i 
forhold til hverken dets kulturhistoriske værdier eller anvendelsen af Avedøre Holme til 
erhverv og offentlig formål. 
 
4.9.2 Visuelle forhold 
Avedøreværket ligger på Avedøre Holme, som ligger mellem Køge Bugt Strandpark på 
Sjællandssiden og Amager mod øst. På Amager, i en afstand af 750-1.000 meter fra 
værket, ligger Vestamager, et ubeboet, biologisk interesseområde. Størstedelen af om-
rådet er strandeng, der er delvist lukket for offentligheden. Vandområdet øst for vær-
ket udgør den sydlige indsejling til Københavns Havn. 
 
Avedøreværket ligger på et opfyldt område på omkring 48 ha på sydsiden af Avedøre 
Holme. Hertil kommer yderligere et vandareal på ca. 12 ha på sydsiden af området ud i 
den nordlige del af Køge Bugt.  
 
Udover selve blokanlægget er der på værkets område en række større og mindre byg-
ninger såsom halmlager, træpillelager, olietanke, varmeakkumulatorer, fjernvarme-
pumpestation, lagerbygning, 132 kV og 400 kV bygninger samt kulplads. Avedørevær-
ket er med sine to blokke, store skorstene og de øvrige bygninger og anlæg, et energi-
anlæg i en ganske særlig skala og med en arkitektonisk markant udformning. Avedøre-
værket står som et fremtrædende ”sigtepunkt” set fra store dele af kystområderne på 
Vestamager og langs Køge Bugt. På strækningen mellem Avedøre Holme og Køge er 
der kun få tekniske anlæg og ingen, der i skala kan måle sig med Avedøreværket. 
 
Øst for værket er der placeret tre Vestas-vindmøller samt 1 testvind-mølle. Vest for 
værket har der frem til september 2009 stået 12 vind-møller. Disse 12 vindmøller og 
testvindmøllen øst for værket er i september 2009 taget ned. Dette er en del af et 
større vindmølleprojekt, som resulterer i rejsningen af tre store vindmøller vest for 
Avedøreværket, hvoraf den første mølle forventes etableret inden Klimatopmødet i Kø-
benhavn i december 2009 /43/. 
 
Lange strækninger af kysten udgøres af naturprægede eller rekreative kystlandskaber 
med store interesser knyttet til udsigten. Udover disse områder findes kystnære byom-
råder, hvor udsigten over vandet er af væsentlig betydning. Derimod vurderes der ikke 
at være særlige interesser knyttet til udsigten fra vandsiden mod land /43/. 

4.9.2.1 Visualiseringer 
Til brug for at vurdere påvirkningen af landskabsforholdene, er der udført visualiserin-
ger af Avedøreværket fra udvalgte fotostandpunkter i forskellige afstande til projektet. 
De fem fotostandpunkter ses på Figur 4.12. De er udvalgt for at vise Avedøreværket og 
de nye bygningsanlæg fra flere forskellige vinkler. Da ingen af de nye bygninger eller 
anlæg har en størrelse, der på nogen måde modsvarer de eksisterende kraftværks-
blokke og skorstene, er alle fotostandpunkter valgt indenfor få kilometers radius, selv-
om kraftværket kan ses fra over 15 kilometers afstand.  
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Figur 4.12 Fotostandpunkter /2/. Avedøreværket er markeret med en illustration af et 
kraftværk. 
 
På de følgende sider fremgår et udvalg af de udførte visualiseringer. For hvert foto-
standpunkt er der medtaget to illustrationer. Det første billede (illustration 1) viser, 
hvordan kraftværksområdet vil se ud, når en række allerede planlagte og godkendte 
projekter er gennemført, men inden opførelsen af de byggerier og anlæg, som denne 
VVM-redegørelse omhandler. Dette er svarende til 0-alternativet og de sideløbende 
projekter (i baggrundsrapporten findes visualisering af hvordan værket så ud juni 
2009). De sideløbende projekter er beskrevet i afsnit 2.3. Der er tale om en biomasse-
silo i nærheden af kulpladsen, en udvidelse af fjernvarmebygningen samt opstilling af 
tre nye vindmøller. Vindmøllerne er i 2008 visualiseret i VVM-redegørelsen: Avedøre 
Holme - Vindmøller /43/.  
 
Det andet billede (illustration 2) viser området efter opførelsen af de byggerier og an-
læg, som denne VVM-redegørelse omhandler, altså Hovedforslaget. Det drejer sig om 
en skivemøllebygning med tilhørende bloksiloer, en affaldslagerbygning og en supple-
rende flyveaskesilo. Beliggenheden af samtlige projekter er vist på Figur 4.13. 
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Figur 4.13 Igangværende og planlagte projekter på Avedøreværket. VVM-pligtige pro-
jekter omfattet af denne VVM redegørelse er markeret med rødt: 1a: Skivemøller, 1b: 
Bloksiloer til skivemøller, 2: Flyveaskesilo, 6: Affaldslager. Sideløbende projekter er 
markeret med gult: 3: Driftslager til bundaske, 4: Biopillelager, 5: Udvidelse af fjern-
varmebygning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brændselsomlægning på Avedøreværket 
VVM-redegørelse 

 

Miljøcenter Roskilde 

121 

V00, Luftfoto Nord Vest 
Dette flyfoto giver et overblik over Avedøreværkets bygningsanlæg. Sammenlignes il-
lustrationerne, kan det ses, at de lave lyse bygninger omkring kraftværksblokkene 
suppleres med affaldslageret. Siloanlægget til flyveaske ses midt i billedet. Anlægget 
øges fra tre til fire siloer. Skivemøllernes bygning og siloer ligger skjult inde mellem 
kraftværksblokkene.  
    

