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1. INDLEDNING 
 
DONG Energy – Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia er 
beliggende ved Kolding Fjord. 
 
Skærbækværket er et primært naturgasfyret kraftværk. Med denne tidsbe-
grænsede tillægsgodkendelse meddeles der tilladelse til at udlede sidste 
del af skyllevandet ved udsyring af economiser og fordamper på kedlen i 
blok 3 til Kolding Fjord. 
 
Baggrundsmateriale kan ses i bilag A. 
 
Af materialet fremgår det, at udledningen vil kunne ske under overholdelse 
af fastsatte miljøkvalitetskrav. Udledningen er planlagt til at finde sted den 
14 og 15. maj 2011. 
 
Skærbækværket er opført på bilag 1, pkt 2 i VVM-bekendtgørelsen, mens 
udledningen er omfattet af bilag 2, pkt 14. Miljøstyrelsen har foretaget en 
vurdering af det ansøgte i forhold til VVM-reglerne. Miljøstyrelsen vurderer, 
at det ikke kan siges at være ”til skade for miljøet”. Projektet kan derfor 
gennemføres uden VVM-screening, endsige VVM. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i baggrundsmaterialet, bilag A, godkender 
Miljøstyrelsen hermed den direkte udledning til Kolding Fjord af den sidste 
del af skyllevandet fremkommet ved udsyring af af economiser og fordam-
per på kedlen i blok 3 til Kolding Fjord kedlen. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår:  

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
A1 Godkendelsen er tidsbegrænset til den 31. maj 2011 
  
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
A3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder. 
 
Indretning og drift 
 
B1 Udledningen af skyllevandet må kun ske når ledningsevnen er under 

250 µS/cm.  
 
Affald 
 
C1 Slam fra bassin skal bortskaffes i henhold til gældende regler.  
 
Jord og grundvand 
 
D 1 Bassinet skal konstrueres, så der ikke sker forurening af jord.  
 
Indberetning/afrapportering 
 
E1 Inden den 31. maj 2011 skal Skærbækværket indberette, hvor lang 

tid og hvornår udledningen har stået på.  
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Ophør 
 
F1 Efter stop af udledningen skal området, hvor bassinet er etableret, 

inden udgangen af 2011 retableres.  Andre provisorier skal være 
fjernet senest ved udgangen af maj 2011.  
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at udledningen af skyllevandet i en perio-
de på op til 60 timer kan ske uden væsentlig påvirkning af miljøet.  
 
Der er tale om udledning af den sidste del af skyllevand fra udsyring af eco-
nomiser og fordamper på kedlen i blok 3 til Kolding Fjord. Teoretisk vil den 
sidste del af skyllevandet kun indeholde deionat. Det øvrige og mere foru-
renende spildevand fra udsyringen vil blive ledt til det kommunale rensean-
læg.   
 
På denne baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at den tidsbegrænsede udled-
ning kan betragtes som udtryk for bedst tilgængelig teknik. 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Virksomheden er beliggende i et område, som i Fredericia Kommunes 
kommuneplan 2009 – 2021 er udlagt som erhvervsområde.  
 
Nærmeste Natura 2000 område (habitatområde nr. 96 Lillebælt) er belig-
gende 7 km fra virksomheden. Med de forventede angivne stofkoncentrati-
oner og mængder, der skal udledes, samt den begrænsede udledningstid 
vil miljøpåvirkningen være begrænset til nærområdet og ikke nå til habitat-
området.  
 
3.2.2 Generelle forhold 
Det er til Miljøstyrelsen blevet oplyst, at udledningen af skyllevand er plan-
lagt til at ske i weekenden den 14-15. maj 2011. Godkendelsen bliver derfor 
tidsbegrænset og udløber den 31. maj 2011, for at tage højde for evt. for-
sinkelse i projektet.  
 
3.2.3 Indretning og drift 
Såfremt ledningsevne på skyllevand er større end 250uS/cm ledes vandet 
til et bassin på 600 m3, inden det ledes til den offentlige spildevandsledning. 
Såfremt ledningsevnen er under 250 µS/cm ledes vandet direkte fra kedel til 
afgangskanal.  
 
