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1. INDLEDNING OG IKKE-TEKNISK RESUMÉ 
 
Stigsnæsværket ligger ved Skælskør i et større regionalt industriområde. Foruden selv kraftvær-
ket omfatter anlægget også en kulterminal. Begge anlæg er ejet og drives af DONG Energy. 
Vestsjællands Amt har den 30. januar 2003 meddelt samlet miljøgodkendelse af Stigsnæsvær-
ket omfattende kraftværksblokkene og den eksisterende kulterminal med lossekaj, kulkraner og 
udskibningsfaciliteter.  
 
Kraftværket består af to kulfyrede produktionsanlæg (blokke) med en samlet kapacitet (elektrisk 
produktion) på 409 MWEL. Stigsnæsværkets blok 1 er fra 1966 og har en kapacitet på 143 
MWEL. Denne blok er i øjeblikket taget ud af drift. Stigsnæsværkets blok 2 er fra 1970 og har en 
kapacitet på 266 MWEL. Begge blokke var oprindeligt oliefyrede, men blev under 1970'ernes 
oliekrise omstillet til kulfyring. Driften af blok 2 er i øjeblikket reduceret og begrænset til olie-
fyring. 
 
På den eksisterende kulterminal på Stigsnæs blev der indtil for nylig indskibet ca. 3,3 mio. tons 
kul om året, hvoraf ca. 1,5 mio. tons blev indfyret i de kulfyrede blokke, mens ca. 1,8 mio. tons 
blev overført med pramme til andre af DONG Energy’s kulfyrede kraftværker, som har begræn-
set vanddybde i havnene.  
 
Stigsnæsværket blev etableret ved Stigsnæs hovedsagelig på grund af den store vanddybde i 
Agersø Sund, hvilket er ideelt i forbindelse med afledning af kølevand og medfører gode anløbs-
forhold for fx kulskibe med stor dybdegang. 
 
Stigsnæsværkets nuværende kulterminal undergår i øjeblikket en renovering og opgradering, 
som afsluttes i 2010 og omfatter udskiftning af lossekranerne og kajbåndet samt etablering af en 
omkasterstation, hvor kul fra kajbåndet kan overføres enten til det eksisterende kullager via et 
nyt højbånd med tilhørende udlæggerarm eller til blokkene via et nyt båndsystem. Endvidere 
etableres to nye dozergruber på den eksisterende kulplads og en tilhørende ny underjordisk 
båndtunnel, hvormed kul kan transporteres enten til udskibningsanlægget efter omkastning til 
det eksisterende underjordiske bånd eller til kraftværksblokkene via den nye omkasterstation.  
 
Som følge af, at udviklingen på kulmarkedet har bevæget sig hen mod oversøiske indkøb af kul 
(fx i Australien og Columbia), som transporteres til Danmark i store Panmax skibe (last: ca. 
70.000 tons) og Capesize skibe (last: ca. 160.000 tons), ønsker DONG Energy at udvide den 
nuværende kapacitet på Stigsnæs til oplagring og udskibning af kul. Bygge- og anlægsarbejdet 
forventes påbegyndt i 2011 og afsluttet i 2013. Den udvidede kulterminal forventes således taget 
i brug omkring 2013/2014. 
 
Den udvidede kulterminal vil få en kapacitet til at modtage ca. 7,5 mio. tons kul årligt. Lager-
kapaciteten vil udgøre ca. 2,5 mio. tons kul, heraf ca. 2 mio. tons kul på den nye kulplads belig-
gende ca. 500 m sydøst for det nuværende blokanlæg i et område, hvor det tidligere Q8-
raffinaderi lå. Antallet af skibsanløb forventes øget fra 27 skibe pr. år til 62 skibe pr. år, mens 
antallet af pramme, der transporterer kul videre til andre kulfyrede værker, forventes øget fra ca. 
180 til ca. 480 pramme. Lossetiden for de store kulskibe forventes halveret i forbindelse med 
ibrugtagning af nye lossekraner, da de nye kraner har større kapacitet end de nuværende kra-
ner. Antallet af dage, hvor der foregår losning af kul, øges derfor kun moderat fra ca. 200 dage 
pr. år til ca. 225 dage pr. år. 
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Udvidelsen af kulterminalen m.m. er opdelt i 2 faser, hvor projektets fase 1 omfatter etablering af 
et nyt kullager, mens fase 2 omfatter udvidelse af udskibningsfaciliteterne med en ny pier, hvor 
der på samme tid kan lægge en pram til på hver sin side af pieren. Der kan kun lægge en pram 
ad gangen til den nuværende udskibningspier. 
 
Der vil blive udledt overfladevand fra kulkajen og de to udskibningspierer. Overfladevandet kan 
indeholde kulstøv og sporstoffer fra kul. Der vil blive etableret partikelrensning i form af sandfang 
i afløbet fra befæstede arealer. Miljøcenter Roskilde fastsætter i godkendelsen bl.a. krav om, at 
der skal gennemføres et analyseprogram til bestemmelse af de faktiske udledninger af tung-
metaller til Agersø Sund. På grundlag af måleresultaterne skal der tages stilling til behovet for 
yderligere foranstaltninger til at reducere koncentrationerne af tungmetaller i Agersø Sunds, som 
følge af udledningen af overfladevand. Miljøcenteret forventer dog ikke, at det vil blive nødven-
digt at reducere udledningen af tungmetaller yderligere, idet forureningspotentialet anses for 
begrænset. 
 
Endvidere vil der blive afledt spildevand til Agersø Sund i form af tagvand fra alle eksisterende 
og kommende bygninger samt spulevand fra rengøring af bygninger. Tagvand og rengørings-
vand renses for partikler i et sandfang. Rengøringsvandet renses tillige i en olieudskiller, der 
fjerner eventuelt olie i spildevandet.  
 
Udvidelsen af kulterminalen påvirker ikke driften af de to kraftværksblokke. Godkendelsen af 
kulterminalen meddeles derfor som en særskilt godkendelse omfattende hele kulterminalen. 
Driften af kraftværksblokkene vil fortsat vil være reguleret af den miljøgodkendelse, som Vest-
sjællands Amt meddelte den 30. januar 2003 med tilhørende tillæg af 11. januar 2004 om æn-
dring af støjgrænserne for kraftværksblokkene samt et påbud af 20. december 2007 udstedt af 
Miljøcenter Roskilde om overholdelse af nye emissionsgrænseværdier til luft m.m. 
 
I godkendelsen af kulterminalen er fastsat støjgrænser svarende til Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænser med en lempelse på 2 dB(A) ved en enkelt ejendom nord for kulterminalen. Den 
pågældende ejendom er beliggende i selve erhvervsområdet. De fastsatte støjgrænser indebæ-
rer bl.a. en skærpelse af støjgrænsen ved denne ejendom med 10 dB(A) om aftenen og i week-
ender i forhold til de i dag gældende støjgrænser. 
 
Der er foretaget en risikovurdering af muligheden for, at en brand i det nye kullager kan påvirke 
nærliggende olietanke beliggende på såvel Gulfhavnen mod syd som Stigsnæsværket mod 
nord. Der er ligeledes foretaget en risikovurdering af, om udslip af olie fra en tank på henholds-
vis Gulfhavnen og Stigsnæsværket med efterfølgende brand i oliepølen kan påvirke det nye kul-
lager. I begge tilfælde er konklusionen, at der ikke kan opstå brandspredning (dominoeffekter), 
dvs. en brand i et af de tre områder kan ikke brede sig til et af de andre områder.  
 
Losning, transport, udlægning, lagring og lastning af kul kan medføre støvgener i omgivelserne. 
Der fastsættes i godkendelsen en række vilkår om, at der skal træffes effektive foranstaltninger 
for at undgå støvgener. Da kul nødvendigvis må oplagres udendørs på grund af de fysiske di-
mensioner af oplaget, kan det i praksis ikke garanteres, at der aldrig vil kunne forekomme støv-
gener, men kulstøv er i sig selv ikke specielt farligt.  
 
Der er i dag ikke fastsat grænseværdier i Danmark for nedfald af partikler (støv) omkring stø-
vende oplag eller aktiviteter. Force har i 2003 foreslået en grænseværdi, som med stor sandsyn-
lighed skulle sikre imod gener som følge af synligt støv i omgivelserne. Grænseværdien er rela-
teret til en forholdsvis nyudviklet målemetode, hvor der kun opsamles nedfald af støv ved de 
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vindretninger, hvor vinden blæser fra en virksomhed mod prøveopsamlingsstedet. Normalt op-
samles støv over en længere periode (1 – 3 måneder) med henblik på at bestemme måneds-
gennemsnit af støvnedfaldet. Miljøstyrelsen har dog anbefalet, at den foreslåede grænseværdi 
indtil videre ikke anvendes i afgørelser. 
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter derfor ikke en egentlig grænseværdi for det maksimalt tilladelige 
støvnedfald i omgivelserne, men indlægger en mulighed for at der kan kræves udført en vindret-
ningsbestemt måling over længere tid af støvnedfaldet i omgivelserne. Formålet med en even-
tuel måling af støvnedfald i omgivelserne er at vurdere, om der bør træffes yderligere foranstalt-
ninger for at begrænse den diffuse støvpåvirkning fra kulterminalen.   
 
Der fastsættes i godkendelsen vilkår om, at der hurtigt skal kunne træffes foranstaltninger til at 
bekæmpe eventuel støvflugt, herunder stop for kullosning.  
 
Den nye kulplads etableres i et område, hvor der tidligere har ligget et olieraffinaderi. Der er 
konstateret olieforurening i jorden ved det tidligere procesanlæg og omkring nogle af olietanke-
ne. I forbindelse med etablering af det nye kullager, vil der blive foretaget terrænregulering, som 
indebærer, at forurenet jord opgraves og indbygges i voldene omkring lageret. Muligvis vil der 
også blive efterladt forurenet jord under kulpladsen. Ved jordarbejde, som indebærer håndtering 
af forurenet jord, vil DONG Energy sørge for, at der blive udført miljøtilsyn, som skal sikre, at 
forurenet jord håndteres og placeres korrekt.  
 
Overfladevand fra det nye kullager, herunder især regnvand der er trængt igennem kulbunker og 
forurenet jord i voldene omkring kullageret, omsamles i udlagte dræn og afledes til et opsam-
lingsbassin, hvorfra vandet vil blive returpumpet til den nye kulplads og anvendt til støvbekæm-
pelse. Der vil ikke blive udledt spildevand fra opsamlingsbassinet til Agersø Sund. 
 
Der er ikke særlige drikkevandsinteresser i området, og det primære grundvand er i øvrigt be-
skyttet af et ca. 30 m tykt glacialt lag af moræneler. Som følge heraf og da forurenet overflade-
vand (sekundært grundvand) opsamles og genanvendes - primært til støvbekæmpelse på den 
nye kulplads - anser Miljøcenteret ikke omdisponering af forurenet jord for at indebære risiko for 
øget forurening i området. 
 
I forbindelse med etablering af en ny udskibningspier nordvest for den eksisterende pier vil der 
blive anvendt kulflyveaske som opfyldningsmateriale (ca. 30.000 m3). Miljøcenter Roskilde med-
deler en særskilt miljøgodkendelse til denne aktivitet, hvori der fastsættes vilkår om maksimale 
koncentrationer af tungmetaller i overskudsvandet inden afledning til Agersø Sund. Der vil blive 
foretaget uddybning omkring den nye udskibningspier for at sikre tilstrækkelig vanddybde for 
kulprammene. Det opgravede sediment (ca. 50.000 m3 bundmateriale) vil blive sejlet bort og 
nedsænket på havbunden igen et andet sted i Storebælt. Tilladelse til nedsænkning af bund-
materialet er ikke omfattet af de aktuelle miljøgodkendelser, men kræver særskilt tilladelse efter 
havmiljøloven. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af den miljøtekniske beskrivelse, jf. bilag 1, og den miljøtekniske vurdering, jf. afsnit 
3.2, meddeler Miljøcenter Roskilde hermed godkendelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens  
§ 33, stk. 1, til udvidelse af kulterminalen på Stigsnæs. Godkendelsen omfatter den samlede 
kulterminal, dvs.: 
 

• Den nuværende kulterminal omfattende kullager, nye lossekraner, udskiftning af kaj-
bånd, aktiviteter med dozere på den eksisterende kulplads, ny central omkasterstation i 
den sydlige del af kullageret, nyt båndsystem fra denne omkasterstation til kraftværks-
blokkene, forlængelse af nuværende underjordisk båndtunnel under lagerpladsen mod 
syd til den nye omkasterstation og etablering af to nye dozergruber langs den forlænge-
de gren af båndtunnelen. 

• Ny harpe-/knusebygning i den sydlige ende af kulkajen (før ny central omkasterstation). 
• Den eksisterende udskibningspier.  
• Etablering af ny silo i den nordlige del af det eksisterende kullager med lukket kulbånd til 

lastning af pramme om natten. 
• Det nye kullager, inklusive transportbånd til og fra lageret, 1 eller 2 stk. nye stacker/ 

reclaimer maskiner, ny omkasterstationer ved den sydvestlige afgrænsning af lageret 
samt muligvis kørsel med en dozer på det nye kullager. 

• Ny udskibningspier samt nyt højbånd fra den nye centrale omkasterstation til udskib-
ningspierne til fremførelse af kul fra den nye kulplads samt et nyt lukket kulbånd fra den 
eksisterende pier til den nye pier til fremførelse af kul fra den bestående kulplads til de 
nye udskibningsfaciliteter. 

 
Det er ikke praktisk muligt at adskille miljøpåvirkningen fra den nuværende kulterminal og den 
udvidede del af kulterminalen. Miljøcenter Roskilde meddeler derfor – også af pragmatiske hen-
syn – en samlet miljøgodkendelse med ny retsbeskyttelsesperiode. Det kan i den forbindelse 
også tilføjes, at aktiviteterne mere end fordobles ved ibrugtagning af den nye kulterminal (udtrykt 
i årlig modtaget kultonnage). 
 
Godkendelsen omfatter endvidere tilladelse til udledning af spildevand (overfladevand fra befæ-
stede arealer, tagvand og spulevand fra rengøring af bygninger) til Agersø Sund. Vilkårene for 
udledningstilladelsen indgår i godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 34, stk. 4. Godkendel-
sen indeholder ikke tilladelse til udledning af drænvand opsamlet under og omkring den nye 
kulplads til Agersø Sund. 
 
Godkendelsen omfatter endelig tilladelse til omdisponering af forurenet jord på den nye kulplads 
(terrænregulering og indbygning af forurenet jord i omkransende jordvolde). 
 
Godkendelsen omfatter ikke opbevaring af kulflyveaske i den eksisterende havnesilo og udskib-
ning af flyveaske herfra, den eksisterende dozergarage med tilhørende vaskeplads og plads for 
påfyldning af brændstof samt udledning af spildevand fra sodbassinerne til Agersø Sund. Disse 
aktiviteter er fortsat reguleret af godkendelsen af 30. januar 2003 af Stigsnæsværket. 
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Med denne godkendelse bortfalder følgende vilkår i godkendelsen af Stigsnæsværket:  
 
Vilkår 1.12, 1.13, 1.14, 3.3 (og dermed også 3.4 for så vidt angår kullosning) og 4.10 samt vilkår 
8.2, punkt 4, og 8.11, punkt 1 (registrering af vindhastighed) og punkt 2 (journalføring af forbru-
get af støvbinder). 
 

2.1 Vilkår for afgørelsen 
 
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 
 

Indretning og drift 
1. Der skal være opsat en permanent meteorologisk vejrstation på Stigsnæs, således at vind-

retning, vindhastighed (-stød) og nedbør konstant måles og data logges.  
 

Det skal være muligt at rekvirere meteorologiske data 1 år tilbage i tiden. 
 

Luftforurening 
2.  a. Generelt: 
 

Kultransportbånd skal udformes som lukkede bånd, bortset fra kajbåndet og udlæggerbånd 
på såvel den eksisterende kulplads (højbånd og tilhørende tværbånd) som den nye kulplads 
(herunder stacker/reclaimer bånd). 

 
Med hensyn til kultransport på udskibningsanlæggene henvises til vilkår 2 c. 

 
b. Losning: 

 
• Ved losning skal tragten på kulkranen, hvor grabben med kul tømmes, være lukket på de 

tre sider, der vender mod land. Kul skal overføres til kajbåndet i et lukket system. 
 

• Lossekranerne skal være forsynet med et vandtågesystem, som kan anvendes, når 
grabben med kul tømmes. 

 
• Støv fra lossekajen skal begrænses ved effektiv renholdelse af befæstede arealer. Efter 

losning af et skib skal befæstede områder på kulkajen således rengøres ved fejning eller 
støvsugning med henblik på at dels undgå unødig forurening af Agersø Sund ved efter-
følgende nedbør, dels at begrænse den direkte støvflugt til havnebassinet ved blæst. 

 
c. Læsning af kul: 
 
• Det langsgående transportbånd på den nye udskibningspier skal udformes, så der ikke 

er direkte vindpåvirkning på de transporterede kul.  
 

DONG Energy skal inden 1. januar 2015 have etableret en tilsvarende vindafskærmning 
på den eksisterende udskibningspier. 
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• Ved læsning af kulpramme skal kul overføres fra udskibningspiernes tværgående trans-
portbånd til prammene via et lukket rør med afkast placeret så tæt ved prammen som 
muligt for at reducere faldhøjden af kul i fri luft. 

 
• Der skal ved konstruktion af den nye udskibningspier tages højde for muligheden for se-

nere at etablere befugtning af kullene i forbindelse med udskibning. 
 

• Støv fra udskibningspiererne skal begrænses ved effektiv renholdelse af molerne. Efter 
en pram er lastet, skal molen således rengøres ved fejning eller støvsugning med hen-
blik på dels at undgå unødig forurening af Agersø Sund ved efterfølgende nedbør, dels 
at begrænse den direkte støvflugt til havnebassinet ved blæst. 

 
d. Transport af kul: 

 
• Omkastning af kul skal ske i lukkede bygninger el. lign. (dog åbne hvor kulbånd løber ind 

og ud af bygningerne). Dette gælder dog ikke overførsel af kul fra åbne kulbånd, jf. vilkår 
2a, dvs. ved overførsel af kul fra det nye højbånd på den eksisterende kulplads til ud-
læggerarmen og ved overførsel af kul til og fra stacker/reclaimer(e) på det nye kullager. 

 
e. Udlægning af kul: 

 
• Udlægning af kul på det nye kullager skal ske med stacker/reclaimer maskiner, hvor ud-

læggerarmen sænkes mest muligt over kulbunkerne, så faldhøjden af kul reduceres 
mest muligt. 