 0-alternativ-illustration 1    
                                                 Flyveaskesilo Skivemøller (ikke synlige) Affaldslager 

Hovedforslag-illustration 2 
 
Figur 4.14 Visualisering af planlagte projekter, svarende til 0-alternativ (illustration 1), 
samt visualisering efter gennemførelse af brændselsomlægningen, svarende til Hoved-
forslaget (illustration 2). Begge set fra standpunkt 00, luftfoto /2/. 
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V01, Kalvebodbroen 
Fra motorvejsbroen opleves værket som et stort og imponerende bygningsværk, lig-
gende på det lave terræn ud mod vandet og omgivet af tekniske anlæg af forskellig 
art. Den eneste visuelle ændring mellem illustrationerne er flyveaskesiloen. Flyveaske-
siloen er cirka 40 meter høj og er indpasset som nummer fire blandt de tre eksisteren-
de. Den lyse farve understreger sammenhængen med de eksisterende bygninger. 
 

 
0-alternativ-illustration 1 
                                                                Flyveaskesilo 

 
Hovedforslag-illustration 2 
 
Figur 4.15 Visualisering af planlagte projekter, svarende til 0-alternativet (illustration 
1), samt visualisering efter gennemførelse af brændselsomlægningen, svarende til 
Hovedforslaget (illustration 2). Begge, set fra standpunkt 01, Kalvebodbroen /2/. 
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V02, Brøndby Strand 
Fotografiet viser Avedøreværket set bag skibsmaster og småbygninger på Brøndby 
Havn. Fra dette synspunkt opleves kraftværksblokke, skorstene og vindmøller i kon-
kurrence med andre store, tekniske bygninger på Avedøre Holme. Flyveaskesiloen anes 
kun ganske svagt på illustration 2, og der er ikke stor visuel forskel på de to illustratio-
ner.  
 

0-alternativ-illustration 1 
                                      Flyveaskesilo 

Hovedforslag-illustration 2 
 
Figur 4.16 Visualisering af planlagte projekter, svarende til 0-alternativet (illustration 
1), samt visualisering efter gennemførelse af brændselsomlægningen, svarende til 
Hovedforslaget (illustration 2). Begge set fra standpunkt 02, Brøndby Strand /2/. 
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V04, Hvidovre Havn 
Fotografiet viser Hvidovre Havns bassin i forgrunden, mens baggrunden domineres af 
kystbevoksning langs Kalveboderne. I det fjerne ses Avedøreværkets karakteristiske 
profil mod eftermiddagslyset. Værket er vanskeligt at vurdere størrelsesmæssigt og 
den forholdsvis store afstand gør, at selv den højeste kraftværksblok på 91 meter ikke 
dominerer over træer, skibsmaster og andet i nærheden. På illustration 2 ses den nye 
flyveaskesilo ganske svagt, og forskellen mellem illustrationerne er meget lille. Under 
andre lysforhold vil den nye flyveaskesilo dog muligvis lettere kunne skelnes fra de øv-
rige tre siloer.  
 

 
0-alternativ-illustration 1 
                                                               Flyveaskesilo 

 
Hovedforslag-illustration 2 
 
Figur 4.17 Visualisering af planlagte projekter, svarende til 0-alternativet (illustration 
1), samt visualisering efter gennemførelse af brændselsomlægningen, svarende til 
Hovedforslaget (illustration 2). Begge set fra standpunkt 04, Hvidovre Havn /2/. 
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V07, Store Hus, Avedøre Stationsby 
Fotografiet er taget fra 33 meters højde, hen over Avedøre Station og beboelseskvarte-
ret omkring Byvej og Gammel Køge Landevej. Avedøreværket fremstår størrelses- og 
farvemæssigt sammenhængende. På illustration 2 ses, at den fjerde flyveaskesilo ra-
ger op over horisonten. Flyveaskesiloen indpasses dog på den tomme plads blandt de 
eksisterende tre siloer, og derfor er der ikke betydende forskel mellem illustrationerne. 
Det nye affaldslager indgår i kompositionen af lave bygninger ved foden af blokkene. 
Den nye skivemøllebygning med tilhørende mellemsiloer, kan ikke ses fra dette punkt.  
 

0-alternativ-illustration 1 
 
                          Flyveaskesilo           Affaldslager 

Hovedforslag-illustration 2 
 
Figur 4.18 Visualisering af planlagte projekter svarende til 0-alter-nativet (illustration 
1), samt visualisering efter gennemførelse af brændselsomlægningen svarende til Ho-
vedforslaget (illustration 2). Begge set fra standpunkt 07, Store Hus, Avedøre Stati-
onsby /2/. 
 
Brændselsomlægningen medfører kun mindre udvidelser af bygninger og anlæg på 
Avedøreværket. Visualiseringerne i Figur 4.14 til 4.18 viser, at den mest markante 
bygningsændring er etableringen af flyveaskesiloen, der fremstår tydeligt i landskabet 
med sine ca. 40 meters højde, og som derfor vil kunne ses på lang afstand. Den nye 
silo vil dog blive indpasset på den tomme plads blandt de eksisterende tre siloer, så 
den visuelle ændring i forhold til de tidligere forhold er meget begrænset. De øvrige 
anlæg og bygninger er lave og er etableret i tilknytning til eksisterende bygninger, og 
kræver derfor næsten adgang til kraftværksområdet for at kunne ses.  
 
4.9.3 Kumulative effekter 
Det vurderes, at den eneste kilde til kumulative effekter er de tre store vindmøller, 
som etableres vest for Avedøreværket. I visualiseringerne er de tre nye vindmøller ind-
arbejdet og det vurderes, at de visuelle påvirkninger vil være ubetydelige. Indarbejdel-
sen af de tre nye vindmøller i visualiseringerne af brændselsomlægningen giver grund-
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lag for en vurdering af, at eventuelle kumulative effekter mellem de to projekter er 
ubetydelige. 
 
Der vurderes ikke at være andre forhold, projekter eller planer, som potentielt vil kun-
ne forårsage kumulative effekter. 
 
4.9.4 Samlet vurdering  
Brændselsomlægningen medfører kun mindre udvidelser af bygninger og anlæg på 
Avedøreværket, og vil ikke have konsekvenser for den fremtidige brug af Avedøre 
Holme til erhverv, offentlige og rekreative formål. Det vurderes, at brændselsomlæg-
ningen ikke vil give en påvirkning på visionen og bevaringsstrategien for Avedøre Hol-
me som kulturarvsområde. 
 