Under skylnigen vil der blive udtaget stikprøver af både Wistrand (firmaet, 
der udfører udsyringen) og af DONG ved udløbet i bassinet. Omskiftning fra 
bassin til afgangskanal vil først ske, når både Wistrand og DONG har 2 på 
hinanden følgende stikprøvemålinger, der er under 250uS/cm. Der vil blive 
udtaget stikprøver løbende indtil ledningsevnen er under 250 µS/cm. Efter 
omkobling til afgangskanal vil der ikke længere være behov for registre-
ring.Tidspunkt for udtagning af prøve, ledningsevne m.m. vil blive registreret 
og fastholdt. 
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Den direkte udledning vurderes, at kunne finde sted indenfor 48 timer, men 
af hensyn til evt forsinkelser i processen, meddeles der godkendelse til ud-
ledning i 60 timer.  
 
3.2.4 Luftforurening 
Det vurderes, at udledningen ikke vil give anledning til emissioner eller lugt. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Af baggrundsmaterialet fremgår det, at skyllevandet teoretisk kun indeholde 
deionat, men at det i praksis vil indeholde flourid og opløste metaloxider. 
Der er i baggrundsmaterialet angivet forventede koncentrationer ved en 
ledningsevne på 250 µS/cm. For metallerne er der i nedenstående tabel 
angivet start – og gennemsnitskoncentrationer samt fastsatte miljøkvalitets-
krav i henhold til Bekendtgørelse 10221. 
 
Stof Start- 

koncentration  
µg/l 

Gennemsnits- 
Koncentration 
µg/l 

Miljøkvalitetskrav 
fra Bkt 1022 
µg/l 

Chrom 86 13 3,4 (Chrom III og 
VI) 

Mangan 86 13 150 tilføjet 
Molybdæn 65 9 6,7 tilføjet 
 
 
Det ses, at koncentrationerne for chrom og molybdæn er højere end miljø-
kvalitetskravet (op til en faktor 25). Et potentielt udlederkrav til disse stoffer 
vil dog være væsentligt højere end koncentrationen, da der skal indregnes 
fortyndingsfaktoren for Kolding Fjord, som vurderes at være væsentlig høje-
re end 25. Dertil kommer, at skyllevandet ikke ledes direkte ud i Kolding 
Fjord men via hovedkølevandsystemet, som vil være i drift med et flow på 
ca. 8 m3/s. Forventet udledning fra kedlen vil være 0,17 m3/s. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være behov for fastsæt-
telse af udlederkrav, så længe det sikres, at udledningen først vil ske når 
ledningsevnen er under 250 µS/cm.  
 
Skærbækværket har ved mail af 1. marts 2011 oplyst, at Fredericia Kom-
mune mundtligt har accepteret tilledningen af spildevandet og fundet, at det 
kan indeholdes i den gældende tilslutningstilladelse.  
 
3.2.7 Støj 
I forbindelse med udledningen til kølevandsafgangskanalen vil hovedkøle-
vandsystemet være i drift. Det vurderes, at denne aktivitet er en del af den 
normale drift på værket, og således ikke vil give anledning til nye støjgener. 
 

                                                
1 Bekendtgørelse 1022 af 25. august 2010: Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vand-
områder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet. 
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3.2.8 Affald 
Af baggrundsmaterialet fremgår det, at slam fra sedimentationsbassiner vil 
bliver bortskaffet efter gældende regler af firmaet Stena. Dette vil blive fast-
holdt ved vilkår. 
 
3.2.9 Overjordiske olietanke  
Der etableres ingen overjordiske olietanke. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Der etableres et nedgravet bassin på 600 m3.  Det er ved mail af 1. marts 
2011 oplyst, at for at undgå nedsivning fra bassinet til jord etableres bassi-
net med en 0,75 mm plastikdug af resistent materiale. Ved sammensvejs-
ning af dugen, foretages der kontrol af svejsninger med gnist udstyr, hvor-
ved dårlige svejsninger / utætheder undgås. 
Hvis det skønnes nødvendigt, ilægges indvendig i bassinet gummimåtter 
eller lign. så evt. slidskader fra vandet undgås. 
 
Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til etableringen af det midlertidige 
bassin. 
  