 
• På det eksisterende kullager skal udlæggerarmen forsynes med en teleskoptragt med fø-

ler, der sørger for at regulere tragtens højde over kulbunken, således at udlægningen af 
kul foregår med mindst mulig faldhøjde. 

 
f. Lagring af kul: 

 
• På den nye kulplads skal topkoten af kulbunken under normal drift være mindst 3 m lave-

re end topkoten af de skærme, der opstilles på de omkransende jordvolde. I perioder, 
hvor det er nødvendigt at udnytte kullagerets fulde kapacitet, skal kul, der er oplagret i en 
højde på under 3 m fra skærmens topkote, påsprøjtes støvbinder og/eller vandes dagligt.  

 
• På den eksisterende kulplads må kul stakkes op til kote 25. 

 
• De to kulpladser skal være forsynet med vandsprinklingssystemer, som effektivt kan 

dække de områder på pladserne, hvor der udlægges og oplagres kul. 
 

• I perioder med tørt og blæsende vejr skal oplagrede kul oversprinkles (begge lagre) for 
at forhindre støvflugt. 

 
• Slam fra Stigsnæsværkets sodbassiner må udspredes på det eksisterende kullager med 

henblik på at udnytte slammets støvdæmpende effekt. Slammet skal ved udspredningen 
fordeles i et jævnt lag. 
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• Kul, der planlægges oplagret i 3 måneder eller mere, skal tilsås med græs i perioden 1. 
april til 30. september eller være overdækket af støvbinder, som løbende skal vedlige-
holdes. 

 
• I de tilfælde, hvor der anvendes støvbinder på kulbunkerne, skal der føres dagligt tilsyn 

med, at støvbindingen er vedligeholdt og virker efter hensigten. 
 
DONG Energy skal senest 1 måned før, den nye kulplads tages i anvendelse, indsende pro-
cedurer/instrukser for, hvordan støvgener fra den eksisterende kulplads undgås og be-
kæmpes, herunder især procedurer for vanding af kulpladsen og tilsætning af støvbinder, 
samt for anvendelse af vandtågesystemet, der indbygges i de nye kulkraner. 

 
DONG Energy skal senest 1 måned før, den nye kulplads tages i brug, indsende tilsvarende 
procedurer/instrukser for, hvordan støvgener fra den nye kulplads undgås/bekæmpes.  

 
3.  Aktiviteterne på kulterminalen må ikke give anledning til støvgener i omgivelserne, der efter 

tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. 
 

Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udføres en vindretningsbestemt måling af nedfaldet 
af støv i omgivelserne. Målingen skal udføres i henhold til anbefalingerne i Miljøprojekt nr. 
879/2003: ”Baggrundsdokument for fastsættelse af grænseværdi for nedfald af støv og regu-
lering af støvemissioner fra diffuse kilder”.  

 
Støvnedfaldsmålingen skal som udgangspunkt gennemføres som tre målinger hver af en va-
righed på en måned, hvor der kun opsamles støv ved de vindretninger, hvor vinden blæser 
fra virksomheden mod prøveopsamlingsstedet/-erne. Målingen skal korrigeres for bag-
grundsbelastningen i området. 

 
 De nærmere omstændigheder ved en støvnedfaldsmåling aftales forinden med tilsyns-

myndigheden. 
 

Der kan kræves udført en støvnedfaldsmåling årligt. 
 

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af bl.a. resultatet en støvnedfaldsmåling, kræve gen-
nemført supplerende foranstaltninger til begrænsning af den diffuse støvudsendelse fra virk-
somheden. 

 

Lugt 
4.  Aktiviteterne på kulterminalen må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne, der efter 

tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. 
 
 

Udledning af spildevand 
Lossekaj: 
 
5.  Der skal senest 1 år efter, at den nye kulplads er taget i brug, være etableret effektiv partikel-

rensning i afløb fra befæstede arealer på lossekajen til Agersø Sund. 
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 DONG Energy skal, før anlægsarbejdet påbegyndes, indsende tegninger over indretning og 

placering af afløbssystemet for overfladevand fra lossekajen, herunder placering af rense-
foranstaltninger og udløbspunkt(erne). DONG Energy skal samtidig oplyse om den planlagte 
partikelrensning, herunder rensemetode og dimensioneringsgrundlag, samt oplyse om de 
planlagte oprensnings-/kontrolprocedurer. 

 
6.  Det udledte overfladevand fra de befæstede arealer på lossekajen må maksimalt indeholde 

følgende koncentrationer af suspenderet stof og slam (bundfældeligt stof): 
  

Suspenderet stof: 50 mg/l,  analysemetode: DS 207 
 Slam:    1 ml/l,  analysemetode: DS 233 
 

Afløbssystemet skal indrettes således, at det er muligt at udtage stikprøver i det udledte 
overfladevand til Agersø Sund.  

 
7.  Der skal i de følgende 2 år, efter at partikelrensningen er etableret, udtages en stikprøve i 

hvert kvartal fra 2 centrale afløb fra lossekajen til dokumentation for, at grænseværdierne i 
vilkår 6 er overholdt. Stikprøverne udtages i den første større regnvejrsperiode efter anløb af 
et kulskib. Grænseværdierne skal være overholdt i alle stikprøver.  

 
 Tilsynsmyndigheden kan efter de 2 år nedsætte prøvetagningsfrekvensen og/eller omfanget 

af stikprøver (afløb). 
 
8.  De udtagne prøver af overfladevandet skal i de to følgende år, efter at partikelrensningen er 

etableret, 2 gange årligt også analyseres for indholdet af tungmetallerne: As, Pb, Cd, Cr, Cu, 
Hg, Ni, Mn, Mo, Se, Zn og V.  

 
Miljøcenteret kan efter de to års prøvetagning og analyse for tungmetaller fastsætte krav til 
udledning af tungmetaller med overfladevand til Agersø Sund samt nedsætte prøvetagnings-
frekvensen og/eller antallet af analyseparametre. 
 

Ny udskibningspier: 
 
9.  Der skal etableres effektiv partikelrensning i afløb fra befæstede arealer på den nye udskib-

ningspier (pier 2) til Agersø Sund, således at det udledte overfladevand fra denne pier mak-
simalt indeholder følgende koncentrationer af suspenderet stof og slam (bundfældeligt stof): 

  
Suspenderet stof: 50 mg/l,  analysemetode: DS 207 

 Slam:    1 ml/l,  analysemetode: DS 233 
 

Afløbssystemet skal indrettes således, at det er muligt at udtage stikprøver i det udledte 
overfladevand til Agersø Sund.  

 
 DONG Energy skal, før anlægsarbejdet påbegyndes, indsende tegninger over indretning og 

placering af afløbssystemet for overfladevand fra den nye udskibningspier, herunder place-
ring af renseforanstaltninger og udløbspunkt(erne). DONG Energy skal samtidig oplyse om 
den planlagte partikelrensning, herunder rensemetode og dimensioneringsgrundlag, samt 
oplyse om de planlagte oprensnings-/kontrolprocedurer. 
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10. Der skal i en periode på 2 år efter påbegyndelse af lastning af kulpramme fra den nye ud-
skibningspier udtages en stikprøve i hvert kvartal fra to centrale afløb fra den udskibnings-
pieren til dokumentation for, at grænseværdierne i vilkår 9 er overholdt. Grænseværdierne 
skal være overholdt i alle stikprøver.  

 
 Tilsynsmyndigheden kan efter udløbet af den 2-årige periode nedsætte prøvetagnings-

frekvensen og/eller omfanget af stikprøver (afløb). 
 
11. De udtagne prøver af overfladevandet fra den nye udskibningspier skal 2 gange årligt i den 

2-årige periode nævnt i vilkår 10 også analyseres for indholdet af tungmetallerne: As, Pb, 
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Mn, Mo, Se, Zn og V.  

 
Miljøcenteret kan efter udløbet af den 2-årige periode fastsætte krav til udledning af tungme-
taller med overfladevand til Agersø Sund samt nedsætte prøvetagningsfrekvensen og/eller 
antallet af analyseparametre. 
 

Eksisterende udskibningspier: 
 
12. DONG Energy skal inden 1. januar 2015 have etableret effektiv partikelrensning i afløb fra 

befæstede arealer på den eksisterende udskibningspier (pier 1) til Agersø Sund, således at 
det udledte overfladevand fra udskibningspieren maksimalt indeholder følgende koncentrati-
oner af suspenderet stof og slam (bundfældeligt stof): 

  
Suspenderet stof: 50 mg/l,  analysemetode: DS 207 

 Slam:    1 ml/l,  analysemetode: DS 233 
 

Afløbssystemet skal indrettes således, at det er muligt at udtage stikprøver i det udledte 
overfladevand.  

 
 DONG Energy skal, før anlægsarbejdet påbegyndes, indsende tegninger over indretning og 

placering af afløbssystemet for overfladevand fra den eksisterende udskibningspier, herun-
der placering af renseforanstaltninger og udløbspunkt (erne). DONG Energy skal samtidig 
oplyse om den planlagte partikelrensning, herunder rensemetode og dimensioneringsgrund-
lag, samt oplyse om de planlagte oprensnings-/kontrolprocedurer.  

 
13. Omfanget af prøvetagning i afløb fra den eksisterende udskibningspier, herunder for tung-

metaller, fastsættes på grundlag af resultaterne af det i vilkår 10 og 11 fastlagte analyse-
program for den nye udskibningspier. 

 
Øvrigt overfladevand og spildevand: 
 
14. Tagvand fra eksisterende bygninger og nye bygninger, der etableres i forbindelse med reno-

vering og udbygning af kulterminalen (magnetbygning, harpe-/knusebygning og omkaster-
stationer), skal renses i et sandfang inden udledning til Agersø Sund, således at det udledte 
tagvand maksimalt indeholder følgende koncentrationer af suspenderet stof og slam (bund-
fældeligt stof): 

  
Suspenderet stof: 50 mg/l,  analysemetode: DS 207 

 Slam:    1 ml/l,  analysemetode: DS 233 
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Afløbssystemet skal indrettes, så det er muligt at udtage stikprøver i det udledte tagvand.  
 
 DONG Energy skal, før anlægsarbejdet påbegyndes, indsende tegninger over indretning og 

placering af afløbssystemet, herunder placering af renseforanstaltninger og udløbspunkter, 
samt oplysninger om de planlagte oprensnings-/kontrolprocedurer. 

 
15. Rengøringsvand fra spuling af bygninger skal renses i et sandfang og en olieudskiller med 

flydelukke inden udledning til Agersø Sund, således at det udledte rengøringsvand maksi-
malt indeholder følgende koncentrationer af suspenderet stof, slam (bundfældeligt stof) og 
olie: 

  
Suspenderet stof: 50 mg/l,  analysemetode: DS 207 

 Slam:    1 ml/l,  analysemetode: DS 233 
 Mineralsk olie: 10 mg/l analysemetode DS/R 287 
 

Afløbssystemet skal indrettes, så det er muligt at udtage stikprøver i det udledte spulevand.  
 

DONG Energy skal, før anlægsarbejdet påbegyndes, indsende tegninger over indretning og 
placering af afløbssystemet, herunder placering af renseforanstaltninger og udløbspunkter, 
samt oplysninger om de planlagte oprensnings-/kontrolprocedurer. 

 
16. Grænseværdien i vilkår 14 og 15 kontrolleres overholdt ved stikprøvekontrol. Grænseværdi-

erne skal overholdes i hver stikprøve. 
 

Tilsynsmyndigheden kan fastsætte vilkår om egenkontrol. 
 

Støj 
17. Alle aktiviteter på kulterminalen, bortset fra støj fra skibe ved kulkajen, må ikke give anled-

ning til et bidrag – målt/beregnet udendørs – til det energiækvivalente, korrigerede støj-
niveau (LR), som overskrider følgende grænseværdier (i dB(A)): 

 
Område / tidsrum Mandag – fredag kl. 7 – 18 

Lørdag kl. 7 – 14 
Lørdag kl. 14 – 18 
Søndag kl. 7 – 18 

Alle dage kl. 18 – 22  

Alle dage 
kl. 22 – 07 

 
Skel ved P-plads 
 

 
70 

 
70 

 
70 

 
Boliger i det åbne land (herun-
der nærmeste opholdsarealer), 
undtagen Ørnehovedgård 
 

 
 

55 

 
 

45 

 
 

40 

 
Ørnehovedgård (herunder 
nærmeste opholdsarealer) 
 

 
55 

 
45 

 
42 

 
Boligområde (Agersø by) 
  

 
45 

 
40 

 
35 
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18. Støjens maksimalværdi om natten (kl. 22 – 07) – målt med tidsvægtning ”fast” – må ikke 
overstige henholdsvis 50 dB(A) i boligområder (Agersø by) og 55 dB(A) ved boliger i det åb-
ne land. 

 
19. DONG Energy skal senest 6 måneder efter, at den nye kulplads er taget i drift, indsende en 

støjrapport udformet som ”Miljømåling – ekstern støj” til Miljøcenter Roskilde. Rapporten skal 
være baseret på målte kildestyrker af samtlige støjkilder på kulterminalen.  

 
20. DONG Energy skal senest 1 år efter idriftsættelse af den nye kulplads indsende en procedu-

re for vedligeholdelse og udskiftning af rullerne, der driver kulbåndene.  
 
21. DONG Energy skal på forlangende dokumentere støjbidraget i omgivelserne fra skibe. 
 

Miljøcenteret kan i en særskilt afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven fastsætte nærmere be-
stemmelser om støjbidraget fra skibe, herunder at støjgrænserne i vilkår 17 og 18 også om-
fatter støjbidrag fra skibe. Et muligt indgreb over for skibsstøj vil dog højst sandsynligt ske i 
form af særskilt regulering af støj fra hjælpemaskineriet. 

 
22. DONG Energy skal hvert 4. år gennemgå de betydende støjkilder og tage stilling til, om støj-

kildernes driftstider er blevet ændret. Endvidere skal det oplyses, om der er kommet nye 
støjkilder til, om bestående støjkilder er blevet ændret / nedlagt, og om det vurderes, at kilde-
styrken af bestående støjkilder kan være ændret. 

 
 Hvis gennemgangen viser, at der er sket væsentlige ændringer, herunder etableret nye støj-

kilder, skal der foretages kildestyrkemålinger på nye/væsentligt ændrede støjkilder.  
 
 På baggrund af kortlægningen af støjkilderne skal det vurderes, om de i godkendelsen fast-

satte støjgrænser er overholdt.  
 
 Støjmålinger skal udføres af et firma, der er akkrediteret hertil, eller af en person, som er cer-

tificeret hertil.  
 
 Første regelmæssige gennemgang af støjkilderne skal foretages 4 år efter idriftsættelse af 

den nye kulplads. 
 
 Tilsynsmyndigheden kan herudover forlange, at der en gang årligt foretages en bestemmelse 

af støjbelastningen fra kulterminalen, og at resultaterne af støjmålinger/støjberegninger skal 
afrapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj.” 

 

Opbevaring af affald 
23. Farligt affald skal opbevares i tætte lukkede beholdere el. lign. Beholderne skal opbevares 

under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være forsynet med tæt belæg-
ning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et 
afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak 
(fx ved hjælp af spildbakke). Området skal kunne rumme volumenet af den største beholder 
el. lign., der opbevares på depotet. 

 
24. Smøre-, gear-, og motorolie skal opbevares på samme måde som farligt affald. 
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Flytning af forurenet jord samt beskyttelse af jord og grundvand m.m. 
25. Der skal etableres et effektivt drænsystem under den nye kulplads og omkring jordvoldene, 

der omkranser den nye kulplads (både lige indenfor og lige udenfor voldene). Der må ikke 
kunne afledes regnvand og overfladevand (perkolat) fra kulplads og jordvolde til omliggende 
vådområder. 
 
Drænvand skal ledes til et opsamlingsbassin, der har et volumen på mindst 1.000 m3. Det 
opsamlede drænvand skal kunne recirkuleres til et sprinklersystem opstillet på den nye kul-
plads. 

 
DONG Energy skal inden den nye kulplads tages i brug indsende tegninger over indretning 
og placering af drænsystemet og opsamlingsbassinet med tilhørende returledninger til 
sprinklersystemet på den nye kulplads.  
 
Der må ikke udledes spildevand til Agersø Sund fra opsamlingsbassinet. Før den nye kul-
plads tages i drift, skal DONG Energy indsende en procedure for, hvordan det sikres, at der 
ikke sker overløb fra opsamlingsbassinet til Agersø Sund, og/eller en beskrivelse af tilsva-
rende tekniske foranstaltninger til sikring heraf. 

 
26. Eksisterende dræn uden for området, hvor den nye kulplads etableres, skal enten bevares 

eller genetableres, hvis det er nødvendigt midlertidigt at afbryde dræn. 
 

De eksisterende dræn kan tilsluttes det nye drænsystem under og omkring den nye kulplads. 
 
27. Ved etablering af den nye kulplads skal der ved jordarbejde, som indebærer risiko for hånd-

tering af forurenet jord, være miljøtilsyn tilstede, som kan sikre, at den forurenede jord hånd-
teres og slutplaceres korrekt. 
 
Ved indikation på jordforurening skal denne klassificeres nærmere på grundlag af udtagne 
jordprøver. Et forslag til prøvetagningsfrekvens og analysemetode indarbejdes i jordhånd-
teringsplanen, jf. vilkår 29, med udgangspunkt i vejledning fra 2001 om håndtering af forure-
net jord på Sjælland, med ændring fra april 2006. 

 
28. Den forurenede jord skal så vidt muligt indbygges i veldefinerede afsnit af jordvolden om-

kring kulpladsen, og så vidt muligt placeres i områder af voldene, hvor der i forvejen er –  
eller efterlades – forurening. 
 