Brændselsomlægningen medfører kun mindre udvidelser af bygninger og anlæg på 
Avedøreværket og visualiseringerne viser, at dette ikke medfører markante ændringer i 
det visuelle indtryk af Avedøreværket. 
 
Samlet vurderes det, at brændselsomlægningen ikke vil have nogen betydning for de 
landskabsmæssige, kulturhistoriske og visuelle forhold. Der vil samlet set være tale om 
en mindre miljøpåvirkning. 
 
4.9.5 Afværgeforanstaltninger 
På baggrund af ovenstående vurdering af, at der ikke vil være betydelige samlede eller 
kumulative påvirkninger på de landskabsmæssige, kulturhistoriske eller visuelle forhold 
forårsaget af brændselsomlægningen, vurderes det ikke at være relevant at foretage 
afværgeforanstaltninger. 
 

4.10 Befolkning 
I dette afsnit vurderes påvirkningerne af brændselsomlægningen på befolkningens 
sundhed, risikoen for uheld og rekreative interesser.  
 
Befolkningens sundhed kan blive påvirket af ændret luftkvalitet, forårsaget af ændrede 
emissioner fra Avedøreværkets skorstene og trafik til og fra Avedøreværket, samt af 
støj og vibrationer forårsaget af produktionsaktiviteterne på Avedøreværket. 
 
Risiko for uheld kan ændres som følge af, at der sker ændringer i de risikomæssige 
forhold og vurderingen heraf sker på baggrund af Sikkerhedsdokument for Avedøre-
værket /132/.  
 
Vurderingen af brændselsomlægningens mulige påvirkning på de rekreative forhold fo-
retages på baggrund i VVM-redegørelsen for udskiftning af vindmøller på Avedøre Hol-
me /43/ og det øvrige kendskab til de rekreative interesser i området. 
 
Til slut i afsnittet vurderes eventuelle kumulative effekter på befolkningens sundhed, 
og der gives en samlet vurdering af påvirkningerne på befolkningens sundhed som føl-
ge af brændselsomlægningen, samt en vurdering af behovet for afværgeforanstaltnin-
ger.  
 
4.10.1 Sundhed 
De gældende støjgrænser kan ikke for nuværende overholdes, og der vil, som beskre-
vet i afsnit 4.7.6, blive foretaget støjdæmpning før projektets gennemførelse. Brænd-
selsomlægningen giver ikke anledning til en forøgelse af støjbidraget af betydning, 
hvorefter det vurderes, at der i forbindelse med projektet er tale om en mindre miljø-
påvirkning. Derfor vurderes der ikke at forekomme støj og vibrationer, der påvirker be-
folkningens sundhed, idet de gældende grænseværdier vil blive overholdt.  
 
Luftemissioner og -immissioner er i afsnit 4.7 vurderet til at være mindre miljøpåvirk-
ninger. Alle grænseværdier for luftkvalitet i omgivelserne overholdes med stor margin. 
Der vil herudover kun være tale om små ændringer i emissioner og immissioner som 
følge af projektet. Derfor vurderes der ikke at forekomme udledningerne til luften, der 
har betydning for befolkningens sundhed. 
 
Påvirkningerne fra vej- og skibstrafik vurderes i afsnit 4.6.5 til at være mindre miljøpå-
virkninger. Ændringerne i vej- og skibstrafikken til og fra Avedøreværket er relativt 
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små. Dette gælder såvel i forhold til bl.a. den trafik, der er på Amagermotorvejen, som 
den skibstrafik, der er i Køge Bugt og Øresund. Derfor vurderes vej- og skibstrafikken 
som følge af projektet ikke ville få betydning for befolkningens sundhed. 
 
Disse vurderinger gælder for såvel Hovedforslaget, som for de 3 driftsscenarier. 
 
4.10.2 Risiko for større uheld 
Anlægsdele, der kan udgøre en fare for større uheld og derved udgøre en risiko for be-
folkningen, omfatter følgende dele, der relaterer sig til anvendelsen af ammoniak i De-
NOx-anlægget:  
 
Modtagerstation, ammoniak lagertank, fordamperanlæg samt indvendige og udvendige 
rør fra tankanlæg til værkets DeNOx-anlæg i kedelhus /132/. 
 
I forbindelse med udslip af flydende ammoniak, er der beregnet et worst case scenario, 
vist i Figur 4.19. 

 
Figur 4.19 Ammoniakkoncentration i omgivelser ved værst tænkelige uheld på Avedø-
reværket /132/. 
 
Figur 4.19 viser ammoniakkoncentrationen (i ppm) i området som følge af det værst 
tænkelige uheld. Området indenfor 2.500 ppm er klassificeret som et farligt område, 
hvor særligt følsomme personer er i alvorlig fare, mens området mellem 2.500 ppm og 
700 ppm er et muligt skadesområde. Det anførte scenario viser, at udbredelsesområ-
derne også omfatter de omkringliggende erhvervsarealer samt beboelser. Det skal dog 
noteres, at spredningsmodellerne kun kan foretages for fladt terræn, og at den faktiske 
spredning vil resultere i ophobning af ammoniak i nærheden af bygninger, mens kon-
centrationerne bliver lavere end de beregnede på længere afstande. Desuden vil be-
kæmpelse være af stor betydning for spredningen, og beregningerne er udført ud fra 
den antagelse, at ingen form for bekæmpelse bliver foretaget den første time efter ud-
slip. I virkeligheden vil bekæmpelse blive igangsat næsten umiddelbart efter udslip 
/132/. 
 
I forbindelse med risikoen for større uheld med farlige stoffer, som defineret i Risiko-
bekendtgørelsen /133/, vurderer Miljøcenter Roskilde, at Sikkerhedsdokument for Ave-
døreværket /132/ dokumenterer: 
• at faren for større uheld med farlige stoffer er klarlagt og  
• at der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til forebyggelse og be-

grænsning af følgerne af større uheld /134/. 
 