3.2.11 Til og frakørsel 
Der vil ikke være øget til- og frakørsel. 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Skærbækværket skal inden den 31. maj 2011 indberette tidsrummet, hvor 
den direkte udledning har stået på. 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Da der er stillet vilkår om, at der kun må udledes direkte til Kolding fjord, når 
ledningsevnen er under 250 µS/cm samt det faktum, at udledningen kun 
skal ske over 60 timer, vurderes det, at risikoen for driftsforstyrrelser og 
uheld, der kan få betydning for miljøet, er minimal. 
 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Aktiviteten har ikke betydning for sikkerhedsniveauet på værket. 
 
3.2.15 Ophør
Området, hvor det midlertidige bassin er placeret på, skal retableres inden 
udgangen af 2011. Andre provisorier skal være fjernet senest ved udgan-
gen af maj 2011.  
 
3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 
Af baggrundsmaterialet fremgår det, at de mest forurenede strømme ved 
udsyringen vil blive ledt til det kommunale renseanlæg. Selve skyllevandet, 
som ønskes udledt til Kolding Fjord, består teoretisk kun af deionat. I prak-
sis vil skyllevandet dog kunne indeholde flour og opløste metaloxider. Der 
er blevet estimeret stofkoncentrationer i skyllevandet. Ved udledning til Kol-
ding Fjord vurderes det, at fastsatte miljøkvalitetskrav vil kunne overholdes.  
Samlet vurderes løsningen at leve op til BAT. 
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3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos Fredericia Kommune i 
perioden 7. marts 2011 til den 21. marts 2011.  
 
Kommunen er ikke kommet med kommentarer til udkastet. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at en udledning af lettere forurenet skylle-
vand i op til 60 timer ikke kan betragtes som en væsentlig ændring i vær-
kets drift. Modtagelse af ansøgningen har derfor ikke været annonceret ef-
ter § 11 i godkendelsesbekendtgørelsen2. 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos Skærbækværket i 
perioden 7. marts 2011 til den 21. marts 2011.  
 
Virksomheden har den 8. marts 2011 oplyst, at den ingen kommentarer har 
til udkastet.   

                                                
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens revurdering af 15. de-
cember 2009 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er an-
ført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
Godkendelsen er tidsbegrænset til 31. maj 2011.  
 
4.1.2 Listepunkt 
Skærbækværket er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen under liste-
punkt G101 og J 103 
 
4.1.3 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af §5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en 
særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden 
etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, 
der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen af  3. 
november 2010. 
  
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen 
har foretaget en vurdering af det ansøgte i forhold til VVM-reglerne. Miljø-
styrelsen vurderer, at det ansøgte ikke kan siges at være ”til skade for mil-
jøet”, da det ansøgte ikke bryder med planlagt arealanvendelse, opfylder 
gældende miljøkrav og ikke forøger eller flytter miljøpåvirkninger. Projektet 
kan derfor gennemføres uden VVM-screening, endsige VVM. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) ligger 
i luftlinje ca. 6 km fra Skærbækværket, midt i Lillebælt. Det er henholdsvis 
fuglebeskyttelsesområde nr. 47, Habitatområde nr. 96 og Ramsarområde 
nr. 15.  
 
Der er i området omkring Skærbækværket fundet følgende bilag IV-arter: 
Flagermus (skimmelflagermus, brunflagermus, sydflagermus, 
dværgflagermus), markfirben, stor vandsalamander, løvfrø, spidssnudet frø, 
odder, hasselmus, birkemus og marsvin. 
 
Da der kun vil ske udledning til Kolding Fjord er der kun vurderet nærmere 
på betydningen af udledningen af stofferne for marsvinet. Idet gældende 
miljøkvalitetskrav vil være overholdt, vurderes det, at udledningen ikke vil 
have betydning for marsvinets levebetingelser. 
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4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 
 
Revurdering af miljøgodkendelser af 15. december 2009 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for midlertidigt øget brug af nød-
strømsanlæg af 28. juni 2010 
Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau af 3. no-
vember 2010. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Elbo-bladet den 13. april 
2011 og kan ses på www.mst.dk/annoncering. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100  