29. Inden anlægsarbejdet påbegyndes på den nye kulplads, skal der indsendes en jordhånd-
teringsplan, der bl.a. redegøre for miljøtilsynets rolle, samt hvordan prøveudtagning og klas-
sifikation af forureningsniveauer vil foregå i praksis. 
 

30. Forurenet jord skal markeres med signalnet. 
 

Jordvoldene omkring kulpladsen skal slutafdækkes med ½ meter rene materialer svarende 
til klasse 1 jord, jf. vejledning fra 2001 om håndtering af forurenet jord på Sjælland med æn-
dring fra april 2006. Øverst skal volden beplantes med græs. Slutafdækningen skal udføres 
løbende under etablering af volden. Yderligere beplantning kan aftales med Slagelse Kom-
mune. 
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31. Ved afslutning af bygge- og anlægsarbejdet skal indsendes en rapport, der beskriver det 
udførte arbejde, placering og karakter af jordforureningen, som er indbygget i jordvolden el-
ler efterladt under bunden på kulpladsen (horisontal og vertikal udstrækning af forureningen). 
Rapporten skal indeholde kort/tegninger, der viser, hvor den forurenede jord er placeret.  

 
32. Der skal etableres moniteringsboringer på passende steder til overvågning af udviklingen af 

forureningsniveauet i jord og grundvand. 
 
33. Ved afslutning af jordarbejdet i forbindelse med anlæggelse af den nye kulplads, og inden 

ibrugtagning af pladsen, skal DONG Energy indsende forslag til et moniteringsprogram om-
fattende antal boringer og prøvetagning (omfang og hyppighed). 

 

Rapportering og journalføring m.m. 
34. DONG Energy skal føre driftsjournal, hvori følgende noteres: 
 

• Forbrug af støvbinder og vand 
• Resultat af det daglige tilsyn med effektiviteten af støvbinder (vilkår 2 f, sidste punkt) 

 
Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i minimum 3 år. 

 
35. Hvis tilsynsmyndigheden anmoder herom, skal DONG Energy fremsende data opsamlet på 

vejrstationen.  
 

Ophør 
36. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for dels at undgå foru-

reningsfare, dels at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand. De nærmere foranstaltnin-
ger skal til sin tid aftales med tilsynsmyndigheden og vil bl.a. omfatte stillingtagen til håndte-
ring og/eller bortskaffelse af den forurenede jord eller iværksættelse af et særligt et overvåg-
ningsprogram til monitering af efterladt forurenet jord. 

 
 
Godkendelsen træder i kraft, når fase 1 sættes i drift, dvs. når der første gang overføres kul til 
den nye kulplads. Indtil da reguleres driften af den bestående kulterminal af Vestsjællands Amts 
godkendelse af 30. januar 2003 (se afsnit 3.2.14 i nærværende godkendelse). 
 
Godkendelsen af udvidelsen af kulterminalen (fase 1 og fase 2) bortfalder, hvis den ikke er ud-
nyttet senest 1. januar 2014. 
 
Godkendelsen bortfalder endvidere, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende 
periode på 3 år eller mere. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
INDLEDNING 
Stigsnæsværket er omfattet af listepunkt G 101 i godkendelsesbekendtgørelsen1: Kraftværker, 
varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt 
på mere end 50 MW. Listepunktet er (i)-mærket. 
 
Vestsjællands Amt har den 30. januar 2003 meddelt revideret miljøgodkendelse af Stigsnæs-
værket. Godkendelsen omfatter selve kraftværksblokkene med tilhørende hjælpeanlæg og den 
eksisterende kulterminal med tilhørende udskibningsfaciliteter. Støjgrænserne i godkendelsen er 
ændret i Vestsjællands Amts afgørelse af 11. januar 2004. Denne ændring vedrører alene støj-
belastningen fra selve kraftværket, men ikke støjbelastningen fra kulterminalen. 
 
Miljøcenter Roskilde har den 20. december 2007 meddelt påbud om overholdelse af nye emis-
sionsgrænseværdier til luft m.m. for de to kraftværksblokke. 
 
Udvidelsen af kulterminalen omfattende et nyt kullager samt etablering af ny udskibningspier er i 
sig selv ikke godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsespligten opstår, for-
di aktiviteterne i forbindelse med modtagelse, oplagring og udskibning af kul er en biaktivitet på 
Stigsnæsværket, da de to kraftværksblokke er kulfyrede, hvorfor en del af de modtagne kul an-
vendes som brændsel på værket (ca. 45 % indtil 2007, fremover dog kun højst ca. 20%).  
 
Da der vil blive anvendt kulflyveaske i stedet for sand/grus som opfyldningsmateriale til den nye 
udskibningspier, er opfyldningsaktiviteten omfattet af et selvstændigt listepunkt i godkendelses-
bekendtgørelsen: ”Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald2 efter en af metoderne R1 – R113, som 
nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K 209 – K 215 hørende anlæg.” 
Dette listepunkt er ikke (i)-mærket. 
 

3.1 Baggrund for afgørelsen  
DONG Energy ejer og driver Stigsnæsværket bestående af to kulfyrede kraftværksblokke (i kon-
densdrift dvs. alene med elproduktion) på henholdsvis 143 MW4 (blok 1) og 266 MW4 (blok 2). 
Driften af blok 1 er dog indstillet i øjeblikket, ligesom driften af blok 2 er neddroslet og p.t. alene 
omfatter fyring med fuelolie. Stigsnæsværket har i dag en kulterminal, hvor der indtil for et par år 
siden blev modtaget ca. 3,3 mio. tons kul om året, hvoraf ca. 1,5 mio. tons blev indfyret i kraft-
værksblokkene, mens resten – dvs. ca. 1,8 mio. tons kul – blev udskibet til andre kulfyrede vær-
ker ved hjælp af pramme, som ligger til pieren nord for kølevandsindtaget til blokkene. 
 
DONG Energy ønsker at udvide kulterminalen, bl.a. som følge af at kul i dag hovedsageligt ind-
købes oversøisk og transporteres til Europa i store tørlast skibe på op til 160.000 tons dødvægt, 
som ikke kan anløbe flere af de havne, hvor DONG Energy har kulfyrede kraftværker. Udvidel-
sen indebærer etablering af et nyt stort kullager med en kapacitet ca. 2 mio. tons kul beliggende 
på Gulfhavnens område (hvor det tidligere Q8-raffinaderi lå) og en ny udskibningspier med to 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
2 Kulflyveaske er klassificeret som ikke-farligt affald.   
3 Den relevante metode er her R5: ”Recirkulering eller genvinding af andre uorganiske stoffer.” 
4 Elektrisk effekt. 
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anløbspladser nordvest for den nuværende pier. Desuden etableres de nødvendige transportfa-
ciliteter til at flytte kul frit mellem alle terminalens enheder, fx fra lossekajen til det nye kullager 
og herfra til udskibningsfaciliteterne. På det nye kullager udlægges kul ved hjælp af en eller to 
såkaldte stacker/reclaimer maskiner, som også er i stand til at grave kul op ved hjælp af et på-
monteret læssehjul, når der skal overføres kul fra lageret til udskibningsprammene. Endvidere vil 
der formentlig blive anvendt en ny dozer på den nye kulplads. 
 
Den udvidede kulterminal vil være i stand til at modtage ca. 7,5 mio. tons kul om året, hvilket er 
en forøgelse på 130% i forhold til den bestående kulterminal.  
 
Indledningsvis bemærkes, at miljøgodkendelsen af kulterminalen – her defineret som kullager 
(såvel bestående - som nyt lager) med ny silo på det eksisterende kullager til udskibning om 
natten samt losse- og udskibningsfaciliteter med tilhørende transportanlæg for kul – efter normal 
praksis ikke omfatter miljøforhold knyttet til anlægsfasen.  
 
Forureningsrisikoen i relation til anvendelse af kulflyveaske som opfyldningsmateriale mellem 
spunsvæggene, der afgrænser den nye udskibningspier, er derimod i første række knyttet til 
anlægsperioden, hvor forurenende stoffer i kulflyveasken kan udledes til Agersø Sund med den 
vandmængde, der fortrænges ved opfyldningen.  
 

3.2 Miljøteknisk vurdering  

3.2.1 Beliggenhed, omgivelser og planforhold 
Udvidelsen af kulterminalen, herunder den nye kulplads, placeres i et større erhvervsområde 
ved Stigsnæs, der i henhold til Regionplanen for Vestsjællands Amt (2005 – 2016) er udlagt til 
bl.a. industri, som er afhængig af adgangen til dybt vand. Området kan i øvrigt anvendes til stø-
jende, luftforurenende og spildevandsudledende virksomheder. Ved lokalisering af virksomheder 
skal der tages hensyn til de omkringliggende internationale naturbeskyttelsesområder og det 
eksisterende oplag af brandfarlige stoffer (Gulfhavnen / Oil Terminals). I Regionplanen er udlagt 
en 500 m beskyttelseszone omkring erhvervsområdet. Formålet med udlægning af denne zone 
er at undgå, at der placeres nye boligområder, institutionsområder eller andre former for forure-
ningsfølsomme aktiviteter i nærheden af erhvervsområdet. Der må i øvrigt efter Regionplanen 
heller ikke placeres boliger eller forureningsfølsomme virksomheder mv. i selve erhvervsområ-
det.  
 
Miljøcenter Roskilde har den 16. november 2009 udstedt et kommuneplantillæg til Slagelse 
Kommunes Kommuneplan 2009 for udbygning af kulterminalen ved Stigsnæsværket. Miljø-
centeret har samtidig ophævet Regionplanens bestemmelser om Stigsnæs Industripark. I tillæg-
get er udlagt en zone på 500 m fra kulterminalen, hvor den inden for erhvervsområdet ikke må 
lokaliseres forureningsfølsomme virksomheder m.v. samt boliger, ligesom der ikke må udlægges 
boligområder, institutionsområder eller anden form for forureningsfølsomme aktiviteter uden for 
erhvervsområdet. 
 
Der findes i dag flere lokalplaner, der dækker noget af erhvervsområdet. Stigsnæsværket og 
den eksisterende kulterminal er således omfattet af Slagelse Kommunes lokalplan nr. 1 fra ja-
nuar 1978 (tidligere Skælskør Kommune), hvorefter området kun må anvendes til elektricitets-
produktion og dermed forbundet virksomhed. Den nye udskibningspier ligger uden for området 
omfattet af lokalplan nr. 1. Området på Gulfhavnen, hvor det nye kullager skal placeres, har ikke 
været omfattet af en lokalplan. Slagelse Kommune har derfor på grundlag af kommuneplan-
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tillægget udarbejdet nye lokalplaner for både den nye udskibningspier (lokalplan nr. 1035) og det 
nye kullager (lokalplan nr. 1034). 
 
Følgende lokalplaner omfatter andre arealer inden for det regionale erhvervsområde:  
 

• Lokalplan nr. 67 udlægger et areal til fiskedambrug (nu nedlagt) syd for kølevands-
udløbet for Stigsnæsværket 

• Lokalplan nr. 19 udlægger et vandområde mellem Gulfhavnen og Stigsnæsværket til de-
pot for flyveaske og slagge 

• Lokalplan nr. 110 udlægger et område umiddelbart nordøst for Stigsnæsværket til Haldor 
Topsøe  

• Lokalplan nr. 111 omfatter havneaktiviteter til en kommende katalysatorfabrik for Haldor 
Topsøe 

• Lokalplan nr. 126 udlægger et område øst for Stigsnæsværket til affaldsbearbejdende 
virksomheder.  

 
Uden for erhvervsområdet ligger der enkelte ejendomme i det åbne land. Inden for erhvervs-
området ligger der også enkelte ejendomme, som i dag fortsat har karakter af at være beliggen-
de i det åbne land. Nærmeste bolig er Ørnehovedgård ca. 400 m nord for den eksisterende 
kulplads. Denne ejendom ligger i den del af erhvervsområdet, som endnu ikke er omfattet af en 
lokalplan. Inden for det erhvervsområde, som i lokalplan nr. 110 er udlagt til Haldor Topsøe, lig-
ger ejendommen Gerdalund ca. 350 m nordvest for nærmeste punkt af den nye kulplads. Øst for 
den nye kulterminal, i en afstand af ca. 1,4 km, ligger Østerhovedgaard. På Agersø ca. 3,5 km 
vest for kulterminalen ligger Agersø by, som er det nærmeste egentlige boligområde. 
 
Miljøcenter Roskilde anser placeringen af den nye udskibningspier og den nye kulplads for at 
være i overensstemmelse med de planlægningsmæssige bestemmelser om arealanvendelsen 
for området, således som de fremgår af kommuneplantillægget af 16. november 2009 (afløser 
for Regionplan 2005) samt de to lokalplaner nr. 1034 og 1035 for henholdsvis det nye sydøstlige 
kullager og den nye udskibningspier. 
 
Kulterminalen er omkranset af følgende internationale naturbeskyttelsesområder: 
 

• Ramsarområde nr. 19 
• EF-fuglebeskyttelsesområde 95 (Skælskør Nor, Fjord og Gammelsø) 
• EF-fuglebeskyttelsesområde 96 (farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø) 
• Habitatområde 143 (Skælskør Fjord samt havet og kysten mellem Agersø og Glænø) 

 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at den udvidede kulterminal samt sejlads til og fra terminalen ikke 
vil medføre påvirkninger af de nærliggende fuglebeskyttelsesområder og habitatområder, der er 
uforenelig med grundlaget for udpegningen af disse områder. Der henvises her til en mere detal-
jeret vurdering i godkendelsens afsnit 3.2.13 samt til VVM-redegørelsen. 
 

3.2.2 Indretning og drift 
Det ny kullager vil få et areal på 280 m × 800 m og etableres på Gulfhavnens område, hvor Q8-
raffinaderiet tidligere lå. Jorden er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2, dvs. der er konsta-
teret forurening af jorden (kulbrinter). I forbindelse med etablering af kullageret fjernes 12 tomme 
olietanke, og der foretages terrænregulering, som indebærer, at overskydende jord oplægges i 
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ca. 17 m høje jordvolde, nordvest, nordøst og sydøst for kullageret. Oven på voldene anbringes 
2 m høje skærme for at reducere støv- og støjpåvirkningen i omgivelserne.  
 
Kul udlægges på kulpladsen og fjernes fra pladsen ved hjælp af 1 – 2 stk. losse-/læsse maski-
ner, benævnt stacker/reclaimere.  Disse kører på skinner i hele lagerets længde. Kul fremføres 
til stacker/reclaimerne fra en omkasterstation placeret i den sydvestlige ende af kullageret via 
åbne transportbånd, som løber ud i maskinernes udlæggerarm. Denne arm kan drejes samt 
hæves og sænkes, hvorved faldhøjden af kullene kan reduceres mest muligt. I enden af maski-
nerne er placeret et læssehjul, som kan grave kul op af lageret og læsse det af på det åbne 
transportbånd, hvorfra det i en omkasterstation overføres til et lukket transportbånd, der trans-
porterer kullene til udskibningsfaciliteterne. Hvis der kun installeres en stacker/reclaimer maski-
ne, vil kulhåndteringen på den nye kulplads blive suppleret med en dozer. 
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter et generelt vilkår om, at der skal være opsat en meteorologisk 
målestation, som kontinuert kan registrere vindretning, vindhastighed og nedbør. Data skal lø-
bende logges, så det er muligt at fremskaffe oplysninger om vejrforholdene, hvis der indløber 
klage over fx støvgener. Nogle af de øvrige i godkendelsen fastsatte vilkår har dog karakter af 
krav til indretning og drift, men disse vilkår er anbragt under overskrifter, som beskriver det miljø-
mæssige formål med det pågældende vilkår.  
 

3.2.3 Luftforurening 
3.2.3.1 Emissioner fra punktkilder (skibe) 
I VVM-redegørelsen har DONG Energy foretaget beregninger af emissionen af luftforurenende 
stoffer (CO2, NOx, CO, SO2, kulbrinter og partikler/sod) fra skibe, der anløber kulterminalen, og 
sammenholdt disse med tilsvarende emissioner fra andre nuværende og planlagte aktiviteter på 
Stigsnæs. Emissioner fra skibe omfatter strækningen, hvor skibene passerer gennem Agersø 
Sund, og tidsrummet hvor skibene ligger til kaj.  
 
De beregnede emissioner af NOx, SO2 og støv knyttet til driften af kulterminalen er vist i tabel 1. 
 
Stof Emission pr. år (tons) Emissioner  

i % af samtlige eksisterende kilder5 
NOx 15 0,6 
SO2 6 1,7 
Partikler 0,4 1,3 
Tabel 1. Beregnede emissioner til luft af NOx, SO2 og støv fra skibe, der anløber kulterminalen. 
 
Det ses af tabellen, at emissionerne af relevante forurenende stoffer knyttet til driften af kul-
terminalen er meget beskedne i forhold til den samlede emission af disse stoffer fra eksisteren-
de kilder. Det dominerende bidrag til emissionen af NOx og støv er Stigsnæsværkets blok 2, 
mens det dominerende bidrag til emissionen af SO2 er de to kraftværksblokke (blok 2 er relativt 
set ikke så dominerende, da blokken er udstyret med afsvovlingsanlæg). En emission af NOx på 
15 tons/år er i øvrigt ud fra en absolut betragtning ikke nogen særlig høj emission.  
 
Ved hjælp af OML-modellen har DONG Energy ladet foretage en beregning af koncentrationer-
ne af stofferne i omgivelserne og sammenlignet koncentrationerne med Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdi for den maksimale koncentration af et stof i omgivelserne (B-værdien). 
                                                 
5 Herunder Stigsnæsværket. 
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Den maksimale koncentration i omgivelserne af NO2 (som er den giftige komponent i NOx) er 
beregnet til 10 µg/m3, hvilket er væsentligt lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi 
på 125 µg/m3. Den maksimale koncentration af NO2 som følge af alle kilder (kulterminalen, 
igangværende industrier og planlagte aktiviteter) er beregnet til 91 µg/m3, hvilket fortsat er et 
godt stykke under den vejledende grænseværdi (som øvrigt principielt kun gælder for hver en-
kelt kilde for sig). Emissionen af NO2 fra skibstrafikken medfører heller ingen problemer med at 
overholde den af EU fastsatte luftkvalitetsgrænse på 200 µg/m3 i 2010. 
 