I forbindelse med projektet forventes en stigning af forbruget af ammoniak, som skyl-
des, at der opereres med et større antal driftstimer samt en forbedret NOx-rensning. 
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Omlægningen vil kunne resultere i en stigning på op til 130%. Dette er vist i Tabel 4.3, 
afsnit 4.2 Ressourceforbrug og affald. 
 
I den udarbejdede risikovurdering af ammoniakanlægget d. 31. marts 2009 /135/ vur-
deres det, at det øgede forbrug af ammoniak, ikke for-øger risikoen for større uheld. 
Myndighederne har efterfølgende vurderet, at der ikke er behov for at ændre på Sik-
kerhedsdokumentet, der således stadig vil være gældende efter projektets gennemfø-
relse /53/. 
 
Et eventuelt uheld vil kunne give en høj grad af forstyrrelse og være af betydning for 
lokale interesser (de nærmeste naboer). Der vil være en lav sandsynlighed og af kort 
varighed. Derfor vil der samlet set være tale om en ubetydelig miljøpåvirkning. 
 
4.10.3 Rekreative forhold 
Erhvervsområdet, som Avedøreværket er beliggende i, på Avedøre Holme må i henhold 
til lokalplan og kommuneplantillæg anvendes til offentlige formål, kraftvarmeværk med 
tilhørende hjælpe- og serviceanlæg, lager og havnefaciliteter samt vindmøller /136/, 
/137/. 
 
Området er delvist afspærret og befolkningen har begrænset afgang til området. Om-
rådet vurderes til ikke at have noget nævneværdig rekreativ betydning. 
 
4.10.4 Kumulative effekter 
Det vurderes, at der ikke er kumulative effekter i forhold til andre projekter og planer, 
der har betydning for befolkningens sundhed, sikkerhed og rekreative forhold.  
 
4.10.5 Samlet vurdering 
Det vurderes at projektet vil have en lav forstyrrelse, af lokal betydning og at projektet 
derved vil have en ubetydelig påvirkning på befolkningens sundhed og sikkerhed samt 
rekreative muligheder.  
 
4.10.6 Afværgeforanstaltninger 
Da det ikke vurderes at brændselsomlægningen vil forårsage væsentlige miljøpåvirk-
ninger, vurderes der ikke at være behov for værgeforanstaltninger. 
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5 Miljøafledte socioøkonomiske effekter 

Dette kapitel beskriver de afledte socioøkonomiske konsekvenser af brændselsomlæg-
ningen. Miljøpåvirkninger af den karakter, der omtales i VVM-redegørelsen, kan i nogle 
tilfælde medføre afledte virkninger på eksisterende erhvervsmæssige og rekreative 
forhold i området. Sådanne virkninger betegnes i VVM sammenhænge som socioøko-
nomiske effekter.  
 
De socioøkonomiske forhold relaterer sig primært til beskæftigelsen i anlægs- og drifts-
fasen, de trafikale forhold samt de eventuelle påvirkninger projektet kan medføre for 
befolkningen og det øvrige erhvervsliv i området. Flere af disse påvirkninger er beskre-
vet og vurderet i kapitel 4 i denne VVM-redegørelse.  
 

5.1 Beskæftigelse i anlægs- og driftsfasen 
I forhold til driften af Avedøreværket forventes brændselsomlægningen at få mindre 
indflydelse på bemandingssituationen, da en øget mængde af fast brændsel (især træ-
piller) og en mindre anvendelse af naturgas og fuelolie vil kræve mere brændselshånd-
tering svarende til ansættelse af 2-4 fuldtidsbeskæftigede. Derudover forventes med-
forbrændingen af affald at medføre ansættelse af 1-2 fuldtidsbeskæftigede til at vare-
tage denne funktion. Genindfyringen vil ikke give nogen merbeskæftigelse udover den, 
som den begrænsede forøgede lastbiltransport vil give anledning til. 
 
I anlægsfasen vil omlægningen af brændselsindfyringen samt etableringen af mulighed 
for medforbrænding af affald skabe en del beskæftigelse jf. nedenstående Tabel 5.1. 
 

Beskæftigelse i an-
lægsfasen 

Antal perso-
ner 

på projektet 
 (gennem-

snit) 

Forventet 
varighed 
 (uger) 

Antal 
arbejdstimer

 (i alt) 

Antal års-
værk 1) 

(direkte be-
skæftigelse) 

Antal års-
værk 2) 

(direkte samt 
afledt be- 

skæftigelse) 

Omlægning af Blok 1 
til biomassefyring 

25 40 37.000 24 48 

Omlægning af Blok 2 
til kulfyring 

20 15 11.100 7 14 

Etablering af medfor-
brænding af affald 

30 25 27.750 18 36 

I alt    49 98 

1) Et årsværk = 1540 timer. 
2) Den afledte beskæftigelse er beregnet ud fra en multiplikator, der erfaringsmæssigt ligger på ca. 2 i 
forbindelse med anlægsarbejde. 

Tabel 5.1 Beskæftigelse i anlægsfasen.  

 
Samlet set vil projektet generere 49 årsværks direkte beskæftigelse og 98 årsværks 
samlet beskæftigelse i anlægsfasen, når der tages højde for afledt beskæftigelse hos 
rådgivere og underleverandører af maskinel, materialer mv.  
 

5.2 Erhvervslivet 
Brændselsomlægningen på Avedøreværket forventes ikke at medføre nogen påvirkning 
af det øvrige erhvervsliv i området.  
 