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Klagevejledning 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boule-
vard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 11. maj 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresen-
der klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-begynder be-
handlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den 
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anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Na-
tur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Fredericia Kommune, Gothersgade 2, 7000 Fredericia, kommu-
nen@fredericia.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 25, 6760 Ribe, 
syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, 
mail@dkfisk.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1260 København K, in-
fo@nordic.greenpeace.org
Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, RIB@nst.dk 
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Vurdering af forureningsmængde i skyllevand ført til køle-
vandskanal efter udsyring af SKV3 
 
 
1. Indledning 

Ved udsyring af kedlen på Skærbækværkets blok 3 forekommer der skyllevand, 
som er meget lidt belastet (ledningsevne <250 µS/cm). Dette skyllevand ønskes 
afledt til kølevandskanalen. 

 

2. Fremkomst af skyllevand 

Skyllevandet opstår som den sidste del af udsyringsproceduren. 

 

Udsyring 
Ved afslutningen af selve syrebehandlingen indeholder kedlen en udsy-
ringsvæske1, der består af deionat2, hvori der er opløst fluorid, inhibitor og oxi-
der fra røroverfladerne, samt indeholder partikler, der er uopløste oxider fra 
røroverfladerne. 

 

Fortrængning 
Udsyringsvæsken fjernes fra kedlen ved fortrængning. Dette betyder, at kedlen 
kan betragtes som et rør (rørbundt), hvor udsyringsvæsken trykkes ud som en 
prop ved hjælp af fortrængningsvæske.  

Fortrængningsvæsken består af deionat, som ved starten er tilsat 0,1% flussy-
re, for at forhindre at opløste oxider fælder ud ved skillefladen mellem udsy-
ringsvæsken og fortrængningsvæsken. Flussyre doseres kun i begyndelsen af 
fortrængningsfasen, der afsluttes med ren deionat.  

Udsyringsvæske og fortrængningsvæske opsamles i bassiner, hvor de behand-
les/renses inden afledning til kloak. 

 

Skylning 
Herefter påbegyndes skylningen, som også foregår som en fortrængning med 
deionat.  

Skyllevandet opsamles ligeledes i bassiner indtil ledningsevnen på skyllevandet 
er <250 µS/cm. Herefter afledes skyllevandet til kølevandskanalen indtil skyl-
ningen er afsluttet.  

 
1  Udsyringsvæsken er fra starten af deionat med 1% flussyre og 0,2% inhibitor. 
2  Deionat er helt rent vand med en ledningsevne <0,2 µS/cm. 
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I følge proceduren vil ledningsevnen på skyllevandet være ned på 250 µS/cm 
efter skylning med 50 m3 deionat, og efter skylning med 250 m3 deionat når 
man under 10 µS/cm (som er garantiværdien). 
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Al erfaring viser dog, at de 250 µS/cm opnås langt tidligere end efter 50 m3, og 
at en ledningsevne på 1 - 5 µS/cm nås inden, der er skyllet med 250 m3 deio-
nat. 

 

3. Belastningen af skyllevandet 

Teoretisk skal skyllevandet kun bestå af ren deionat, hvis fortrængningen sker 
idealt.  Der vil dog ske diffusion i skillefladen mellem væskerne, der vil fore-
komme turbulent strømning, som giver yderligere opblanding, og endelig  vil der 
være anlægs afhængige forhold (bøjninger, forgreninger, ventiler mm.), hvor 
skylningen kan forsinkes. 

Skyllevandet vil derfor indeholde fluor og opløste metaloxider. Der er også mu-
lighed for metaloxider på partikulær form; men da pH er lav må mængden an-
ses for marginal. Ud over hovedsagelig fluor vil skyllevandet indeholde en mi-
nimal rest af belægningerne.  

Tabel 1 viser en SEM-EDS analyse af belægningerne fra 13CrMo44 stålet an-
vendt i fordamperen på Skærbækværkets blok 3. 