Emissioner fra skibe reguleres sædvanligvis ikke i en miljøgodkendelse, især ikke forurening fra 
skibe i åben sø. Regulering af luftforurening fra skibe sker i internationale fora, især IMO (FNs 
maritime organisation). Når emissioner fra skibe alligevel er medtaget i afgørelsen, er det for at 
vurdere, om disse emissioner giver anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-
områder eller områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (strandeng, hede, overdrev, høj-
mose m.m.) som følge af deposition af kvælstof, se godkendelsens afsnit 3.2.13.1. 
 
3.2.3.2 Emissioner fra diffuse kilder 
På den nye kulplads vil kul blive udlagt og udgravet ved hjælp af 1 eller 2 stk. stacker/reclaimer 
maskiner. Disse maskiner kan drejes, og udlæggerarmen kan hæves og sænkes. Herved kan 
faldhøjden af kul minimeres, hvilket reducerer støvdannelsen og støvspredningen. Hvis der kun 
indkøbes en maskine, skal der anvendes en dozer på den nye kulplads til håndtering af kullene. 
Anvendelse af en dozer medfører alt andet lige en mindre skånsom håndtering af kul. 
 
I betragtning af at kullene nedknuses før oplagring, hvilket ikke er en normal procedure i forbin-
delse med oplagring af kul (kul knuses sædvanligvis først ved opkørsel af kul til en kraftværks-
blok), vil risikoen for støvflugt fra kullagrene – såvel det eksisterende som det nye kullager – 
blive forøget. Miljøcenter Roskilde finder derfor, at der skal etableres en egentlig støvafskærm-
ning på de omkransende jordvolde, hvor DONG Energy har planlagt oplag af kul op til samme 
niveau som toppen af skærmene på voldene. Den effektive skærmhøjde fastsættes som ud-
gangspunkt til min 3 m, dvs. skærmens top skal normalt have en kote, der er min 3 m højere 
end kulbunkens topkote. Der kan i visse situationer være behov for midlertidigt at udnytte lage-
rets fulde kapacitet. Dette behov kan fx opstå i en situation, hvor et skib ankommer med kul, 
men lageret ikke er tilstrækkelig tømt, fx ved længere tids havari af en kulfyret blok. Da ordrer på 
indkøb af kul afgives ca. 6 måneder inden skibets ankomst, kan det være vanskeligt at planlæg-
ge indkøb efter uforudsete hændelser. Samtidig vil krav om forsyningssikkerhed stille krav til, at 
lageret altid indeholder en hvis mængde kul som buffer for svigtende kulleverancer. I de ekstra-
ordinære og midlertidige situationer kan der således oplagres kul op til topkoten af den omkran-
sende skærm. I sådanne situationer skal der ydes ekstra opmærksomhed til vedligeholdelse af 
støvbindingen på kulbunkernes overflade. 
 
Der er ingen tilsigtede emissioner af støv fra losning af kul, transport af kul, udlægning og ud-
gravning af kul, oplag af kul samt fra læsning af kul på pramme. Tværtimod har virksomheden 
selv en naturlig interesse i at reducere tabet af kul og kulstøv. 
 
Kulhåndtering (forstået bredt som de ovenfor nævnte operationer) kan dog erfaringsmæssigt 
undertiden give anledning til diffus støvspredning, som kan være generende for omboende 
og/eller medføre støvnedfald på biler, både o. lign. En række forhold har betydning for, om der 
opstår væsentlige støvgener i omgivelserne: fx kullets kornstørrelse, udtørringen af overfladen, 
vindforholdene (retning og hastighed) og de trufne foranstaltninger til afhjælpning af støvdannel-
sen.  
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I det følgende er gennemgået nogle gængse foranstaltninger til imødegåelse af støvgener. 
 
Ved losning af kul kan støvdannelse undgås/begrænses ved hjælp af følgende foranstaltninger: 
 

• Vindskærme på påfyldningstragten (hvor kulgrabben åbnes og aflæsser kul) 
• Installering af vanddyser i toppen af påfyldningstragten 
• Undgå at tragten tømmes helt og vind blæser op nedefra 
 

Ved transport af kul kan støvgener undgås/begrænses ved hjælp af følgende foranstaltninger: 
 

• Anvendelse af lukkede transportbånd, herunder underjordiske båndtunneller 
 
• Lukkede omkasterstationer ved ændring af retning for kultransport (overførsel af kul fra 

et bånd til et andet bånd). Der kan eventuelt etableres udsugning med filtrering af ud-
sugningsluften fra omkasterstationer 

 
Ved udlægning af kul kan støvgener undgås/begrænses ved hjælp af følgende foranstaltninger: 
 

• Mindst mulig faldhøjde af kul 
• Befugtning af kul inden udlægning 

 
Ved oplagring af kul kan støvgener undgås/begrænses ved følgende foranstaltninger: 
 

• Etablering af vandingsanlæg på og omkring kulpladsen 
• Tilsåning (græs) af kulbunker, der ikke forventes berørt i en periode 
• Udlægning af støvbinder på kulbunkerne og vedligeholdelse af støvbinder 

 
Ved udgravning af kul kan støvgener undgås/begrænses ved følgende foranstaltninger: 
 

• Skånsom udgravning af kul 
• Kort vej fra hvor udgravningen finder sted til kulbånd eller anden videretransport af kul 
• Befugtning af kul inden udgravning 

 
Ved læsning af kul kan støvgener undgås/begrænses ved følgende foranstaltninger: 
 

• Kort afstand fra udlægningsanlæg til skibets/prammens lastrum (kort faldhøjde af kul) 
• Befugtning af kul, herunder etablering af et vandtågesystem i forbindelse med udskib-

ningsanlægget 
 
Til sammenligning med ovennævnte metoder/teknikker og principper, som anvendes eller på-
tænkes anvendt på flere danske kraftværker, gennemgås i det følgende de anbefalinger til re-
duktion af støvgener fra kulhåndtering, der er beskrevet i det såkaldte BREF-dokument (Refe-
rence Document on Best Available Techniques), som EU-Kommissionen har udsendt i juli 2006. 
Dette dokument indeholder en beskrivelse af teknikker m.m., som anses for at være bedst til-
gængelig teknik for store fyringsanlæg (kraftværker, kraftvarmeværker o. lign.), og angivelse af 
de hermed associerede emissionsniveauer, hvor det er muligt. Med hensyn til kulhåndtering 
indeholder dokumentet ingen emissionsniveauer eller kvantitative tal i det hele taget, hvilket be-
ror på, at det ikke er muligt at opstille sådanne eksakte numeriske værdier.  
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BREF-dokumentet indeholder bl.a. en tabel med angivelse af bedst tilgængelige teknikker ved 
losning/lastning, lagring og transport af kul (dokumentets afsnit 4.5.2, tabel 4.65). 
 
I det følgende skema gennemgås systematisk de anbefalinger, der er anført i tabel 4.65 i BREF-
dokumentet, ledsaget af Miljøcenter Roskildes bemærkninger til, hvorvidt disse metoder eller 
principper vil blive anvendt på kulterminalen på Stigsnæs. 
 
Forurening / gene BAT-teknik Miljøcenterets bemærkninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udsendelse af støv, 
hovedsageligt fra 
diffuse kilder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anvendelse af læsse- og los-
seudstyr, der minimerer fald-
højden af kul for at begrænse 
dannelsen af diffust støv 

Losning:  
Kulkranerne aflæsser kul i en tragt påmon-
teret kranerne, før kullene udlægges på 
kajbåndet. Tragten er afskærmet på 3 sider 
for at reducere vindpåvirkningen ved tøm-
ning af grabben i tragten. Denne tragt vil 
som noget nyt blive udstyret med et vand-
tågesystem til yderligere begrænsning af 
diffust støvudslip i forbindelse med kul-
losning. 
 
Transport af kul: 
Ved ændring af transportretningen for kul 
falder kullene fra et bånd til et lavere belig-
gende bånd. Dette foregår i lukkede byg-
ninger (omkasterstationer), som kun er åb-
ne, hvor kulbåndet løber ind og ud af byg-
ningerne.   
 
Udlægning af kul på kulplads: 
Stacker/reclaimerne på det nye kullager har 
en drejelig arm, som kan hæves og sæn-
kes, hvorved faldhøjden af kul kan reduce-
res mest muligt. 
 
På det eksisterende kullager vil udlægger-
armen blive forsynet med en teleskoptragt 
med føler, der sørger for at regulere trag-
tens højde over kulbunken, således at ud-
lægningen af kul foregår med mindst mulig 
faldhøjde. 
 
Lastning af kul: 
Kul overføres ved hjælp af udskibnings-
anlægget til pramme beliggende ved kajen. 
Udskibningsanlægget er udstyret med en 
tragt forsynet med et teleskoparrangement 
(lukket, fleksibelt rør), som kan sænkes ned 
til prammen, således at udkastning af kul 
sker lige oven over prammen. 
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Anvendelse af vandsprinkler-
system for at reducere dan-
nelsen af diffust støv fra kul-
bunker 

Der etableres sprinklerudstyr på såvel den 
eksisterende som den nye kulplads. 
 
På den nye kulplads (som er langt den stør-
ste) opsættes vandkanoner med 50 meters 
afstand langs stacker/reclaimer sporene og 
langs de omkransende jordvolde. 

 
 
Tilsåning af langtidslagre med 
græs  

Miljøcenteret stiller vilkår om, at kul, der 
planlægges oplagret i 3 måneder eller mere, 
skal tilsås med græs i perioden 1. april til 
30. september eller være permanent dæk-
ket af støvbinder. 

 
 
 
 
 
 
 
Placering af transportbånd i 
sikre, åbne områder over jor-
den for at undgå beskadigelse 
fra køretøjer m.m. 

De fleste af de nye transportbånd etableres 
som højbånd, hvorved skader ved påkørsel 
begrænses til støtteben til båndene. 
 
Miljøcenteret anser i øvrigt denne BAT-
teknik som værende af mindre miljømæssig 
betydning. 
 
Kul transporteres fra det bestående kullager 
til udskibningsfaciliteterne i en lukket bånd-
tunnel. Denne tunnel udvides, så kul også 
kan tilføres kraftværksblokkene via tunnel-
len. Miljøcenteret anser i princippet denne 
teknik for at være mindst lige så ”sikker” 
som overjordiske transportbånd.  

 
Anvendelse af renseteknikker 
for transportbånd for at mini-
mere dannelsen af støv 

Alle kulbånd etableres med en båndskraber, 
der skraber kulrester af båndene i vende-
punkterne. På den måde sikres, at så få 
kulrester som muligt hænger på undersiden 
af båndene og kan drysse af ved vibrationer 
af båndene. 

 
 
 
Anvendelse af lukkede trans-
portbånd med velkonstruere-
de og robuste udsugnings- og 
filtreringssystemer ved kul-
overførelsessteder 

Der etableres lukkede transportbånd, hvor 
det er muligt. Kajbåndet, det nye højbånd 
på det eksisterende kullager, båndene på 
det nye kullager samt båndene på udskib-
ningsfaciliteterne kan ikke udføres som luk-
kede bånd, da kul skal kunne til- og fraføres 
i hele båndenes længde. 
 
Der etableres udsugning og filtrering fra 
harpe-/knusebygningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udsendelse af støv, 
hovedsageligt fra 
diffuse kilder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rationalisering af transportsy-
stemer for at minimere dan-
nelsen og transport af støv på 
anlægget 

Der etableres fx mulighed for at kul, der 
losses, umiddelbart kan overføres til pram-
me med henblik på transport til andre kulfy-
rede kraftværker. Desuden etableres mulig-
hed for, at kul direkte kan overføres fra 
kulskibene til Stigsnæsværkets blokke via 
nyt transportbånd.  
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Udsendelse af støv, 
hovedsageligt fra 
diffuse kilder 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anvendelse af god konstrukti-
ons- og byggepraksis samt 
tilstrækkelig vedligeholdelses-
standard 

 
Miljøcenteret vil i forbindelse med tilsyn på 
kulterminalen være opmærksom på, om der 
forekommer emission af diffust støv, der 
kan henføres til utilstrækkelig vedligeholdel-
se. 
 
Miljøcenteret bemærker i øvrigt, at DONG 
Energy må anses for at have tilstrækkelig 
erfaring med systemer til håndtering af kul, 
da DONG Energy driver adskillige kulfyrede 
kraftværker i Danmark, og også har drevet 
den eksisterende kulterminal på Stigsnæs i 
mange år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandforurening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplagring af kul på befæstede 
arealer med drænopsamling 
og spildevandsbehandling ved 
hjælp af sedimentation. 

 
Kul oplagres ikke på befæstet areal, hver-
ken på den eksisterende eller den nye 
kulplads, da der ikke er væsentlige drikke-
vandsinteresser i området. Endvidere oplag-
res kul oven på henholdsvis et område op-
fyldt med kulflyveaske og slagge (eksiste-
rende kulplads), og et område hvor der tidli-
gere har været raffinaderi med tilhørende 
oplag af olieprodukter, og hvor jorden flere 
steder er konstateret forurenet med kulbrin-
ter (ny kulplads). Der er derfor ikke væsent-
lige miljømæssige hensyn at tage til beskyt-
telse af jorden under kulpladserne. 
 
Der etableres dræn under og omkring den 
nye kulplads. Drænvand opsamles og gen-
anvendes til støvbekæmpelse m.m.  
 
Der er etableret fast belægning langs kul-
kajen umiddelbart op til den eksisterende 
kulplads. Overfladevand fra det befæstede 
område vil blive renset i sandfang inden 
udledning til Agersø Sund.  
 

 
 
 
 
Brandbeskyttelse 

 
Overvågning af kullagerplad-
ser med automatiske syste-
mer til dels at identificere 
brande forårsaget af selvan-
tændelse, dels at identificere 
risikosteder. 

DONG Energy har oplyst, at der på alle 
bånd vil blive installeret røgdetektorer med 
alarm til kontrolrummet og udarbejdet in-
strukser for forebyggelse og bekæmpelse af 
brand i kullagre. 
 
Miljøcenter Roskilde kan i øvrigt tilføje, at 
brandforhold og risikoen for brand ikke re-
guleres efter miljøbeskyttelsesloven, men 
efter beredskabslovgivningen.  
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Som det fremgår af gennemgangen af anbefalingerne i BREF-dokumentet, vil DONG Energy på 
den moderniserede og udvidede kulterminal på Stigsnæs i vid udstrækning etablere tilsvarende 
foranstaltninger, som anbefales i BREF-dokumentet. Kulbunkerne vil dog hverken på den eksi-
sterende kulplads eller på den nye kulplads blive udlagt på befæstet område. Miljøcenter Ros-
kilde accepterer, at kulbunkerne udlægges direkte på jorden på den nye kulplads, idet der ud-
lægges dræn under og omkring kulpladsen, således at drænvand (perkolat) kan opsamles og 
recirkuleres til støvbekæmpelse på kulpladsen. For så vidt angår den eksisterende kulplads, vil 
der blive etableret et afløbssystem på kulkajen, således at overfladevand, som potentielt kan 
indeholde kulstøv og sporstoffer herfra, renses i sandfang inden udledning til Agersø Sund.  
 
Miljøcenteret bemærker endvidere, at der hverken er drikkevandsinteresser i området eller væ-
sentlige jordbeskyttelseshensyn at varetage (jf. bemærkningerne i tabellen ovenfor) 
 
Samlet vurderer Miljøcenteret, at det ikke er miljømæssigt påkrævet at etablere befæstet bund 
under kulbunkerne, idet der ikke opnås en reel miljøforbedring herved i forhold til de planlagte 
foranstaltninger. 
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter med baggrund i anbefalingerne i BREF-dokumentet og de gene-
relle principper/metoder skitseret ovenfor følgende vilkår for at begrænse risikoen for væsentlige 
støvgener i omgivelserne: 
 
Generelt: 
 

Kultransportbånd skal udformes som lukkede bånd, bortset fra kajbåndet og udlæggerbånd 
på såvel den eksisterende som den nye kulplads og transportbånd på udskibningspiererne.  
Det langsgående transportbånd på udskibningspierne skal dog udformes, så der ikke er di-
rekte vindpåvirkning på de transporterede kul. 

 
Losning: 
 

• Ved losning skal tragten på kulkranen, hvor grabben med kul tømmes, være lukket på de 
tre sider, der vender mod land. Kul skal overføres til kajbåndet i et lukket system. 

 
• Lossekranerne skal være forsynet med et vandtågesystem, som kan overbruse tragten, 

når grabben med kul tømmes. 
 

• Støv fra lossekajen skal begrænses ved effektiv renholdelse af befæstede arealer. Efter 
losning af et skib skal befæstede områder på kulkajen således rengøres ved fejning eller 
støvsugning med henblik på dels at undgå unødig forurening af Agersø Sund ved efter-
følgende nedbør, dels at begrænse den direkte støvflugt til havnebassinet ved blæst. 

 
Læsning af kul: 

 
• Ved læsning af kulpramme skal kul overføres fra udskibningspiernes tværgående trans-

portbånd til prammene via et lukket rør med afkast placeret så tæt ved prammen som 
muligt for at reducere faldhøjden af kul i fri luft. 

 
• Der skal ved konstruktion af den nye udskibningspier tages højde for muligheden for se-

nere at etablere befugtning af kullene i forbindelse med udskibning. 
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• Støv fra udskibningspiererne skal begrænses ved effektiv renholdelse af molerne. Efter 
en pram er lastet, skal molen således rengøres ved fejning eller støvsugning med hen-
blik på dels at undgå unødig forurening af Agersø Sund ved efterfølgende nedbør, dels 
at begrænse den direkte støvflugt til havnebassinet ved blæst. 

 
Transport af kul: 
 

• Omkastning af kul skal ske i lukkede bygninger (dog åbne hvor kulbånd løber ind og ud 
af bygningerne). Dette gælder dog ikke ved overførsel af kul til åbne kulbånd. 

 
Udlægning af kul: 
 

• Udlægning af kul på det nye kullager skal ske med stacker/reclaimer maskiner, hvor ud-
læggerarmen sænkes mest muligt over kulbunkerne, så faldhøjden af kul reduceres 
mest muligt. 

 
• På det eksisterende kullager skal udlæggerarmen forsynes med en teleskoptragt med fø-

ler, der sørger for at regulere tragtens højde over kulbunken, således at udlægningen af 
kul foregår med mindst mulig faldhøjde. 