5.3 Trafikale forhold 
Avedøreværket er beliggende i et område med gode til- og frakørselsforhold, idet virk-
somheden ligger tæt på Amagermotorvejen E20, der adskiller området fra den øvrige 
del af Hvidovre Kommune. Trafikken til Avedøreværket vil primært foregå via afkørsel 
21, Avedøre Holme, mens trafikken fra nærområdet dog også vil benytte Avedøre Hav-
nevej og Gl. Køge Landevej. Avedøreværket har desuden egen havn med kajanlæg til 
forsyningsskibe mv.  
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Brændselsomlægningen vil medføre en øget trafik til Avedøreværket af både lastbiler 
og skibe. Affaldet til medforbrænding alene anslås at medføre op til 151 lastbiler pr. 
dag svarende til en stigning på 67% i forhold til 0-alternativet, hvis den fulde forbræn-
dingskapacitet udnyttes ved affaldsscenariet. Hovedparten af de godsmængder, der 
transporteres til og fra Avedøreværket, sker med skib, hvilket også vil være det frem-
tidige scenario. Hvis begge blokke på Avedøreværket i fremtiden skal anvende 100% 
biomasse, vil antallet af skibe/pramme stige fra et hver anden dag til to om dagen. 
Samtidigt vil antallet af lastbiler falde. I dag er det dog ikke praktisk muligt at modtage 
to skibe om dagen, hvorfor scenariet først vil kunne forekomme, når der er større skibe 
til rådighed. 

5.4 Støj og luftkvalitet 
Generelt vil den øgede trafik i både anlægs- og driftsfasen ved lastbiler og skibe være 
beskeden i relation til den eksisterende trafik i området, hvorfor hverken støjbidraget 
eller luftkvaliteten vurderes at blive væsentligt forringet som følge af den øgede trafik. 
Der vil som en konsekvens af brændselsomlægningen skulle foretages en støjdæmp-
ning, der samlet set vil resultere i et lavere støjbidrag efter projektets realisering.  

5.5 Befolkningen 
Det nærmeste boligområde ligger ca. 1,3 km væk fra Avedøreværket, og der er kun få 
beboelser i nærheden af det overordnede vejnet, der fører til virksomheden. Det skøn-
nes derfor, at brændselsomlægningen ikke vil påvirke befolkningen i det omkringlig-
gende samfund, da eventuelle gener fra støj og vibrationer samt trafikforhold er meget 
beskedne. Samtidigt vurderes der ikke at være nogen sundhedsmæssige påvirkninger 
af befolkningen i forbindelse med projektet. 
 
I forhold til befolkningens visuelle indtryk af området vil ingen af de nye bygninger el-
ler anlæg have en størrelse, der overskygger det eksisterende byggeri. Bygningerne 
indpasses således i det eksisterende indtryk, hvorfor der ikke vurderes at være mar-
kante visuelle ændringer i forbindelse med projektet.  
 

5.6 Samlet vurdering 
Der er ikke i VVM-redegørelsen noget, der tyder på, at der vil ske en påvirkning af be-
boere og virksomheder i området, som rækker ud af erhvervsområdet. Herunder ses 
der ikke at være påvirkninger, som kan medføre en økonomisk belastning af andre 
virksomheder i området. 
 
Projektet vurderes samlet set at medføre ubetydelige gener for det omkringliggende 
samfund. Der vil således overordnet set ikke være nævneværdig forskel fra den eksi-
sterende driftssituation til driftssituationen efter projektets gennemførelse.  
 
Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, er der dog væsentlige gevinster at hente ved 
den ønskede brændselsomlægning (Hovedforslag), idet øget anvendelse af biomasse 
samt medforbrænding af affald vil resultere i en mindre udledning af CO2. Etablering af 
medforbrænding af affald på Avedøreværket vil desuden have den positive effekt, at 
det kan reducere behovet for etablering af nye eller udvidelse af dedikerede forbræn-
dingsanlæg. Der vil således være en betydelig samfundsøkonomisk besparelse ved at 
udnytte kapaciteten på Avedøreværket til medforbrænding af affald. 
 
Samlet set vurderes projektet ud fra et socioøkonomisk perspektiv ikke at medføre 
væsentlige ændringer i forhold til det eksisterende. Dertil kommer, at der vil være væ-
sentlige miljømæssige gevinster ved at reducere udledningen af CO2 som følge af øget 
anvendelse af biomasse, ligesom anlægsarbejdet vil være positivt for beskæftigelses-
udviklingen i området.  
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6 Resumé af afværgeforanstaltninger og forslag til 
overvågningsprogram 

Som led i arbejdet med VVM-redegørelsen er der identificeret en række afværgeforan-
staltninger, der ønskes iværksat. 
 
De planlagte afværgeforanstaltninger er nærmere beskrevet i dette kapitel. Formålet 
med at iværksætte afværgeforanstaltninger er at mindske de miljøpåvirkninger, der er 
vurderet at ville forekomme som en konsekvens af projektet.  
 
I hvert del afsnit i kapitel 4 er der udarbejdet forslag til eventuelle afværgeforanstalt-
ninger. Disse er opsummeret i dette kapitel for at give et samlet overblik over de fore-
slåede afværgeforanstaltninger. 
 
Endelig præsenteres forslag til program for overvågning af miljøpåvirkninger ved pro-
jektet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer /30/. 

6.1 Afværgeforanstaltninger 
6.1.1 Støj 
Beregningerne viser, at der i dag er en mindre overskridelse af støjbidraget i bereg-
ningspunktet ved Hvidovre Strandvej 149A. 1. sal. Overskridelse ligger dog inden for 
den beregningsmæssige usikkerhed, der er beregnet til 3,5 dB(A). 
 
Da det ved ansøgning om miljøgodkendelse ikke er tilladt at indregne denne usikker-
hed, vil det være nødvendigt at foretage en reduktion af støjbidraget for at kunne opnå 
en miljøgodkendelse af ændringerne. 
 
Hovedbidraget til støj kommer primært fra aflæsning af træpiller i træpilletragtvogn til 
træpilletransportbånd samt dozerkørsel i natperioden. 
 
For at overholde støjkravet må man derfor støjdæmpe de kilder, som forårsager over-
skridelsen. Kørsel med dozere vil derfor blive tilpasset således, at gældende støjgræn-
ser overholdes. Dog ønskes der dispensation, således at dagperioden begynder kl. 600 i 
stedet for kl. 700 om morgenen af hensyn til optimering af driften, jf. Miljøstyrelsens 
vejledning om ekstern støj fra virksomheder (nr.5/1984) afsnit 2.2.5 /79/. Denne di-
spensationsansøgning vil blive behandlet i forbindelse med miljøgodkendelsen. 
 