 Komponent %w/w Komponent %w/w 
Kulstof 14,1 Chrom 0,4 
Oxygen 19,1 Mangan 0,4 
Natrium 0,9 Jern 59,6 
Aluminium *) 2,0 Nikkel **) 1,3 
Silicium 0,8 Molybdæn 0,3 
Calcium 0,4   
*) SEM er ikke velegnet til at analysere lette komponenter og analysere-

sultatet for aluminium betragtes som fejlagtig. 
**) Analysen for nikkel må betragtes som fejlagtig, da nikkel ikke fore-

kommer i stålet. 
Tabel 1. SEM-EDS analyse af belægninger fra 13CrMo44 fordamperrør på 
SKV33 

For et hvert praktisk formål kan det antages, at skyllevandet kun indeholder 
opløst jern og fluorid. Øvrige metalioner forventes kun at foreligge i negligeable 
koncentrationer. Deionat, der anvendes til skylning, indeholder noget opløst 
CO2; men det betragtes i denne sammenhæng som irrelevant (selv om det 
giver et lille ledningsevnebidrag). 

Det er ikke muligt at beregne koncentrationerne af fluorid og jern i skyllevandet, 
når kun ledningsevnen er kendt, samtidigt med at også pH kan variere; men på 
baggrund af antagelser kan størrelsesordner anslås. 

                                                      
3  Barry Dooley. Internal Deposit Evaluation Report. Structural Integrity Associations 
Inc. Nov. 2008 
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Under forudsætning af at skylningen ved fortrængning af fordamperen kan be-
tragtes som en plug-flow reaktor, vil koncentrationer være eksponentielt afta-
gende. 
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Figur 1 viser sammenhængen mellem ledningsevne og mængden af skyllevand 
under forudsætning af, at ledningsevnen er eksponentielt aftagende og at led-
ningsevner ved henholdsvis 50 og 250 m3 er 250 og 10 µS/cm. 

 

 
Figur 1. Sammenhæng mellem ledningsevne og mængden 
af skyllevand. Teoretisk maksimalt forløb. 

En lang række af erfaringer viser, at der meget hurtigt opnås en større renhed 
end det ovenfor angivne, og at koncentrationerne (ledningsevnerne) opnås 
langt tidligere i skylleforløbet. Desuden opnås en væsentlig lavere slut led-
ningsevne på 1 - 5 µS/cm også tidligere i forløbet. 

Figur 2 viser et sådan realistisk forløb, hvor 250 µS/cm og 2 µS/cm opnås ved 
henholdsvis 20 og 250 m3. 

 

 
Figur 2. Sammenhæng mellem ledningsevne og mængden 
af skyllevand. Realistisk forløb. 
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I bilaget vises gennemregning for udledningsmængden af fluor og jern ved de 
forskellige betingelser som er nævnt oven for. 
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T abel 1 viser en sammenfatning af beregningerne. 
 
 

Skyllevandet 
indeholder 
kun fluor. 

Skyllevandet indehol-
der både fluor og jern. Ledningsevne 

på 250 µS/cm 
opnås ved 

[m3] 

Ledningsevne 
der opnås ved 

250 m3 
[µS/cm] 

Udledte 
vandmængde 

[m3] 
Udledt fluor 

[g] 

Udledt 
fluor 
[g] 

Udledt 
jern 
[g] 

50 10 200 700 1600 790 
50 2 200 480 1100 550 
20 2 230 550 1300 625 

Tabel 2. Udledningsmængder 

På baggrund af erfaringer og ud fra beregningerne som er konservativt gen-
nemført, forventes det, at der pr. skylning udledes 550 - 1300 g fluor. Fluor-
mængden er afhængig af mængden af jern der udledes, som forventes ikke at 
overstige 625 g. Fluormængden falder med faldende jernmængde. 

På basis af sammensætningen af belægningerne, der fjernes ved udsyringen, 
vil den maksimale udledning af chrom være 4 g ved en jernmængde på 625 g. 
Chrommængden vil være proportionalt aftagende med jernmængden, og for-
ventes derfor at være mindre. 

Tilsvarende kan der for de øvrige stoffer forekommende i Tabel 1 beregnes en 
udledt mængde for disse. Ved en udledt jernmængde på 625 g vil der udledes 9 
g natrium, 8 g silicium (som silikat), 4 g calcium, 4 g mangan og 3 g molybdæn. 
Ligeledes proportionalt aftagende med jernmængden. 