 
Lagring af kul: 
 

• På den nye kulplads skal topkoten af kulbunken under normal drift være mindst 3 m lave-
re en topkoten på de skærme, der opstilles på de omkransende jordvolde. I perioder, 
hvor det er nødvendigt at udnytte kullagerets fulde kapacitet, skal kul, der oplagres i stør-
re højder end under normale forhold, påsprøjtes støvbinder og/eller vandes dagligt.  

 
• På den eksisterende kulplads må kul stakkes op til kote 25. 

 
• De to kulpladser skal være forsynet med vandsprinklingssystemer, som effektivt kan 

dække de områder på pladserne, hvor der er oplagret kul. 
 

• Oplagrede kul skal holdes fugtige for at hindre støvflugt. I perioder med tørt og blæsende 
vejr skal kulbunkerne således oversprinkles (begge lagre). 

 
• Slam fra Stigsnæsværkets sodbassiner må udspredes på det eksisterende kullager med 

henblik på at udnytte slammets støvdæmpende effekt. Slammet skal ved udspredningen 
fordeles i et jævnt lag. 

 
• Kul, der planlægges oplagret i 3 måneder eller mere, skal tilsås med græs i perioden 1. 

april til 30. september eller være overdækket af støvbinder, som løbende skal vedlige-
holdes. 

 
• I de tilfælde, hvor der anvendes støvbinder på kulbunkerne, skal der dagligt føres tilsyn 

med, at støvbindingen er vedligeholdt og virker efter hensigten. 
 
DONG Energy skal senest 1 måned før, den udvidede kulterminal tages i brug, indsende proce-
durer/instrukser for, hvordan støvgener undgås/bekæmpes, herunder især procedurer for van-
ding af kullagre og tilsætning af støvbinder samt for anvendelse af vandtågesystemet, der ind-
bygges i de nye kulkraner. 
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3.2.4 Lugtgener 
Der er i godkendelsen af 30. januar 2003 af Stigsnæsværket fastsat vilkår om, at aktiviteterne på 
Stigsnæsværket ikke må give anledning til udsendelse af lugt, der efter tilsynsmyndighedens 
vurdering kan være generende i omgivelserne (vilkår 2.11). Miljøcenter Roskilde opretholder et 
sådant vilkår for kulterminalen, men det må dog anses for usandsynligt, at aktiviteterne på kul-
terminalen kan give anledning til væsentlige lugtgener for omkringboende, idet der ikke er nogen 
egentlig lugtkilde.   
 

3.2.5 Udledning af spildevand 
Der udledes spildevand i følgende faser og fra følgende områder på virksomheden: 
 

1. Ny udskibningspier – anlægsfasen 
2. Overfladevand kulkaj  
3. Overfladevand fra bestående udskibningspier – driftsfasen 
4. Ny udskibningspier – driftsfasen 
5. Regnvand fra tage på eksisterende og nye bygninger - driftsfasen 
6. Rengøringsvand fra nye bygninger - driftsfasen 

 
Udledningen af overskudsvand i forbindelse med anlæggelse af den nye udskibningspier (pier 2) 
er behandlet i godkendelsen til anvendelse af kulflyveaske som opfyldningsmateriale ved an-
læggelse af denne pier.  
 
I det følgende behandles udledning af spildevand fra de øvrige kilder/områder. 
 
Ved vurdering af udledningen af tungmetaller med spildevand til Agersø Sund sammenholdes 
de udledte koncentrationer af tungmetaller med såkaldte vandkvalitetskriterier, idet der p.t. ikke 
er fastsat miljøkvalitetskrav for Agersø Sund for de fleste tungmetaller. 
 
By- og Landskabsstyrelsen har på grundlag af proceduren beskrevet i § 10, stk. 3, i bekendtgø-
relse nr. 1669 af 14. december 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning 
af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet fastsat vandkvalitetskriterier for metallerne 
zink, chrom (såvel chrom-6 som chrom-3), nikkel og bly til brug for fastsættelse af miljøkvalitets-
krav for Frederiksværk Bredning.  
 
For cadmium, kobber og kviksølv er der allerede fastsat miljøkvalitetskrav i bekendtgørelse nr. 
1669. For cadmium og kviksølv er miljøkvalitetskravet skærpet i direktiv 2008/105/EF af 16. de-
cember 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken. Dette direktiv skal være gennemført 
senest den 13. juli 2010, dvs. før den udvidede kulterminal idriftsættes. Det er oplyst, at udkast 
til bekendtgørelse, som gennemfører direktiv nr. 2008/105/EF, er forelagt miljøministeren til un-
derskrift. Miljøcenteret vil derfor ved vurderingen af udledning af spildevand til Agersø Sund tage 
udgangspunkt i de skærpede miljøkvalitetskrav for cadmium og kviksølv.  
 
By- og Landskabsstyrelsen (BLST) vil i nærmeste fremtid sende et forslag til kvalitetskriterier og 
forslag til miljøkvalitetskrav for konkrete vandområder i offentlig høring. Forslaget omfatter en 
række tungmetaller, som kan være relevante i forbindelse med udledning af spildevand fra kul-
terminalen. BLST har med brev af 7. oktober 2009 sendt forslaget til kvalitetskriterier i indleden-
de høring hos Statens Miljøcentre. 
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De fastsatte miljøkvalitetskrav samt de af BLST fastsatte kvalitetskriterier og foreslåede kvali-
tetskriterier (FKK) er angivet i tabel 2. 
 

Stof Miljøkvalitetskrav i µg/l 
(opløst stof) 

Vandkvalitetskriterier i µg/l 
(opløst stof) 

Antimon   11,3 [FKK] 
Arsen  0,11 [FKK] 

(tilføjet den naturlige baggrunds-
koncentration) 

Bly  0,34 
Cadmium 0,2  
Chrom : 
- chrom(3) 
- chrom(6) 

 
  

 
3,4  
3,4 

Kobber  1 
(tilføjet den naturlige baggrunds-

koncentration, dog max 2,9) 

 

Kviksølv  0,05  
Mangan   150 [FKK] 

(tilføjet den naturlige baggrunds-
koncentration) 

Molybdæn   6,7 [FKK] 
(tilføjet den naturlige baggrunds-

koncentration) 
Nikkel   0,23 

(tilføjet den naturlige baggrunds-
koncentration, dog max 3) 

Zink  7,8 
(tilføjet den naturlige baggrunds-

koncentration) 
Tabel 2. Miljøkvalitetskrav, vandkvalitetskriterier og forslag til vandkvalitetskriterier for visse 
tungmetaller. 
 
DHI har i 2006 for Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til vandkvalitetskriterium for vanadium og 
vanadiumforbindelser. Det foreslåede vandkvalitetskriterium er 4 µg/l for såvel ferskvand som 
saltvand. For korttidsudledninger er det foreslåede vandkvalitetskriterium 60 µg/l. 
 
Baggrundskoncentrationerne af arsen, nikkel, kobber og zink i Agersø Sund er ikke kendt. På 
grundlag af målinger foretaget i Køge Bugt i 2001 og 2002 og baggrundsværdier for den nordli-
ge Nordsø/Atlanterhavet kan baggrundskoncentrationerne i Agersø Sund skønnes til: 
 Arsen: 0,1 µg/l 
 Kobber: 0,3 µg/l 
 Nikkel: 0,3 µg/l 
 Zink: 0,5 µg/l 
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En oversigt over fastsatte kvalitetskriterier og miljøkvalitetskrav samt foreslåede vandkvalitets-
kriterier med tillæg af de ovenfor anførte baggrundskoncentrationer fremgår af tabel 3, hvor der 
er anvendt fællesbetegnelsen ”vandkvalitetskrav” (VKK) uanset formel status. I tabellen er også 
angivet tilhørende ”korttids-vandkvalitetskrav” (KVKK). 
 

Stof Vandkvalitetskrav (VKK)6, µg/l 
(opløst stof) 

Vandkvalitetskrav (KVKK)7, µg/l 
(opløst stof) 

Arsen 0,21 1,2 
Bly 0,34 2,8 
Cadmium 0,2   
Chrom: 
- chrom(3) 
- chrom(6) 

 
3,4  
3,4  

 
124  
17  

Kobber 1,3  
 

2,3  

Kviksølv 0,05   
Nikkel 0,53 

 
6,8 

Molybdæn 6,7 587 
Zink 8,3 

 
8,9 

 
Vanadium 4 60 
Tabel 3. Vandkvalitetskrav og korttids-vandkvalitetskrav for relevante tungmetaller. 
 
3.2.5.1 Overfladevand fra kulkaj 
Kajarealerne er i dag befæstet og forsynet med afløbsbrønde (rendestensbrønde), som afleder 
overfladevandet direkte til Agersø Sund uden forudgående rensning. Det kan ikke undgås, at 
der ligger større eller mindre mængder kulstøv på de befæstede arealer. Dette kulstøv kan blive 
afledt til sundet sammen med nedbøren.  
 
I forbindelse med renovering af den bestående kulterminal vil kajbåndet blive udskiftet med et 
nyt, hævet kajbånd. Området under det nye kajbånd kan herved rengøres, hvilket ikke er muligt 
– eller er vanskeligt – i forbindelse med det bestående kajbånd.  
 
At overfladevandet fra den befæstede del af kulkajen i dag løber til Agersø Sund via rende-
stensbrønde uden nogen form for rensning, synes ikke at være i overensstemmelse med den 
miljøgodkendelse, som Vestsjællands Amt meddelte i januar 2003. Ifølge godkendelsens vilkår 
4.7 skal overfladevand ledes til sandfang og fra særligt forurenende områder også til olieudskil-
ler inden udledning til kølevandskanalen. I den miljøtekniske beskrivelse (side 19) oplyses, at en 
væsentlig del af overfladevandet afledes via vejbrønde med sandfang til kølevandsindløbet – og 
udløbet, mens den resterende del af overfladevandet afledes sammen med procesvandet til 
sodbassinet. 
 
DONG Energy har imidlertid tilkendegivet, at beskrivelsen af afløbsforholdene i den miljøtekni-
ske beskrivelse, der lå til grund for Vestsjællands Amts godkendelse i 2003, er mangelfuld. Be-
skrivelsen af afledningsforholdene for overfladevand omhandler udelukkende overfladevand fra 

                                                 
6 Kroniske effekter. 
7 Akutte effekter. 
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befæstede arealer omkring kraftværksblokkene og ikke befæstede arealer på den eksisterende 
kulkaj.  
 
DONG Energy har i forbindelse med renovering af den eksisterende kulterminal planlagt etable-
ret partikelrensning af overfladevand fra de befæstede arealer ved lossekajen inden udlednin-
gen af overfladevandet til Agersø Sund. Det oplyses, at partikelrensningen vil omfatte etablering 
af sandfang el. lign. og være gennemført medio 2010. 
 
Miljøcenter Roskilde accepterer efter omstændighederne, at partikelrensningen gennemføres 
som led i modernisering af den bestående kulterminal. Det skal i forbindelse med etablering af 
nyt afløbssystem på kulkajen sikres, at systemet udformes, så det bliver muligt at udtage prøver 
af det udledte spildevand.  
 
Der fastsættes følgende udlederkrav for overfladevand fra befæstede arealer på kulkajen: 
 
 Suspenderet stof: 50 mg/l,  analysemetode: DS 207 
 Slam:    1 ml/l,  analysemetode: DS 233 
 
Spildevandet skal regelmæssigt analyseres for suspenderet stof og slam. Efter en periode på 2 
år kan Miljøcenteret nedsætte prøvetagningsfrekvensen. 
 
DONG Energy skal, før anlægsarbejdet påbegyndes, indsende tegninger over indretning og be-
liggenhed af afløbssystemet for overfladevand fra kulkajen, herunder placering af renseforan-
staltninger og udløbspunkt(erne). Der skal samtidig redegøres for detaljer om den planlagte par-
tikelrensning, herunder rensemetode og dimensioneringsgrundlag, samt for de planlagte op-
rensnings- og kontrolprocedurer med henblik på at sikre effektiv rensning af overfladevandet. 
 
De forureningskomponenter, der kan være i kullet, må i meget vid udstrækning forventes fjernet 
sammen med partiklerne, når partikelrensningen er etableret. Ved tidligere udførte udvasknings-
test er det dog påvist, at der kan være en afsmitning (udludning) af forureningskomponenterne til 
en vandfase efter en vis kontakttid.  
 
Informationerne om udvaskning af sporstoffer fra kul er meget begrænsede. ELSAM har i 1990 
analyseret vand fra to boringer i jorden under en kulplads på Vestkraft og i 1992/93 afløbsvand 
fra kul på et forsøgsfelt på Vestkraft. De målte maksimale koncentrationer af en række tung-
metaller er angivet i tabel 4. Miljøcenter Roskilde er ikke i besiddelse af detaljerne om prøvetag-
ningen og de pågældende oplagsforhold.  
 

Stof Koncentration i afløbsvand µg/l 
Arsen (As) 18 
Bly (Pb) 8 
Cadmium (Cd) 0,5 
Chrom (Cr) 26 
Kobber (Cu) 60 
Jern (Fe) 29.000 
Kviksølv (Hg) 0,6 
Mangan (Mn) 14.000 
Nikkel (Ni) 33 
Zink (Zn) 170 
Tabel 4. Oversigt over koncentrationer af metaller i afløbsvand fra kulplads.                                            
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Det befæstede areal på den eksisterende lossekaj udgør ca. 16.000 m2. Tagvand fra alle eksi-
sterende og kommende bygningstage (magnetbygningen, harpe-/knusebygningen og omkaster-
bygninger) samt interne kørevej – i alt 2.000 m2 – vil ligeledes blive afledt til Agersø Sund via 
sandfang.  
 
Hvis det antages, at tungmetaller i kulstøvet udledes med afløbsvandet i de koncentrationer, 
som ELSAM har fundet i 1990èrne, kan den resulterende koncentration af stofferne i Agersø 
Sund bestemmes på baggrund af den opblanding, som finder sted mellem den udstrømmende 
nedbør og vandmængden i Agersø Sund.  
 
DONG Energy har foretaget beregninger for 2 scenarier: 
 

1. En nedbørsdag, hvor der falder 33,1 mm over et døgn, hvilket er den mængde nedbør, 
der i gennemsnit falder på den mest regnfulde dag om året. 

 
2. Den gennemsnitlige nedbørsmængde for det sydvestlige Sjælland, som er 574 mm/år. 

DONG Energy har revideret denne beregning i februar 2009 og her antaget, at netto-
nedbørsmængden er 200 mm/år. I følge Miljøprojekt nr. 355/1997: Miljøfremmede stoffer 
i overfladeafstrømning fra befæstede arealer kan nettonedbør fra befæstede arealer an-
slås til 522 mm. Miljøcenteret har derfor anvendt denne værdi i de følgende beregninger.  

 
DONG Energy har antaget, at det udstrømmende vand fra lossekajen og halvdelen af overflade-
vandet fra de øvrige befæstede arealer – i alt fra 17.000 m2 – opblandes i den øverste meter af 
sundet og i den nærmeste meter ud fra kajkanten. Miljøcenteret anser denne antagelse for at 
være ret konservativ. 
 
Strømningshastigheden for overfladevandet i Agersø Sund langs lossekajen er bestemt til at 
være minimum 0,24 m/s. For scenarie 1 (max nedbør pr. døgn) vil koncentrationerne af tung-
metaller efter den umiddelbare fortynding blive reduceret med ca. en faktor 40 i forhold til kon-
centrationerne i det udledte overfladevand, mens koncentrationerne af tungmetaller i scenarie 2 
tilsvarende vil blive reduceret med ca. en faktor 850 efter blandingszonen. De beregnede kon-
centrationer af tungmetaller i Agersø Sund efter opblandingszonen er vist i tabel 5 og er her 
sammenholdt med vandkvalitetskravene. 
 

Stof 

Koncentrationer i 
Agersø Sund  

ved max nedbør 
over et døgn 

µg/l 

Korttids-
kvalitetskrav 

(akutte effekter) 
µg/l 

Koncentrationer i 
Agersø Sund 

ved gennemsnitlig 
årlig nedbørsmængde 

µg/l 

Kvalitetskrav 
(kroniske effekter) 

µg/l 

Arsen 0,45 
 

1,2 
 

0,02 
 

0,21 
 

Bly 0,2 2,8 0,01 
 

0,34 
 

Cadmium 
 

0,01 
 

 0,001 0,2 

Chrom 0,7  Cr (III): 124 
Cr (IV) 17 0,03 Cr (III): 3,4 

Cr (VI): 3,4 
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Kobber 1,5 
 

2,3  
 

0,07 
 

1,3 
 

Jern 
 

725 
 

 35  

Kviksølv 
 

0,02 
 

 0,001 0,05 

Mangan 
 

350 
 

 16,5  

Nikkel 0,8 6,8 0,04 
 

0,53  
 

Zink 4,3 
 

8,9 
 

0,2 
 

8,3 
 

Tabel 5: Beregnede koncentrationer af tungmetaller i Agersø Sund efter den umiddelbare op-
blanding ved udledning af overfladevand fra lossekajen.  

Med hensyn til scenarie 1 – dvs. ekstrem nedbør – er det tilstrækkeligt, at blot korttidskvalitets-
kravet overholdes. Dette ses at være tilfældet for alle tungmetallerne. For cadmium og kviksølv 
er der ikke udarbejdet korttidsvandkvalitetskrav, men da det generelle kvalitetskrav overholdes 
for begge stoffer, anses en udledning af overfladevand med de koncentrationer af kviksølv og 
cadmium, der er anført i tabel 4, for at være miljømæssigt uproblematisk (ekstrem nedbør). 
 
For så vidt angår scenarie 2, hvor der udledes en vandmængde svarende til den gennemsnitlige 
nedbør, er det mest relevant at sammenligne med det generelle vandkvalitetskrav. Det ses, at 
de aktuelle vandkvalitetskrav kan overholdes med stor margen. 
 
Da det afstrømmende overfladevand ikke forventes at have kontakt med kulstøvet længe nok til, 
at de forudsatte afløbskoncentrationer kan opnås (tabel 4), vurderes de beregnede koncentrati-
oner i Agersø Sund at være høje i forhold til de faktiske koncentrationer.  
 