Dernæst forventes der ligeledes at blive udført støjdæmpende foranstaltninger ved 
træpilletragtvognen til træpilletransportbåndet. 
 
6.1.2 Vandforbrug og spildevand 
Udledningen af cadmium overskrider den eksisterende afledningstilladelses vilkår. 
Hvidovre Kommune har meddelt dispensation fra kravene indtil udgangen af 2010. 
Herefter skal de gamle vilkår igen overholdes. Der er allerede sat afværgeforanstalt-
ninger i værk med henblik på at nedbringe udledningen af cadmium. Spildevands-
mængden øges ved affaldsscenariet. Hvidovre Kommune har tilkendegivet, at der kan 
forventes tilladelse til afledning af op til 100.000 m3 spildevand pr. år, hvilket vil dæk-
ke det behov, der vil være ved affaldsscenariet /65/. 

6.2 Projektets reducerede miljøkonsekvenser 
6.2.1 Støj 
Med de afværgeforanstaltninger, der er foreslået, vil det i fremtiden være muligt at 
overholde de gældende støjgrænser ved alle scenarier. Samlet set vil støjpåvirkningen 
således blive reduceret ved gennemførelse af projektet.  
 
6.2.2 Vandforbrug og spildevand 
Med de tiltag, der iværksættes vil Avedøreværket kunne overholde den fremtidige af-
ledningstilladelse. Afledningstilladelsen vil være inden for de rammer, der sikrer, at 
Spildevandscenter Avedøre kan overholde deres miljøgodkendelse og udledningstilla-
delse. 
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6.3 Forslag til overvågningsprogram 
I dette afsnit præsenteres forslag til program for overvågning af miljøpåvirkninger fra 
brændselsomlægningen på Avedøreværket.  
 
Der vurderes ikke at være behov for ekstra overvågning af miljøtilstanden i området ud 
over den overvågning, som myndighederne allerede udfører. 
 
Arbejdet i anlægsfasen er begrænset da der vil være tale om mindre bygningsmæssige 
udvidelser samt installation af nyt maskinudstyr. Miljøpåvirkningerne er minimale og 
der vurderes ikke at være brug for overvågning i forbindelse med anlægsarbejder. 
 
Det overvågningsprogram, der foreslås, ligger i forlængelse af de vilkår DONG Energy 
har i henhold til virksomhedens nuværende miljøgodkendelse, påbud, samt det forslag 
der er udarbejdet i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af projektet. 
 
De præcise fremtidige vilkår for overvågning vil fremgå af virksomhedens endelige mil-
jøgodkendelse samt afledningstilladelsen fra Hvidovre Kommune til afledning af spilde-
vand. 
 
Der er her foretaget en beskrivelse af de overordnede principper for den overvågning, 
der vil blive udført som følge af myndighedernes krav. 
 
15. Der foretages automatisk måling af CO, SO2, NOx samt støv i røggas-

serne. 
16. Der foretages der kontrolmålinger af HCl, HF samt tungmetaller. Måle-

program aftales med Miljøcenter Roskilde. 
17. Der foretages måling og beregning af støjbidraget efter gennemførelse 

af afværgeforanstaltninger, således at det sikres, at støjvilkårene kan overholdes. 
18. I forbindelse med den miljøgodkendelse, der skal udarbejdes for med-

forbrænding af affald vil der blive stillet vilkår om kvalitetskontrol af det affald, der 
medforbrændes. Herved sikres det, at gældende emissionsvilkår kan overholdes 
samt at kvaliteten af restprodukter kan opretholdes. 

19. Der foretages indberetning til Miljøcenter Roskilde af en lang række 
driftsparametre og forureningsparametre. Rapporteringen sker 4 gange årligt, lige-
som der foretages en årlig indrapportering, herunder udarbejdelse af grønt regn-
skab for virksomheden. 

20. Der udtages spildevandsprøver 4 gange årligt af det spildevand, der af-
ledes til Spildevandscenter Avedøre. Spildevandet undersøges for en lang række 
kemiske stoffer (N, P, sulfat, klorid, tungmetaller mv.). 
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7 Eventuelle mangler ved redegørelsen 

I dette afsnit er der redegjort nærmere for de eventuelle mangler og begrænsninger, 
der er ved VVM-vurderingerne. 
 
Afsnittet er opdelt i de enkelte delemner, og der er for hvert emne vurderet hvilke 
mangler eller begrænsninger, der er for vurderingerne, og hvilken betydning dette kan 
have. 
 
Vurderingerne er i høj grad baseret på eksisterende viden om Avedøreværket, hvor der 
gennem beregninger, målinger og opgørelser findes et stort, veldokumenteret data-
grundlag. De ændringer, der sker som følge af projektet, er relativt små sammenholdt 
med Avedøreværkets generelle miljøpåvirkning (0-alternativet). Derfor er grundlaget 
for vurdering af miljøpåvirkningerne generelt meget veldokumenteret. 

7.1 Ressourceforbrug og affald 
Opgørelse af ressourceforbrug og affald er baseret på det eksisterende forbrug og af-
faldsmængder. De forventede forbrug er baseret på en fremskrivning af tallene, samt 
en vurdering af den ændring som brændselsomlægningen og medforbrændingen af af-
fald vil resultere i.  
 
Tallene vil variere fra år til år bl.a. afhængig af driftstid og fordelingen mellem de for-
skellige brændselstyper. 
 
Usikkerhederne på tallene vurderes ikke at have nogen indflydelse på resultatet af mil-
jøvurderingerne. 

7.2 Luftemissioner og -immissioner 
Vurderingerne af de fremtidige emissioner tager udgangspunkt i, at gældende regler og 
love skal overholdes. Herudover er der for tungmetaller taget afsæt i indholdet i de ak-
tuelle brændsler samt aske og den forventede sammensætning af affaldet. Beregnin-
gerne viser, at alle grænseværdier kan overholdes med stor margin. Der vurderes ikke 
at være betydende usikkerheder i de angivne tal, der kan have indflydelse på konklusi-
onerne i rapporten. 