Figur 3 viser forløbet af koncentrationerne af fluor, jern, silicium og chrom i skyl-
levandet ved et skylleforløb, hvor 250 og 2 µS/cm opnås ved henholdsvis 20 og 
250 m3 skyllevand. 

 

 
Figur 3. Koncentrationsforløb ved skylning 
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Tabel 1 viser start- og gennemsnitskoncentration for alle metalioner og fluor i 
skyllevandet. Der er ikke angivet slutkoncentrationer, da disse for alle ioner 
bortset fra jern og fluor vil være i størrelsesordenen 1 µg/L (Figur 3). 
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Komponent 

udledt 
mængde 

[g] 

start 
koncentration 

[µg/L] 

Gennemsnits 
koncentration 

[µg/L] 
Fluor 550 - 1 300 12 000 - 28 000 1 700 - 5 700 
Jern  < 625  < 13 000  < 1 900 
Chrom  < 4  < 86  < 13 
Calcium  < 4  < 86  < 13 
Natrium  < 9  < 194  < 28 
Mangan  < 4  < 86  < 13 
Molybdæn  < 3  < 65  < 9 
Silicium  < 8  < 172  < 25 
Tabel 3. Koncentrationer og mængder i skyllevand. 

 

4. Sammenfatning 

Ved skylningen efter udsyring af fordamperen på Skærbækværket blok 3 øn-
skes skyllevandet afledt til kølevandskanalen, når skyllevandets ledningsevne 
er under 250 µS/cm. 
 
Der skylles med 250 m3 deionat, og det forventes, at en ledningsevne på 250 
µS/cm opnås efter skylning med 20 m3 (senest 50 m3). 
 
Skylningen sker ved fortrængning, hvorfor koncentrationerne af forurenende 
stoffer meget hurtigt når et lavt koncentrationsniveau. 
 
Skyllevandet vil kun indeholde fluor fra den anvendte syre og ioner opløst fra 
røroverfladernes oxidlag. 
 
Tabel 4 angiver mængder og koncentrationer på forurenende stoffer i skylle-
vandet. De beregnede mængder må anses som konservativt beregnede mak-
simumværdier. Slutkoncentrationerne for chrom, mangan og molybdæn forven-
tes at være i størrelsesordenen 1 µg/L.  
 

Komponent 

udledt 
mængde 

[g] 

start 
koncentration 

[µg/L] 

Gennemsnits 
koncentration 

[µg/L] 
Fluor 550 - 1 300 12 000 - 28 000 1 700 - 5 700 
Jern  < 625  < 13 000  < 1 900 
Chrom  < 4  < 86  < 13 
Mangan  < 4  < 86  < 13 
Molybdæn  < 3  < 65  < 9 
Tabel 4. Koncentrationer og mængder i skyllevand. 
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Bilag. Beregningsgrundlag 

Grundlag 
Beregningen af koncentrationer baseres på følgende sammenhænge: elektro-
neutralitet [1] og ledningsevnens afhængighed af ionkoncentrationer [2]. 

+ 2+    [1] 

+ 2+

+ 2+

H Fe
=[H ] λ + 2 [Fe ] λ +[OH ] λκ     

0
axy C e

2

1
0

x ax

x
m C e dx 

 [2] 

Mængder beregnes ved (eksponentiel) linear regression [3] af de to lednings-
evne(koncentrations)punkter, der er fastlagt i skylleforløbet. Start ledningsev-
nen(koncentrationen) C0 findes ud fra ligningen [3], hvorefter mængden kan 
findes med integralet [4]. 

     [3] 

   [4] 

Tidskonstanten α fastlægges af ved hvilke skyllevandsmængder de to fikserede 
ledningsevner opnås. Når tidskonstanten er fastlagt ved hjælp af ledningsev-
nen, kan C0 beregnes for enhver ion med en vilkårlig koncentration, så længe 
ledningsevnen fastholdes for summen af ioner (H+, Fe2+, OH- og F-). 

Tabel 5 viser sammenhængen mellem fluor koncentrationen og ledningsevnen, 
når der ikke er jernioner til stede i skyllevæsken. 