Miljøcenteret kan derfor godkende udledningen af overfladevand fra befæstede arealer på kul-
kajen med fastsættelse af vilkår om, at der skal iværksættes et måleprogram over 2 år (regnet 
fra idriftsættelse af partikelrensningen af overfladevand fra kulkajen), således at der kan opnås 
større viden om den konkrete udledning af tungmetaller. Analyseprogrammet skal foruden de 
allerede nævnte tungmetaller også omfatte vanadium, molybdæn og selen. Efter denne periode 
kan Miljøcenteret fastsætte grænseværdier for udledning af tungmetaller med overfladevand, 
som kan indebære krav om nedbringelse af udledningen af tungmetaller. Miljøcenteret forventer 
dog ikke, at et sådant krav vil blive aktuelt, jf. vurderingen ovenfor. Miljøcenteret kan endvidere 
ændre prøvetagningsfrekvensen for tungmetaller, herunder for udvalgte parametre.  
 
Resultaterne af prøvetagningen for tungmetaller indgår i den løbende vurdering af, om udled-
ningen af tungmetaller, herunder også udledning af spildevand fra kraftværksblokkene på 
Stigsnæsværket, giver anledning til overskridelse af relevante miljøkvalitetskrav for Agersø 
Sund. 
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Der er øjeblikket en fortsat en vis usikkerhed omkring, hvordan blandingszonen fastlægges.  
Agersø Sund er et åbent vandområde med stor opblanding, hvorfor den af DONG Energy an-
vendte metode vurderes at være ret konservativ, dvs. føre til overvurdering af koncentrationerne 
i sundet. 
 
I forbindelse med etablering af nyt afløbssystem for overfladevand fra kulkajen, bør det over-
vejes, om det er hensigtsmæssigt – om muligt – at etablere et enstrenget afløbssystem, dvs. 
med et samlet udløb af overfladevand. Dette vil gøre prøvetagning billigere og muligvis kunne 
overfladevandet opsamles og recirkuleres til støvbekæmpelse på den eksisterende kulplads. 
 
3.2.5.2 Overfladevand fra de to udskibningspierer 
Den nye udskibningspier vil fra idriftsættelsen være forsynet med sandfang til rensning af over-
fladevandet for partikler. Med hensyn til den eksisterende udskibningspier har DONG Energy 
planlagt etablering af partikelrensning af overfladevandet inden for en periode på 5 år. 
 
Som for afledning af overfladevand fra kulkajen fastsætter Miljøcenter Roskilde følgende udle-
derkrav for overfladevand fra befæstede arealer på de to udskibningspierer: 
 
 Suspenderet stof: 50 mg/l,  analysemetode: DS 207 
 Slam:    1 ml/l,  analysemetode: DS 233 
 
Spildevandet fra den nye udskibningspier skal regelmæssigt analyseres for suspenderet stof og 
slam. Efter en periode på 2 år kan Miljøcenteret nedsætte prøvetagningsfrekvensen.  
 
Grænseværdierne for udledning af overfladevand fra den eksisterende udskibningspier træder i 
kraft, når afløbssystemet er etableret. Resultaterne af spildevandskontrollen for den nye udskib-
ningspier vil være afgørende for den kontrol – om nogen – der vil blive krævet udført af udled-
ning af overfladevand fra befæstede arealer på den eksisterende udskibningspier. 
 
Miljøcenteret fastsætter krav om, at DONG Energy, inden anlægsarbejdet påbegyndes, skal 
indsende tegninger over indretning og beliggenhed af afløbssystemet for overfladevand fra de to 
udskibningspierer, herunder placering af renseforanstaltninger og udløbspunkt (erne). DONG 
Energy skal samtidig redegøre for den planlagte partikelrensning, herunder rensemetode og 
dimensioneringsgrundlag, samt oplyse om de planlagte oprensnings- og kontrolprocedurer. 
 
De følgende vurderinger omfatter perioden efter, at der er etableret partikelrensning af overfla-
devandet fra den ene eller begge udskibningspier(er). 
 
DONG Energy har vurderet, at det udstrømmende overfladevand fra begge udskibningspierer 
opblandes i den øverste meter af Agersø Sund, og i den nærmeste meter ud fra kajkanten. 
 
Hver udskibningspier har et overfladeareal på ca. 4.000 m2, og strømningshastigheden af hav-
vandet langs pieren er vurderet til ca. 0,02 m/s.  
 
DONG Energy har foretaget beregninger for de samme to scenarier som ovenfor (se afsnit 
3.2.5.1). For scenarie 1 (max nedbør pr. døgn) vil koncentrationerne af tungmetaller efter op-
blandingszonen (den umiddelbare fortynding) blive reduceret med en faktor 13 i forhold til kon-
centrationerne i det udledte overfladevand, mens koncentrationerne af tungmetaller i scenarie 2 
tilsvarende vil blive reduceret med ca. en faktor 300 efter blandingszonen. De beregnede kon-



 

 

 

36

centrationer af tungmetaller i Agersø Sund efter opblandingszonen er vist i tabel 6 og er her 
sammenholdt med vandkvalitetskravene.  
 

Stof 

Koncentrationer i 
Agersø Sund  

ved max nedbør 
over et døgn 

µg/l 

Korttids-
kvalitetskrav 

(akutte effekter) 
µg/l 

Koncentrationer i 
Agersø Sund 

ved gennemsnitlig årlig 
nedbørsmængde 

µg/l 

Kvalitetskrav 
(kroniske effekter) 

µg/l 

Arsen 1,4 
 

1,2 
 

0,065 
 

0,21 
  

Bly 
 

0,6 
 

2,8 0,03 0,34 

Cadmium 
 

0,04 
 

 0,002 0,2 

Chrom 2,0  Cr (III): 124 
Cr (IV) 17 0,09 Cr (III): 3,4 

Cr (VI): 3,4 

Kobber 4,6 
 

2,3  
 

0,22 
 

1,3 
 

Jern 
 

2230 
 

 105  

Kviksølv 
 

0,05 
 

 0,002 0,05 

Mangan 
 

1080 
 

 50  

Nikkel 2,5 6,8 0,12 
 

0,53  
 

Zink 13 
 

8,9 
 

0,62 
 

8,3 
 

Tabel 6: Beregnede koncentrationer af tungmetaller i Agersø Sund efter den umiddelbare op-
blanding ved udledning af overfladevand fra de to udskibningspierer.  

 
Med hensyn til scenarie 1 er korttidskvalitetskravet overskredet signifikant for kobber og zink, 
mens koncentrationen af arsen og kviksølv er på niveau med eller lidt over kvalitetskravet. 
 
I scenarie 2, hvor der udledes en vandmængde svarende til den gennemsnitlige nedbør, kan det 
generelle vandkvalitetskriterium overholdes med god / meget god margen for alle tungmetaller.  
 
Da der ikke forventes at være så meget kulstøv på de to udskibningspierer som på kulkajen, og 
overfladevandet på samme måde som for kulkajen ikke forventes at have kontakt med kulstøvet 
længe nok til, at de i tabel 4 anførte koncentrationer kan opnås, vurderes det, at de beregnede 
koncentrationer omkring udskibningspierne er høje i forhold til de faktiske koncentrationer.  
 



 

 

 

37

Miljøcenteret kan derfor også godkende udledningen af overfladevand fra befæstede arealer på 
den nye udskibningspier på betingelse af, at der iværksættes et måleprogram over 2 år i afløbet 
fra pieren, således at der kan opnås en større viden om den konkrete udledning af tungmetaller 
herfra. Efter denne periode kan Miljøcenteret fastsætte krav om nedbringelse af udledningen af 
tungmetaller, hvilket dog ikke påregnes at blive aktuelt, samt ændre prøvetagningsfrekvensen 
for tungmetaller, herunder for udvalgte parametre. Analyseprogrammet skal foruden de allerede 
nævnte tungmetaller også omfatte vanadium, molybdæn og selen.  
 
Miljøcenteret accepterer, at partikelrensning af overfladvandet fra den eksisterende udskibnings-
pier først skal være etableret 1. januar 2015. Hvorvidt der skal igangsættes et moniterings-
program for tungmetaller i afløbet herfra, vil afhænge af resultaterne af målingerne i afløbet fra 
kulkajen og i afløbet fra den nye udskibningspier. 
 
3.2.5.3 Regnvand fra tage på bygninger og øvrige befæstede arealer - driftsfase 
Der vil blive udledt regnvand til kølevandsafgangskanalen fra tage på eksisterende og nye byg-
ninger samt fra visse befæstede arealer, der ikke er medregnet ovenfor, efter forudgående 
rensning i sandfang. Da strømningshastigheden i kølevandsafgangskanalen er 16 m3/s, og den 
udledte vandmængde er lille (der afvandes ca. 1.000 m2), vil vandkvalitetskravene være over-
holdt med stor margen umiddelbart efter blandingszonen. 
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter samme krav til det maksimale indhold af suspenderet stof og 
slam som for udledning af overfladevand fra kulkajen. Indtil videre fastsættes der ikke krav om 
prøvetagning, da forureningsindholdet i tagvand m.m. vurderes at være meget beskeden. 
 
3.2.5.4 Rengøringsvand fra bygninger - driftsfase 
Spulevand fra rengøring af maskiner og gulve i magnetbygningen, harpe-/knusebygningen og 
omkasterbygningerne ønskes afledt til Agersø Sund via særskilt afløbssystem forsynet med 
sandfang og olieudskiller. Spulevandet kan indeholde kulstøv samt eventuelt rester af smøre- og 
hydraulikolie. Der påregnes udledt nogle få hundrede m3 spildevand årligt herfra. 
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter samme krav til det maksimale indhold af suspenderet stof og 
slam som for udledning af overfladevand fra kulkajen og et supplerende krav om, at indholdet af 
mineralsk olie ikke må overstige 10 mg/l. Indtil videre fastsættes ikke krav om prøvetagning, da 
den udledte spildevandsmængde er oplyst at være meget lille.  
 
DONG Energy skal ligesom som for afledning af overfladevand fra befæstede arealer indsende 
tegninger over indretning og placering af afløbssystemet, herunder placering af renseforanstalt-
ninger og udløbspunktet. DONG Energy skal samtidig oplyse om den påtænkte partikelrensning 
og om installeret olieudskiller, herunder rensemetode og dimensioneringsgrundlag samt oplyse 
om de planlagte oprensnings-/kontrolprocedurer med henblik på at sikre effektiv rensning. 
 

3.2.6 Støj 
3.2.6.1 Støj - anlægsfase 
En miljøgodkendelse regulerer i almindelighed ikke støj fra bygge- og anlægsarbejder. De støj-
grænser, der fastsættes i godkendelsen, gælder derfor kun for den normale driftsfase af kul-
terminalen. 
 
Hvis der skulle opstå væsentlige gener fra bygge- og anlægsarbejder, kan kommunen med 
hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1, meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger. 
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Kommunen kan i den forbindelse fx kræve, at visse aktiviteter ikke må foregå om natten. Kom-
munen har med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 5, også mulighed for på forhånd at 
tilkendegive, at visse aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder kan medføre krav 
om begrænsning af virksomhedens forurening eller forbud mod virksomhedens drift. 
 
Miljøcenter Roskilde bemærker, at DONG Energy i VVM-redegørelsen har ladet foretage bereg-
ninger af støjbelastningen fra bygge- og anlægsarbejder. Der er foretaget støjberegning ved 
Gerdalund, som er nærmeste nabo til den nye kulplads. Støjbelastningen er bestemt til (i dB(A)): 
 
 Dagperioden Aftenperioden Natperioden 
Planering  48 48 - 
Jordflytning  
(etablering af volde) 

48 48 - 

Fundering og montering af 
maskiner og anlæg m.m. 

36 36 24 

Tabel 7. Støjbelastning ved nærmeste ejendom fra bygge- og anlægsaktiviteter på den nye  
              kulplads.  
 
Støjberegningen viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse om aftenen på 45 dB(A) ikke vil 
være overskredet, med de forudsætninger som ligger til grund for beregningen (hvis man ind-
regner en normal usikkerhed på 3 dB(A)). De beregnede støjbelastninger fra bygge- og anlægs-
arbejderne må dog tages med et gran salt, idet det ikke kan udelukkes, at der i den 2-årige  
anlægsperiode kan opstå væsentlige afvigelser fra beregningsforudsætningerne, fx ved ind-
hentning af forsinkelser i projektet. 
 
3.2.6.2 Støj - driftsfase 
Fase 0 omfatter etablering af nye kulkraner på havnen ved Stigsnæsværket.  
 
Stigsnæsværket er senest godkendt af Vestsjællands Amt den 30. januar 2003. I godkendelsen 
blev fastsat støjgrænser for begge blokke indtil den 31. december 2003 og for blok 2 efter 31. 
december 2003, idet det dengang var antagelsen, at blok 1 skulle lukkes ned i begyndelsen af 
2004. Da blok 1 alligevel ikke blev lukket ned, fastsatte amtet i afgørelse af 11. januar 2004 nye 
støjgrænser for drift af begge kraftværksblokkene. Støjgrænserne gældende indtil den 31. de-
cember 2003 for drift af begge blokke blev således forlænget til 30. juni 2004, idet blok 1 skulle 
støjdæmpes i første halvår 2004 ved fjernelse af en rentone fra skorstenen. Amtet fastsatte 
skærpede støjgrænser efter den 30. juni 2004 for drift af begge blokke. Støjgrænsen om natten 
er dog lempet med 5 dB(A) ved Ørnehovedgård i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgræn-
se.   
 
I godkendelsen af 30. januar 2003 er endvidere fastsat særskilte støjgrænser i forbindelse med 
kullosning – disse grænseværdier har været gældende siden den 31. december 2003. De gæl-
dende støjgrænser i forbindelse med kullosning er (i dB(A)): 
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Dage Tidsrum Skel ved 

P-plads 
Gerdalund Holtenvej 

51 
Ørnehoved-

gård 
Agersø

Mandag – fredag 
Lørdag 

07 – 18    
07 – 14 

70 55 55 60 45 

Mandag – fredag 
Lørdag 
Søn- og helligda-
ge 

18 – 22  
14 – 22  
07 – 22  

 
70 

 
45 

 
45 

 
55 

 
40 

Alle dage 22 – 07  70 40 40 40 35 
Tabel 8. Gældende støjgrænser for kullosning.  
 
Amtet vurderede, at støjgrænserne ved kullosning kunne overholdes, hvis der kun blev anvendt 
én dozer på den nordlige del af kulpladsen, samtidig med at blok 2 var i drift (den ene dozer an-
vendes i denne driftssituation til at flytte kul fra havnen til blokken). Ved kullosning samtidig med 
at begge dozere blev anvendt på den nordlige del af kulpladsen, kunne støjgrænserne ikke 
overholdes, før der blev foretaget støjdæmpning af dozerne, hvilket var planlagt til første halvår 
2003 (denne driftssituation kunne forekomme ved kullosning enten samtidig med drift af blok 1, 
eller uden at nogen af blokkene er i drift). Amtet accepterede, at støjgrænsen om aftenen ved 
Ørnehovedgård blev lempet væsentligt (10 dB(A)), fordi kullosning kun foregik i en begrænset 
periode, typisk 8 – 12 dage om året. Om dagen er støjgrænsen hævet med 5 dB(A) i forhold til 
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse. Om natten (tidsrummet kl. 22 – 07) måtte der ifølge be-
mærkningerne til afgørelsen ikke foregå kullosning. Støjgrænsen om natten svarer derfor til den 
vejledende støjgrænse. 
 
I afgørelsen af 11. januar 2004 oplyses, at de to dozere er blevet støjdæmpet, således at støj-
belastningen ved Ørnehovedgård i forbindelse med kullosning med kørsel med 2 dozere er ned-
bragt til 58 dB(A) – med en usikkerhed på 4,7 dB(A). 
 
Med hensyn til virksomhedens ønske om at måtte foretage kullosning om natten, anføres i afgø-
relsen af 11. januar 2004, at amtet på det foreliggende grundlag ikke kunne tage stilling hertil. 
Dette blev begrundet med, at der var tale om et væsentligt støjbidrag, hvorfor det faktiske behov 
for kullosning om natten og de økonomiske forhold i den forbindelse først skulle beskrives nær-
mere. Hvis kullosning om natten blev tilladt, forventede amtet, at det i givet fald måtte påregnes 
indskrænket til et begrænset antal dage og et begrænset tidsrum, således at naboerne blev sik-
ret 7 - 8 timers nattesøvn.  
 
I henhold til bilag 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1085 af 9. november 2008 om kvali-
tetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. skal 
støjmålinger/-beregninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i 
medfør af miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør heraf, udføres som “Miljømåling - 
ekstern støj”. Det udførende laboratorium skal opfylde et af følgende to krav: 1) laboratoriet skal 
beskæftige personer med gyldigt certifikat til ”Miljømåling – ekstern støj” eller 2) laboratoriet skal 
være akkrediteret til ”Miljømåling – ekstern støj”. 
 
DONG Energy, Måleteknisk laboratorium, har i en rapport af 4. september 2008, revideret den 
29. januar 2009, foretaget en beregning af den forventede støj fra den nye kulterminal ved 
Stigsnæsværket. Rapporten er udformet som: ”Miljømåling – ekstern støj” og kan derfor anven-
de som grundlag for Miljøcenter Roskildes afgørelse om miljøgodkendelse af kulterminalen. 
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De udførte støjberegninger omfatter bestemmelse af støjbelastningen ved nærmeste boliger i 
forskellige retninger, i virksomhedens skel og i nærmeste Natura 2000 område – i alt 9 referen-
cepunkter. De anvendte kildestyrker for nyt materiel er kravværdier i udbudsbetingelserne til 
leverandørerne. Støjberegningen er revideret i januar 2009 som følge af ændringer af det oprin-
delige projekt (etablering af ny silo på den bestående kulplads til udskibning af kul især om nat-
ten samt kørsel med én dozer på den nye kulplads). 
 
Beregningerne er foretaget for en driftssituation, hvor alle støjkilder er i drift undtagen: 
 

• Udskibningsanlæg 2 (det nye anlæg) er ikke i drift i natperioden (kl. 22 – 07) 
• De 3 dozere på den eksisterende kulplads er ikke i drift i natperioden (kl. 22 – 07) 
• Der er kun én dozer i drift mandag – lørdag kl. 18 – 22, lørdag kl. 14 – 18 og søndag kl. 