7.3 Klima 
Vurderingerne er foretaget på baggrund af oplysninger om forventede driftsforhold på 
DONG Energys anlæg. Sådanne prognoser er behæftet med en vis usikkerhed, men det 
vurderes, at dette ikke har nogen væsentlig betydning for konklusionerne i afsnittet. 

7.4 Vej- og skibstrafik 
De estimerede ændringer i trafikken er relativt små i forhold til den samlede trafik til 
og fra virksomheden, og er ubetydelige i forhold til trafikken på det overordnede vejnet 
i området. Der vurderes ikke at være væsentlige mangler i estimeringen af ændringer i 
trafikken, der kan have betydning for konklusionerne i rapporten. 

7.5 Støj og vibrationer 
Beregning af støjbidraget er foretaget på baggrund af konkrete målinger og repræsen-
terer således et særdeles veldokumenteret grundlag for vurderingerne. De nye støjkil-
der vil ikke bidrage til det samlede støjbidrag.  

7.6 Vandforbrug og spildevand 
Vurderingerne er baseret på den eksisterende viden omkring virksomhedens forbrug 
samt udledningsforhold, samt den rensning spildevandet undergår inden udledning til 
recipienten. Der er foretaget en vurdering af de fremtidige spildevandsmængder på 
baggrund af de foreløbige forsøgsresultater fra Esbjergværket, samt teoretiske bereg-
ninger på baggrund af kendskabet til røggasrenseanlægget. Beregningerne er derfor 
behæftet med en vis usikkerhed. Dette vurderes dog ikke at have nogen væsentlig ind-
flydelse på konklusionerne i rapporten. 
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7.7 Natur og vand 
Der er ikke foretaget feltundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af rapporten. 
Vurderingerne er baseret på litteraturstudier, samt en beregning og vurdering af depo-
sitionen af kvælstof og tungemetaller til naturområderne. Sådanne beregninger er be-
hæftet med nogen usikkerhed. Men da påvirkningen fra anlægget og fra ændringerne 
er meget små i forhold til baggrundsbelastningen, vurderes denne usikkerhed ikke at 
have nogen betydning for konklusionerne i rapporten, ligesom det ikke vurderes at ha-
ve betydning for konklusionerne, at vurderingerne alene er baseret på litteraturstudier 
og beregninger. 

7.8 Landskab, kulturhistorie og visuelle forhold 
Alle fotostandpunkter er placeret inden for et par kilometers radius fra Avedøreværket. 
Der er således ikke udarbejdet visualiseringer for større afstande, selv om Avedøre-
værket er synligt på over 15 kilometers afstand. De nye anlæg vil ikke være synlige på 
så stor afstand og vil derfor ikke have nogen betydning for de visuelle indtryk på af-
stan-de større end et par kilometer. Visualiseringerne viser den forventede udformning 
og udstrækning af anlæggene. Da der ikke er foretaget detailprojektering af alle an-
læg, kan der forekomme mindre ændringer i bygningernes udformning. Dette vurderes 
dog at være af uden betydning for de visuelle forhold. 

7.9 Befolkning 
Afsnittet er baseret på eksisterende viden samt en række af de øvrige afsnit, der er 
behandlet i VVM’en. Der vurderes ikke at være mangler i vidensgrundlaget for vurde-
ringerne. 
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Bilag 1: Metode til vurdering af miljøpåvirkninger 

En vurdering af miljøpåvirkninger sigter mod at identificere og evaluere signifikante ef-
fekter, som har en stor sandsynlighed for at ske. Vurderingen fokuserer på de væsent-
ligste effekter og mindre eller slet ikke på effekter, som vurderes ikke at være signifi-
kante. En påvirkning kan være enten positiv eller negativ.  
 
I dette bilag er den generelle metode for vurdering af miljøpåvirkninger i forbindelse 
med brændselsomlægning samt medforbrændingen af affald på Avedøreværket skitse-
ret.  
 
I VVM-redegørelsen er de enkelte faglige emner behandlet og vurderet individuelt, og 
hvor det har relevans er fagområderne også vurderet i sammenhæng. En miljøpåvirk-
ning kan være forårsaget direkte som følge af et anlæg, men også indirekte som følge-
virkning af andre miljøforhold. I Tabel 0.1 angives hvorledes der skelnes mellem signi-
fikante og ikke signifikante påvirkninger i denne rapport. 
 

Signifikans Påvirkningsgrad 

Signifikant 
Omfattende påvirkning (positiv/negativ) 
Moderat påvirkning (positiv/negativ) 
Mindre påvirkning (positiv/negativ) 

Ikke signifikant 
Ubetydelig påvirkning 
Ingen påvirkning 

Tabel 0.1 Grad af miljøpåvirkning 

 
Tabel 0.2 angiver en beskrivelse af, hvornår der forventes afværgeforanstaltninger for 
at mindske en given miljøpåvirkning. 
 

Påvirkningsgrad Afværgeforanstaltning 

Omfattende påvirkning  
Påvirkning der anses for så alvorlig, at man bør overve-
je at ændre projektet eller gennemføre afværgeforan-
staltninger for at mindske denne påvirkning. 

Moderat påvirkning  
Påvirkning af en grad, hvor afværgeforanstaltninger 
overvejes. 

Mindre påvirkning  
Påvirkning af en grad, hvor det er usandsynligt, at af-
værgeforanstaltninger er nødvendige. 

Ubetydelig påvirkning og 
Ingen påvirkning 

Påvirkninger der anses for så små, at de ikke er rele-
vante at tage højde for ved implementering af projektet.

Tabel 0.2 Grad af afværgeforanstaltninger 

 
Der er en række af kriterier, der indgår i vurdering af miljøpåvirkninger. I Tabel 0.3 er 
de væsentligste kriterier listet. Sandsynligheden eller risikoen for, at der sker en miljø-
påvirkning er i tabellen delt op i tre grupperinger, men som oftest i forhold til påvirk-
ninger af naturmiljøet, vil denne opdeling være mere nuanceret og detaljeret. 
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Kriterier Faktor 

Vigtighed af emnet 

Vigtig i forhold til internationale interesser 
Vigtig i forhold til nationale interesser 
Vigtig i forhold til regionale interesser 
Vigtig i forhold til lokale interesser 
Vigtig i forhold til arealet med direkte påvirkning 
Ubetydelig eller ikke vigtig 

Vedvarende effekt 

Permanent påvirkning (ikke reversibelt) i projektets levetid
Midlertidig i > 5 år 
Midlertidig i 1-5 år 
Midlertidig i < 1 år 

Sandsynlighed for at ske 
Høj (>75%) 
Middel (25-75%) 
Lav (<25%) 

Direkte / indirekte på-
virkning 

Påvirkning forårsaget direkte af projekt eller indirekte som 
en afledt effekt af en direkte påvirkning. 