     

Ledningsevne 
[µS/cm] 

F- koncentration 
[µg/L] 

pH 

250  11 700 3,2 
10  469 4,6 

2  94 5,3 
Tabel 5. Sammenhæng mellem ledningsevne 
og fluor koncentration 

Når der også skal være "plads" til jernioner, erstatter disse brintioner og pH må 
derfor stige. 

Figur 4 viser sammenhængen mellem fluor- og jernionkoncentrationen afhæn-
gig af pH ved fastholdt ledningsevne, her 250 µS/cm. 

Jernionkoncentrationen er begrænset af jernhydroxids opløselighedsprodukt. 

Da opløseligheden af jern falder med stigende pH, betyder det, at der kun kan 
opløses en hvis mængde jern, hvorefter både fluor- og jernionkoncentrationen 
vil falde med stigende pH. Modsat denne effekt virker fluoridionens evne til at 
komplexbinde jernionen. Da koncentrationerne er små i skylleforløbet (stor for-
tynding), tages der ikke hensyn til disse effekter; men effekten vil sandsynligvis 
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have betydning ved høje pH-værdier (over pH 4), dog aftagende ved stigende 
fortynding. 
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Når brintioner erstattes med jernioner stiger pH. Samtidigt må fluoridkoncentra-
tionen stige, hvis ledningsevnen skal fastholdes, da mobilitetskonstanten (

H
  ) 

for brintionen er væsentligt højere en mobilitetskonstanten for jernionen4 
( 2Fe
  ).   

 

 
Figur 4. Fluor- og jernionkoncentrationen afhængig af pH ved ledningsevne 
fastholdt ved 250 µS/cm. 

or ledningsevner ved 
3

-3

rne af det muligt, da 

skylleperioden fra 50 til 250 m3, når der ikke 

50 µS/cm. Dette giver 

r ved udledning uden jern, og 1,1 kg fluor 
når der samtidigt udledes 550 g jern. 

                                                     

 
Beregninger 
Først fastlægges den teoretiske worst case betingelse, hv
henholdsvis 50 og 250 m  er 250 og 10 µS/cm (Figur 1). 

For ledningsevnen bestemmes α = 0,0161 m  og C0 = 559 µS/cm. 

Den højest opnåelige ledningsevne er i fortrængningsfasen ved flussyredose-
ringens afslutning (-40 m3), som beregnes til 1064 µS/cm, hvilket svarer til 50 
mg/L F- (og et pH på 2,6). Dette ligger så inden for ramme
den maksimalt doserede fluorkoncentration er 950 mg/L. 

Dermed bliver udledning af fluor i 
er jern i skyllevandet 697 g fluor. 

Tilsvarende hvis pH hæves til 3,5 på grund af 13,3 mg/L jernioner, vil fluorkon-
centrationen være 27,3 mg/L ved en ledningsevne på 2
så anledning til udledning af 1,6 kg fluor og 790 g jern. 

Antages det i stedet, at der opnås en slut ledningsevne på 2 µS/cm, vil de til-
svarende beregninger vise: 480 g fluo

 
4  Mobilitetskonstanten for jernionen (både Fe(II) og Fe(III) er ikke kendt). Derfor an‐
vendes mobilitetskonstanten for en tilsvarende ion, f.eks. Cu2+, Mg2+ eller Zn2+. Her 
anvendes Mg2+, da denne ion indgår i det anvendte regneprogram.  
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Figur 5 viser mængden af fluor, der udledes hvis ledningsevnen 250 µS/cm 
opnås tidligere end ved 50 m3, og der under alle omstændigheder skylles med 
250 m3 deionat. 
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Figur 5. Udledning af fluor afhængig af ved hvilken skylle-
vandsmængde en ledningsevne på 250 µS/cm opnås. 

Hvis der skylles med 250 m3 deionat og ledningsevne 250 µS/cm opnås tidlige-
re end ved 50 m3, vil der udledes en større mængde fluor, fordi den samlede 
vandmængde der udledes øges. 

Et realistisk forløb (Figur 2), hvor 250 µS/cm og 2 µS/cm opnås ved henholdsvis 
20 og 250 m3, vil give en udledning af 550 g fluor. 

Det tilsvarende forløb med hvor pH er hævet til 3,5 fordi der også er jern i skyl-
levandet, vil give en udledning af 1,3 kg fluor og 625 g jern. 
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