07 – 22. 
 
Beregningerne viser følgende støjbelastning i dB(A): 
 

Beregningspunkt Støjbelastning 
dag8 / aften9 /nat10 

 
R 1, Agersø 
 

 
24,5 / 22,8 / 21,3 

 
R 2, Gerdalund 
 

 
39,7 / 39,9 / 38,4 

 
R 3, Holtenvej 61 
 

 
33,1 / 31,8 / 30,7 

 
R 4, naturområde 
(Ørnehoved Skov) 
 

 
46,8 / 44,6 / 41,9 

 
R 5, Sevedeøgård 
 

 
21,3 / 20,4 / 19,9 

 
R 6, skel ved P-plads 
 

 
51,9 / 49,1 / 46,1 

 
R 7, syd for Solhjem 
 

 
31,1 / 31,0 / 30,9 

 
R 8, Ørnehovedgård 
 

 
48,0 / 45,3 / 41,9 

 
R 9, Østerhovedgaard 
 
 

 
27,4 / 27,1 / 26,8 

Tabel 9. Beregnet støjbelastning fra den nye kulterminal. 

                                                 
8 Mandag – fredag kl. 7 – 18 og lørdag kl. 7 – 14. 
9 Mandag – lørdag kl. 18 – 22 og lørdag kl. 14 – 18 samt søndag kl. 7 – 22. 
10 Alle dage kl. 22 – 7. 
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Den samlede usikkerhed på beregningsresultaterne er beregnet til 3,2 – 4,5 dB(A) afhængig af 
beregningspunkt og beregningstidspunkt (dag/aften/nat).  
 
De væsentligste støjkilder på kulterminalen er anlæg til losning og læsning af kul (kulkraner og 
udskibningsbånd), transport af kul mellem terminalens enheder (især åbne bånd som fx kajbånd 
og nyt åbent højbånd på den eksisterende kulplads), udlægning og udgravning af kul på det nye 
kullager (stacker/reclaimer og åbne kulbånd) samt kørsel med dozer(e). Disse støjkilder har alle 
en kildestyrke på over 100 dB(A). 
 
DONG Energy forventer ikke, at kulhåndteringen giver anledning til impulser i beregnings-
punkterne. Dette begrundes med, at der tidligere er foretaget undersøgelser på Stigsnæs af til-
svarende processer. DONG Energy har stillet krav til maskinleverandørerne om, at der ikke må 
forekomme tydeligt hørbare toner i støjen fra kulhåndteringen. Der er således ved bestemmelse 
af støjbelastningen i omgivelserne ikke tildelt et administrativt gene-tillæg på + 5 dB(A) som føl-
ge af enten tydeligt hørbare impulser eller tydeligt hørbare toner. 
 
Bortset fra boliger på Agersø er de øvrige boliger, hvor støjbelastningen er beregnet, beliggende 
i det åbne land, hvor de vejledende støjgrænser er 55 / 45 / 40 dB(A) for henholdsvis dag-, af-
ten- og natperioden. Støjgrænserne gælder på nærmeste opholdsarealer ved de pågældende 
boliger. Ved boligområdet på Agersø er de vejledende støjgrænser 45 / 40 / 35 dB(A) i samme 
perioder.  
 
De vejledende støjgrænser er – uden hensyntagen til usikkerheden – overskredet ved Ørneho-
vedgård med 2 dB(A) om natten. Ubestemtheden er 3,3 dB(A) om natten ved Ørnehovedgård, 
hvorved støjgrænsen ikke er overskredet, hvis ubestemtheden medregnes. Den formelle ”over-
skridelse” af den vejledende støjgrænse om aftenen på 0,3 dB(A) ved samme ejendom er ikke 
en egentlig overskridelse, idet der efter almindelig praksis skal afrundes nedad, hvorved støj-
belastningen er 45 dB(A). 
 
Om natten skyldes overskridelsen af den vejledende støjgrænse ved Ørnehovedgård fortrinsvis 
det nye åbne højbånd på tværs af det eksisterende kullager (35 dB(A)), kajbåndet ved losse-
kajen (34 dB(A)) og de to kulkraner (33 dB(A) hver). DONG Energy oplyser, at der i øjeblikket i 
samarbejde med leverandøren laves undersøgelser vedrørende mulighederne for støjdæmpning 
af transportbånd (materialevalg og udformning). DONG Energy oplyser, at det ikke er muligt at 
udtale sig om, hvorvidt støjbidraget kan nedbringes i forhold til de kildestyrker (støjemissioner), 
som er anvendt i støjberegningen (leverandør-garanti). 
 
Ved øvrige boliger er de vejledende støjgrænser overholdt - endda med særdeles stor margen.  
 
Miljøcenter Roskilde har i brev af 27. november 2008 anmodet DONG Energy om at fremsende 
en teknisk/økonomisk vurdering af mulighederne for at nedbringe støjbelastningen fra den udvi-
dede kulterminal, således at de vejledende støjgrænser kan overholdes om aftenen og om nat-
ten ved Østerhovedgård (uden indregning af ubestemthed). Det bemærkes, at støjberegningen 
udført i september 2008 viste en overskridelse af den vejledende støjgrænse på 2 dB(A) om 
aftenen og 3 dB(A) om natten, mens den supplerende støjberegning udført i januar 2009 alene 
har vist en overskridelse af støjgrænsen om natten (og nu med 2 dB(A)). 
 
DONG Energy har i et notat af 7. januar 2009 redegjort for de tekniske foranstaltninger, der er 
gennemført for at sænke støjbelastningen, og de økonomiske udgifter der er forbundet hermed: 
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• For at undgå kørsel med dozer om natten på den bestående kulplads, som er en meget 
støjende aktivitet, etableres en ny kulsilo, som via et lukket transportbånd kan udskibe 
kul til en pram ved den eksisterende udskibningspier. Omkostninger til etablering af silo, 
udstyr til håndtering af kul i siloen og bånd til udskibningsanlægget er angivet til ca. 40 
mio. kr. 

 
• Om natten stammer de dominerende støjbidrag fra det nye kajbånd samt fra det nye 

højbånd på den eksisterende kulplads. Der har været gennemført forsøg på Asnæsvær-
ket med anvendelse af vibrationsdæmpende materialer, men uden at man opnåede en 
anvendelig løsning. De garanterede kildestyrker, der ligger til grund for støjberegningen, 
er baseret på vedligeholdelse og udskiftning af støjende ruller, der driver kulbåndene. 
Udgifterne til denne vedligeholdelse/udskiftning af ruller er uvist, idet der først skal ind-
hentes erfaringer med anvendelse af støjmålinger som et værktøj til kontrol af rullernes 
tilstand. 

 
• Ved udbud og valg af leverandør har DONG Energy stillet krav om støjdæmpning af kul-

kranerne. Den valgte leverandør mener at være i stand til at reducere kranernes garante-
rede kildestyrke på 107 dB til 103 dB ved en række støjisolerende tiltag, som koster i alt 
ekstra 15 mio. kr. En kildestyrke på 103 dB for kranerne er derfor anvendt i støjberegnin-
gen. 

 
• Udover tiltag for at reducere støjemissionen fra åbne bånd og kraner samt begrænse 

driften af støjende anlæg i natperioden er der indgået ordre på indkøb af lukkede kul-
bånd med støjdæmpende foranstaltninger i form af indkapsling af bånd og støjisolering 
af indkapslingen. Således har båndleverandøren garanteret en kildestyrke for lukkede 
bånd på 69 dB/m. Merprisen for støjisolering af båndbroerne udgør 3 mio. kr. i fase 0 
alene. I fase 1 og 2 etableres ca. 10 gange så mange meter lukkede bånd som i fase 0, 
hvorved et forsigtigt bud på en merpris for den samlede kulterminal er 30 mio. kr. 

 
• På båndanlæggene vil der blive investeret i frekvensomformere, der anvendes til at regu-

lere hastigheden af båndene, således at kul kan transporteres i den nødvendige hastig-
hed. Uden frekvensomformere kan båndene kun køre på max. hastighed, hvilket resulte-
rer i den højeste støjemission. Investeringen for den samlede kulterminal beløber sig til 
ca. 2 mio. kr. 

 
DONG Energy opgør på denne baggrund den samlede investering til støjdæmpende foranstalt-
ninger til 87 mio. kr. Derudover vil der være en væsentlig forøgelse af driftsudgifterne til vedlige-
holdelse af båndruller. 
 
Hvis der - for at sikre at den vejledende støjgrænse om natten kan overholdes - ikke losses kul 
om natten, vil kulskibenes liggetider ved kaj blive forlænget med 1 - 2 døgn. DONG Energy har 
opgjort, at udgifterne i så fald vil blive forøget med 0,5 - 3 mio. pr. skib, eller op til ca. 180 mio. 
kr. om året. DONG Energy gør dog opmærksom på, at de eksakte udgifter afhænger af efter-
spørgslen på skibe på verdensmarkedet. 
 
Miljøcenter Roskilde accepterer, at støjgrænsen ved Ørnehovedgård kan fastsættes til 42 dB(A) 
om natten dvs. en lempelse på 2 dB(A) i forhold til den vejledende støjgrænse. Det skal tilføjes, 
at Ørnehovedgård faktisk er beliggende i erhvervsområdet, hvor det kan diskuteres, om de vej-
ledende støjgrænser for et blandet bolig- og erhvervsområde nødvendigvis skal overholdes ved 
denne ejendom.  
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Det er ikke muligt for det menneskelige øre at skelne en forskel i støjniveauer på blot 2 dB(A). 
Den afgørende begrundelse for at lempe med beskedne 2 dB(A) er dog, at DONG Energy efter 
det oplyste agter at afholde betydelige udgifter til tekniske løsninger, som kan nedbringe støjbe-
lastningen, og at de fastsatte støjgrænser for kulterminalen om dagen og om aftenen er væsent-
ligt lavere end de tilsvarende støjgrænser, som Vestsjællands Amt fastsatte i januar 2003. Miljø-
centeret anser det ikke for rimeligt at forlange, at der ikke må losses kul om natten med de væ-
sentligt øgede udgifter, dette utvivlsomt vil indebære – selv med usikkerhederne omkring de 
faktiske udgifter til forlænget liggetid for kulskibene. Det skal dog retfærdigvis tilføjes, at amtets 
afgørelse i 2003 var baseret på, at der kun ville forekomme et ret begrænset antal skibsanløb 
om året, og amtet desuden forudsatte, at der ikke blev losset kul om natten. 
 
Miljøcenteret forventer ikke, at der skal gives et genetillæg på + 5 dB(A) som følge af enten ty-
deligt hørbare toner eller tydeligt hørbare impulser i støjbilledet.  
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter herefter i godkendelsen støjgrænser på 55 / 45 / 40 dB(A) ved 
boliger i det åbne land, bortset fra Ørnehovedgård, hvor støjgrænserne fastsættes til 55 / 45 / 42 
dB(A). Ved boligområdet på Agersø fastsættes støjgrænser på 45 / 40 / 35 dB(A). Ved boliger i 
det åbne land og i boligområdet på Agersø fastsættes desuden støjgrænser for det maksimale 
støjniveau om natten (af hensyn til uforstyrret søvn). Grænseværdierne for maksimalniveauet er 
15 dB(A) højere end de respektive ½-times midlede støjgrænser, hvilket er i overensstemmelse 
med Miljøstyrelsens vejledende retningslinjer, jf. vejledning nr. 5/1984. 
 
DONG Energy skal, senest 6 måneder efter at den nye kulterminal er taget i drift, indsende en 
støjrapport udformet som ”Miljømåling – ekstern støj” til Miljøcenter Roskilde. Rapporten skal 
være baseret på målte kildestyrker af samtlige støjkilder på kulterminalen.  
 
Der fastsættes desuden krav om, at DONG Energy med passende mellemrum (4 år) skal gen-
nemgå anlæggets støjkilder og vurdere, om det er sandsynligt, at den sidst udførte støjbereg-
ning fortsat er dækkende for støjbelastningen fra kulterminalen. Nærmere bestemmelser om 
denne gennemgang er fastsat i vilkår 21. Miljøcenter Roskilde kan herudover som tilsynsmyn-
dighed stille krav om en årlig støjmåling/støjberegning, jf. vilkår 21, som især vil være relevant, 
hvis Miljøcenteret selv skønner, at den senest udførte støjberegning/-måling ikke er fyldest-
gørende for det aktuelle støjbillede.  
 
Endvidere skal DONG Energy senest 1 år efter ibrugtagning af den nye kulterminal indsende en 
procedure for vedligeholdelse og udskiftning af rullerne, der driver kulbåndene.  
 
Støj fra skibe 
Det skal nævnes, at støj fra kulskibe, der ligger til kaj ved lossekajen, ikke er medtaget i bereg-
ningen af den samlede støjbelastning fra kulterminalen. Skibene har i havn behov for at anven-
de deres hjælpemotor til produktion af strøm til ventilation, belysning, opvarmning, maskineri, 
m.v. Støjen udstråles normalt fra skibets skorsten. 
 
Støj fra slæbebåde og pramme er heller ikke medtaget i beregningen, idet der etableres land-
forsyning af strøm til disse, så generatorer o.a. ikke er i drift, når pramme og slæbebåde ligger til 
kaj ved Stigsnæsværket. 
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Miljøklagenævnet har anført i en afgørelse af 8. januar 2008 om Enstedværket, som har en stør-
re kulterminal ved siden af kraftværket med egen kulkaj og udskibningsfaciliteter, at støj fra ski-
be beliggende ved virksomhedens kaj skal medregnes i støjbelastningen fra Enstedværket. 
 
Miljøcenter Roskilde har drøftet problemstillingen med Miljøstyrelsen og de to andre miljøcentre i 
Odense og Århus, og der er almindelig enighed om, som det også fremgår af den omtalte afgø-
relse fra Miljøklagenævnet, at en virksomhed i princippet er ”ansvarlig” for støj fra skibe, der lig-
ger ved virksomhedens egen kaj (er fortøjrede). Dette princip er analogt til det almindelige admi-
nistrative princip om, at en virksomhed også er miljømæssig ansvarlig for støj m.v. fra vareleve-
ring og varehåndtering, der forestås af fremmede vognmænd på virksomhedens eget område. 
 
Praksis har dog været, at støjbidraget fra skibe generelt ikke har været medregnet i støjbelast-
ningen fra en virksomhed, idet virksomhederne i almindelighed ikke har indflydelse på hvilke 
skibe, der anløber havnen, når virksomhederne samtidig lægger vægt på at have så stor frihed 
som muligt ved valg af leverandør og transportør. Endvidere mangler der detaljeret viden om 
skibenes støjudsendelse (kildestyrke), ligesom der, i modsætning til fx støj fra lastbiler, ikke er 
(internationale) regler om støjudsendelse fra skibe 
 
Miljøcenter Roskilde kan tilføje, at der i en støjkortlægning for Avedøreværket fra 2003 er med-
taget støjbidrag fra kul- og olieskibe, der ligger ved værkets kaj. Der er ved beregningen benyttet 
en kildestyrke på 105 dB(A) for skibets hjælpemotor (”standard kildestyrke”). Støj fra skibe ved 
værkets kaj giver ikke anledning til et dominerende støjbidrag i nogen af beregningspunkterne. 
Skibene, der anløber Avedøreværkets kaj er dog væsentligt mindre tonnagemæssigt end de 
store kulskibe, der anløber kulterminalen ved Stigsnæs. Om støjemissionen er (væsentligt) stør-
re fra sidstnævnte skibes hjælpemotor er dog ikke nødvendigvis tilfældet, da motoren kun skal 
forsyne få installationer og ikke bidrage til kullosningen. 
 
Hvis støj fra en hjælpemotor på et stort kulskib har en kildestyrke på ca. 105 dB(A), vil støjbidra-
get herfra ved Østerhovedgård være skønsmæssigt ca. 35 dB(A), hvilket i så fald vil øge den 
samlede støjbelastningen med ca. 1 dB(A) – ved afrunding opad. 
 
Under hensyntagen til almindelig praksis accepterer Miljøcenter Roskilde, at støj fra skibe indtil 
videre ikke reguleres i godkendelsen. 
 
Der fastsættes vilkår om, at DONG Energy på forlangende skal dokumentere støjbidraget i om-
givelserne fra skibe, og at Miljøcenteret kan fastsætte nærmere bestemmelser om støjbidraget 
herfra (vilkår 21). Miljøcenteret vil i denne sammenhæng tage udgangspunkt i vejledning fra Mil-
jøstyrelsen om såvel metoder til beregning af skibsstøjen og mulige reguleringer heraf. Det for-
ventes, at Miljøstyrelsen i nærmeste fremtid vil udsende et brev til alle kommuner, Miljøcentre 
m.fl., hvori det tilkendegives, at det i en årrække kan være nødvendigt at acceptere højere støj 
fra skibenes hjælpemaskineri, idet der er begrænsede muligheder for at nedbringe støjen. Hvis 
der foretages indgreb over for støj fra skibe – herunder fastsættes støjgrænser for skibe i havn – 
tilråder Miljøstyrelsen, at der fastsættes særskilte støjgrænser for hjælpemaskineriet. 
 
Sammenholdt med udkast til godkendelse fra foråret 2009 har Miljøcenter Roskilde i lyset af de 
stedfundne drøftelser og tilkendegivelser fra Miljøstyrelsen ændret afgørelsen, således at der 
ikke her og nu stilles krav om indsendelse af en beregning af støjbelastningen fra kulskibene 
baseret på måling af kildestyrken af henholdsvis et panmax-skib og et cape-size skib.  
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3.2.7 Opbevaring af affald (og visse råvarer) 
Ved drift af kulterminalen produceres en vis mængde farligt affald i form af motor-, gear- og 
smøreolie (mineralske, syntetiske, let bionedbrydelige og andre typer) - affald med EAK-koderne 
130205, 130206, 130207 og 130208 samt bundolie fra skibe (130401) og forskellige slags ab-
sorptionsmateriale, aftørringsklude o. lign (150202).  
 