Kumulativt 
En påvirkning der er kombineret af andre aktiviteter eller 
andre projekter lokalt eller regionalt. 

Tabel 0.3 Liste med kriterier til vurdering af miljøpåvirkninger 

 
Tabellerne nedenfor (Tabel 0.4 - Tabel 0.6) angiver processen ved vurdering af påvirk-
ningsgrad af individuelle miljøpåvirkninger under omlægning af brændselsindfyringen 
samt medforbrænding af affald, og den efterfølgende drift af Avedøreværket. Følgende 
er en beskrivelse af tabellen. 
 
Kolonne 1 angiver grad af forstyrrelse: Her vurderes omfanget af forstyrrelsen som 
høj, middel eller lav. I kolonne 2, Vigtighed, vurderes hvorvidt forstyrrelsen er vigtig 
for Internationale, Nationale/regionale eller helt lokale interesser. I kolonne 3 angives 
sandsynligheden for, at den vurderede forstyrrelse opstår. I kolonne 4 vurderes varig-
heden af forstyrrelsen. Ved kombination af disse fire faktorer nås frem til påvirknings-
graden i kolonne 5.  
 



Brændselsomlægning på Avedøreværket 
VVM-redegørelse 

 

Miljøcenter Roskilde 

137 

 

Grad af for-
styrrelse  

Vigtighed Sandsynlighed Varighed Påvirkningsgrad 

Permanent (>5 år) Omfattende 

Midlertidig (1-5 år) Omfattende Høj (>75%) 

Kortvarig (0-1 år) Moderat 

Permanent (>5 år) Omfattende 

Midlertidig (1-5 år) Omfattende Middel (25-75%) 

Kortvarig (0-1 år) Moderat 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Moderat 

Internationale inte-
resser 

Lav (<25%) 

Kortvarig (0-1 år) Mindre 

Permanent (>5 år) Omfattende 

Midlertidig (1-5 år) Moderat Høj (>75%) 

Kortvarig (0-1 år) Moderat 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Moderat Middel (25-75%) 

Kortvarig (0-1 år) Mindre 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Mindre 

Nationale eller regio-
nale interesser 

Lav (<25%) 

Kortvarig (0-1 år) Mindre 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Moderat Høj (>75%) 

Kortvarig (0-1 år) Mindre 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Mindre Middel (25-75%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Mindre 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen 

Lokale interesser 
(vigtigt for det områ-
de der direkte berø-
res eller for nærom-
rådet) 
 
 
 

Lav (<25%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Ubetydelig/ingen 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen Høj (>75%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Ubetydelig/ingen 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen Middel (25-75%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Ubetydelig/ingen 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubetydelig / ikke vig-
tig 

Lav (<25%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Tabel 0.4 Vurdering af påvirkningsgrad - høj 
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Grad af for-
styrrelse 

Vigtighed Sandsynlighed Varighed Påvirkningsgrad 

Permanent (>5 år) Omfattende 

Midlertidig (1-5 år) Moderat Høj (>75%) 

Kortvarig (0-1 år) Moderat 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Moderat Middel (25-75%) 

Kortvarig (0-1 år) Mindre 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Mindre 

Internationale inte-
resser 

Lav (<25%) 

Kortvarig (0-1 år) Mindre 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Moderat Høj (>75%) 

Kortvarig (0-1 år) Mindre 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Mindre Middel (25-75%) 

Kortvarig (0-1 år) Mindre 

Permanent (>5 år) Mindre 

Midlertidig (1-5 år) Mindre 

Nationale eller regio-
nale interesser 

Lav (<25%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Mindre Høj (>75%) 

Kortvarig (0-1 år) Mindre 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Mindre Middel (25-75%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Mindre 

Midlertidig (1-5 år) Mindre 

Lokale interesser 
(vigtigt for det områ-
de der direkte berø-
res eller for nærom-
rådet) 
 

Lav (<25%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Ubetydelig/ingen 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen Høj (>75%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Ubetydelig/ingen 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen Middel (25-75%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Ubetydelig/ingen 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen 

 
 
 
 
 
Middel 
 

Ubetydelig / ikke vig-
tig 

Lav (<25%) 
 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Tabel 0.5 Vurdering af påvirkningsgrad - middel 
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Grad af for-
styrrelse  

Vigtighed Sandsynlighed Varighed Påvirkningsgrad 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Mindre Høj (>75%) 

Kortvarig (0-1 år) Mindre 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Mindre Middel (25-75%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Mindre 

Midlertidig (1-5 år) Mindre 

Internationale interesser 

Lav (<25%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Moderat 

Midlertidig (1-5 år) Mindre Høj (>75%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Mindre 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen Middel (25-75%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Mindre 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen 

Nationale eller regionale 
interesser 

Lav (<25%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Mindre 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen Høj (>75%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Mindre 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen Middel (25-75%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Mindre 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen 

Lokale interesser 
(vigtigt for det område der 
direkte berøres eller for 
nærområdet) 
 

Lav (<25%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Ubetydelig/ingen 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen Høj (>75%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Ubetydelig/ingen 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen Middel (25-75%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Permanent (>5 år) Ubetydelig/ingen 

Midlertidig (1-5 år) Ubetydelig/ingen 

 
 
 
 
Lav 

Ubetydelig / ikke vigtig 

Lav (<25%) 

Kortvarig (0-1 år) Ubetydelig/ingen 

Tabel 0.6 Vurdering af påvirkningsgrad - lav
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