Der fastsættes et generelt vilkår om, at hvis der opbevares flydende kemikalier (fx smøre-, gear- 
og motorolie) eller flydende affald (fx spildolie), skal disse råvarer / dette affald opbevares enten 
indendørs eller på overdækket plads, som er beskyttet mod vind og vejr. Der skal være mulig-
hed for, at volumenet af den største oplagrede beholder/tromle kan opsamles i en spildbakke 
(katastrofegrav), og der må ikke kunne forekomme ukontrolleret afløb til vandmiljøet i form af fx 
gulvafløb. Kravet gælder også for oplag af spildolie m.m., der stammer fra servicering af slæbe-
både, hvor vedligeholdelsen forestås af eksternt personale. 
 
Vilkår om opbevaring af affald og råvarer gælder kun, hvis affaldet og råvarerne oplagres på 
kulterminalen. Hvis affaldet og råvarerne oplagres på Stigsnæsværket – fx i dozergaragen – er 
vilkår for opbevaring heraf reguleret i miljøgodkendelsen af Stigsnæsværket. 
 

3.2.8 Overjordiske olietanke 
Der etableres ikke – og er ikke etableret – overjordiske olietanke på kulterminalen. 

 

3.2.9 Jord- og grundvandsforurening  
3.2.9.1 Nuværende situation 
Det nye kullager etableres på et areal, hvor der førhen har været et raffinaderi. Der har været 
såvel produktionsanlæg som opstillet tanke med olieprodukter på dette areal. De tidligere aktivi-
teter har medført forurening af jorden med kulbrinter. Der er foretaget flere forureningsundersø-
gelser i årene 1993 – 1995 og 2000 – 2001, men det er fortsat kun en mindre del af arealet, der 
er undersøgt. Der er konstateret olieforurening i to tankgårde (ved tank 11 og tank 72/74) og ved 
det tidligere procesområde. Endvidere er der påvist flere punktforureninger. I den nordlige del af 
pladsen har der været håndteret forurenet jord, og det oplyses, at der måske er en lettere remi-
niscens tilbage fra denne aktivitet. 
 
En vurdering i 2001 af moniteringsdata og igen i forbindelse med udarbejdelse af VVM-
redegørelsen viser en stadig reduktion (nedbrydning) af forureningen i området. Der udføres i 
dag 3 moniteringsrunder i årligt i udvalgte boringer. 
 
Kullageret placeres i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Der er et 30 m tykt 
glacialt moræneler oven på skrivekridt, hvorfor grundvandet anses for godt beskyttet. Da under-
grunden overvejende består af moræneler, forventes generelt kun en begrænset spredning af 
forureningen.  
 
Der er i øjeblikket flere aktive foranstaltninger til at minimere spredningen af forureningen til de 
omgivende våd- og vandområder så som afværgedræn (for forurenet sekundært grundvand) og 
plantebælter. Der er således etableret et afskærende dræn i forhold til udløb af vand til våd-
området Maden nord for arealet samt dræn omkring de tidligere procesområder, ved truck-load 
installationerne og ved tankene 72 / 74. Drænvandet pumpes via det interne kloaksystem på 
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Gulfhavnen til en såkaldt API-separator (olieudskiller) placeret sydvest for arealet. Afløb fra API-
olieudskilleren til Agersø Sund er reguleret i miljøgodkendelsen af Gulfhavnen (Oil Terminals).  
 
Plantebælter af poppel og pil er placeret i afstrømningsretningen for sekundært grundvand og 
reducerer afstrømningen fra området, ligesom træerne tilfører ilt til stimulering af den naturlige 
nedbrydning af forureningen.  
                
3.2.9.2 Jordarbejder i forbindelse med etablering af ny kulplads og håndtering af forurenet jord 
Samtlige afværgedræn og plantebælter, som er placeret inden for området, hvor den nye kul-
plads planlægges etableret, vil blive fjernet. Eneste afværgedræn, der herved ikke fjernes, er 
drænet omkring truck-load installationerne. Dette dræn vil blive tilkoblet det nye omfangsdræn, 
der bliver etableret i forbindelse med kullageret. 
 
Det meste af jordforureningen ved tank 11 og ved tank 72 / 74 forventes at blive opgravet og 
omdisponeret, dog vil jordvolden tangere det forurenede område ved tank 72 / 74, hvorfor noget 
af forureningen her vil blive dækket af den nyetablerede jordvold. 
 
I forbindelse med terrænregulering og opbygning af jordvoldene omkring det nye kullager vil der 
være stor risiko for, at der opdages nye forureninger især i tankgårde og i områder, hvor der har 
været procesanlæg.  
 
DONG Energy har til hensigt at udarbejde en jordhåndteringsplan, der beskriver følgende: 
 

• Eksisterende afværgeforanstaltninger (og tilhørende monitering), hvilke af foranstaltnin-
gerne der vil blive fjernet, og hvilke der vil blive bibeholdt efter etablering af det nye kul-
lager 

• Forventet jordhåndtering, antal jordanalyser, miljøtilsynet i anlægsfasen, den forventede 
omdisponering af jorden med tilhørende situationsplaner. 

 
Følgende principper lægges til grund for omfordelingen af jord, idet det oplyses, at der løbende 
vil blive ført miljøtilsyn under hele anlægsarbejdet: 
 

• Forurenet jord, der afgraves, indbygges primært i de dele af jordvolden, hvor forurenet 
jord ikke bortgraves fx ved tankene 72 / 74, idet forureningsforholdende i disse områder 
herved ikke ændres væsentligt. 

• Ukendte forureninger, der stødes på under anlægsarbejdet, vil blive håndteret på grund-
lag af klassificering af jorden ud fra udtagne jordprøver. Som udgangspunkt vil forurenet 
jord, der indbygges i jordvoldene omkring kullageret, blive samlet i afsnit, således at 
eventuelle afværgeforanstaltninger kan etableres mest effektiv.  

• Forurenet jord, der indbygges i jordvoldene, vil blive indmålt og optegnet på kort med til-
hørende angivelse af forureningens type. 

• Jordvoldene beplantes med rajgræs, pil/poppel eller andre buske og planter, der kan 
fremme nedbrydningen af den påviste kulbrinteforurening samt nedbringe afstrømningen 
af overfladevand. 

• Forureninger under ca. kote + 5, der ikke opgraves, vil blive kortlagt (vertikal/horisontal 
udbredelse) og indtegnet på kort. 

 
DONG Energy vil fremsende forslag til afværgeforanstaltninger (primært dræn) i forbindelse med 
den jordforurening, der efterlades i jordvoldene og i bunden af kullageret. 
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Afslutningsvis vil DONG Energy, når afværgeforanstaltningerne er etableret, fremsende en rap-
port med beskrivelse af afværgeforanstaltninger, omdisponering af jord og tegninger med angi-
velse af, hvor den forurenede jord er indbygget. Rapporten vil endvidere indeholde forslag til 
efterfølgende monitering. 
 
Miljøcenter Roskilde vil fastsætte følgende vilkår for håndtering/flytning af forurenet jord eller 
potentielt forurenet jord i forbindelse med terrænregulering og opbygning af jordvolde omkring 
den nye kulplads: 
 

• Der skal altid ved jordarbejder, som indebærer risiko for håndtering af forurenet jord, væ-
re miljøtilsyn til stede på pladsen. 

 
Ved indikation på jordforurening skal denne klassificeres nærmere på grundlag af udtag-
ne jordprøver. 

 
• Den forurenede jord skal så vidt muligt indbygges i veldefinerede afsnit af jordvolden 

omkring kulpladsen og så vidt muligt placeres i områder af voldene, hvor der i forvejen er 
– eller efterlades – jordforurening. 

 
• Inden anlægsarbejdet igangsættes på den nye kulplads skal der indsendes en jordhånd-

teringsplan, der bl.a. redegør for miljøtilsynets rolle, samt hvordan prøveudtagning og 
klassifikation af forureningsniveau vil foregå i praksis. Prøvetagningen skal foretages 
med udgangspunkt i retningslinjerne i vejledning fra 2001 om håndtering af forurenet jord 
på Sjælland med ændring fra april 2006 (og bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 
2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord), men skal ikke 
nødvendigvis følge princippet om udtagning af prøve for hver 30 tons jord. 

 
• Forurenet jord skal markeres med signalnet. 

 
• Jordvoldene omkring kulpladsen skal slutafdækkes med ½ meter rene materialer sva-

rende til klasse 1 jord, jf. kategoriseringen i vejledning fra 2001 om håndtering af forure-
net jord på Sjælland med ændring fra april 2006. 

 
• Øverst skal volden beplantes med græs. Slutafdækningen skal udføres løbende under 

etablering af volden. Yderligere beplantning kan aftales med Slagelse Kommune. 
 
• Ved afslutning af bygge- og anlægsarbejdet skal indsendes en rapport, der beskriver det 

udførte arbejde, placering og karakter af jordforureningen, som er indbygget i jordvolden 
eller efterladt under bunden på kulpladsen (horisontalt og vertikal udstrækning af forure-
ningen). Rapporten skal indeholde kort/tegninger, der viser, hvor den forurenede jord er 
placeret. 

 
• Der skal etableres moniteringsboringer på passende steder til overvågning af udviklingen 

af forureningsniveauet i jord og grundvand. 
 
DONG Energy skal ved afslutning af jordarbejdet i forbindelse med anlæggelse af den 
nye kulplads - og inden ibrugtagning af pladsen - indsende forslag til et moniterings-
program (boringer og prøvetagning: omgang og hyppighed). 
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3.2.9.3 Afledning af drænvand fra den nye kulplads  
I forbindelse med anlæggelse af den nye kulplads etableres dræn i en dybde på ca. 80 cm un-
der bunden på kulpladsen, som vil ligge i ca. kote + 5. Endvidere etableres dræn omkring jord-
voldene, der omkranser kulpladsen – såvel på indersiden som på ydersiden af voldene. Dræn-
systemet består af langsgående rækker af drænrør, der leder vandet fra den nordøstlige del af 
kulpladsen til den sydvestlige del af pladsen. 
 
Der forventes ikke at skulle laves midlertidig grundvandssænkning, da bunden af kullageret lig-
ger over grundvandsspejlet.  
 
I anlægsfasen fjernes nogle af de nuværende afværgedræn, hvilket kan betyde en øget nedsiv-
ning af forurenet overfladevand.  
 
Der vil således ikke i forbindelse med anlægsfasen blive udledt spildevand fra grundvands-
sænkning til Agersø Sund eller blive udledt mere overfladevand via eksisterende dræn. 
 
I drænsystemet under kulpladsen og langs yder- og indersiden af de omkransende volde op-
samles perkolat, dvs. nedbør og sprinklervand, der har infiltreret/gennemsevet kulbunkerne, og 
nedbør der har gennemstrømmet forurenet jord, der måtte befinde sig i kullageret, og/eller som 
er oplagt i jordvoldene omkring lageret. Endvidere opsamles uforurenet regnvand/sekundært 
grundvand fra områder lige uden for og i jordvolden.  
 
DONG Energy har fået foretaget beregninger af vandmængden, der drænes fra pladsen. I be-
regningsmodellen tages hensyn til kullenes hydrauliske egenskaber, daglig nedbør, potentiel 
fordampning af vand, jordbundsforhold og overfladegeologi. I gennemsnit fordamper ca. 70% af 
den tilførte nedbør overfladisk eller via fordampning fra kullene. Det samlede vandaflednings-
behov fra pladsen vurderes at være beskedent. Det skønnes, at der i gennemsnit opsamles 
28.000 m3 drænvand om året fra det nye kullager. 
 
Drænvandet opsamles i et holdebassin og returpumpes bl.a. til det nye kullager, hvor det an-
vendes til støvbekæmpelse ved hjælp af vandkanoner, som er opstillet permanent på pladsen. 
 
Det er ukendt, hvor stor en vandmængde, der årligt skal anvendes til støvbekæmpelse. DONG 
Energy har skønnet, at alt imellem 10.000 m3 og 100.000 m3 er muligt, afhængig af fordampnin-
gen fra kullageret, og hvilket sprinklersystem der opsættes. 
 
Først i praksis vil det vise sig, om der vil være overskud af vand fra kullageret, eller om der skal 
findes en alternativ vandressource for at sikre effektiv støvbekæmpelse. Derfor etableres en 
løsning, hvor alt opsamlet overskudsvand recirkuleres til kuloplaget som støvbekæmpelse. Dette 
betyder, at der recirkuleres vand fra det etablerede holdebassin, når der er behov for sprinkling 
af kuloplaget, eller når bassinet er ved at være fyldt. Der vil således primært sprinkles i tørt vejr 
for at sikre en effektiv støvbekæmpelse, men det kan også være nødvendigt at sprinkle i perio-
der med meget nedbør for at sikre bassinet imod overløb. På den måde udledes der ikke over-
skudsvand til Agersø Sund. En effektiv pumpestyring vil kunne minimere behov for bassin-
volumen, idet drænvandet løbende tilbageføres.  
 
Miljøcenter Roskilde finder, at der indledningsvis bør etableres et opsamlingsbassin med et vo-
lumen på mindst 1.000 m3, hvorved der er et rimeligt buffervolumen for at undgå overløb fra 
bassinet ved fx svigt af pumpen. 
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Hvis der skulle vise sig at være overskudsvand, bør DONG Energy primært søge at anvende 
dette vand andetsteds på virksomheden, fx i afsvovlingsanlægget på blok 2. På Avedøreværket 
anvendes fx kanalvand fra Avedøre Holme i afsvovlingsanlægget(ene). 
 
Hvis DONG Energy måtte ønske at udlede overskydende drænvand til Agersø Sund, skal der 
meddeles særskilt udledningstilladelse hertil af Miljøcenter Roskilde, jf. miljøbeskyttelseslovens 
§ 28, stk. 2. DONG Energy skal i så fald godtgøre, at relevante miljøkvalitetskrav (vandkvalitets-
kriterier) for Agersø Sund kan overholdes. Der skal foruden analyser af det opsamlede dræn-
vands indhold af tungmetaller også gennemføres analyser af indholdet af relevante kulbrinter, 
idet drænvandet kan være forurenet med kulbrinter fra den stedfundne jordforurening på det 
gamle Q8-raffinaderi. 
 
Miljøcenteret anbefaler, at drænsystemet opbygges, så det principielt er muligt at udtage dræn-
vand fra jordvoldene og afværgedræn separat, idet dette drænvand kan være forurenet med 
kulbrinter i et omfang, som gør det hensigtsmæssigt at foretage en særskilt håndtering (behand-
ling) af dette drænvand.  
 
Miljøcenteret vil i øvrigt fastsætte følgende vilkår for etablering af dræn under og omkring den 
nye kulplads: 
 

• Det etablerede drænsystem skal være effektivt, dvs. kunne aflede regnvand og overfla-
devand (herunder perkolat) fra kulplads og jordvolde. Der må således fx ikke kunne afle-
des regnvand m.m. fra kulplads og omkransende jordvolde til de omliggende vådområ-
der. 

 
• Eksisterede aktive dræn uden for området, hvor den nye kulplads etableres, skal beva-

res eller genetableres, hvis det er nødvendigt midlertidigt at afbryde dræn. Eksisterende 
plantebælter uden for området, hvor den nye kulplads etableres, skal bevares. 

 

3.2.10 Til- og frakørsel 
Miljøgodkendelsen regulerer ikke skibstrafik og eventuel øget risiko for olieudslip som følge af 
kollisioner mellem skibe. Der er som grundlag for meddelelse af miljøgodkendelsen foretaget en 
vurdering af mulige påvirkninger af de omkringliggende internationale naturbeskyttelsesområder 
som følge af udvidelsen af kulterminalen, herunder øgning i skibstrafikken til og fra terminalen, 
se afsnit 3.2.13. 
 
Til- og frakørselsforholdene på land er gode, og den øgede trafik i driftsfasen er yderst marginal 
(ca. 1 ekstra lastbil med kalk til afsvovlingsanlægget på blok 2 og 5 – 10 ekstra personbiler i 
døgnet). Det må således konkluderes, at til- og frakørsel i forbindelse med kulterminalen kan 
foregå uden væsentlige gener for de omkringboende. 
 
Trafikbelastningen på Stigsnæs Landevej, der er adgangsvej til Holtengårdsvej, vil blive øget i 
anlægsperioden (ca. 2 år) som følge af håndværkere, der arbejder på terminalen, samt transport 
af gods til området (materialer og maskiner). Disse forhold reguleres ikke i miljøgodkendelsen, 
men Miljøcenteret bemærker, at der formentlig vil være tale om en ret beskeden forøgelse af 
trafikken (af DONG Energy anslået til max 10%).  
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3.2.11 Driftsforstyrrelser og større uheld 
3.2.11.1 Større uheld 
Gulfhavnen, der også ejes og drives af DONG Energy, er omfattet af risikobekendtgørelsen som 
en kolonne 3-virksomhed på grund af oplaget af mineralolieprodukter (gasolie, petroleum), som 
overstiger tærskelmængden på 25.000 tons. Oplaget af jet brændstof og gasolie på Gulfhavnen 
er i størrelsesorden 650.000 m3. Endvidere befinder der sig 7 olietanke på Stigsnæsværkets 
område, heraf 4 store tanke på hver 85.000 m3. Tankene på Stigsnæsværket anvendes dog kun 
til oplagring af fuelolie, som er mindre brandfarlig end jet brændstof og gasolie. Tankene på 
Gulfhavnen og Stigsnæsværket drives i dag af Oil Terminal, som er en separat organisation i 
DONG Energy. 
 
Oplag af kul er i sig selv ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Imidlertid kan en eventuel brand 
i kullageret tænkes at brede sig til tankene med brandfarlige væsker på Oil Terminals. Desuden 
kunne en brand i en tank på Oil Terminals tænkes at blive forværret som følge af spredning til 
kullageret.  
 
Rambøll har for DONG Energy i et notat fra august 2008 foretaget en vurdering af mulige domi-
noeffekter. 
 
En brand i kullageret skyldes især eskalering af en ulmebrand. Risikoen for at en ulmebrand 
opstår, afhænger bl.a. af kullenes oprindelse og sammensætning (herunder indholdet af svovl), 
befugtning af kullene, om kullene er stablet løst eller kompakteret, højden på kulbunken, og hvor 
længe kullene har ligget uberørt hen.  
 
En ulmebrand er generelt en langsomt udviklende brand, og Rambøll vurderer, at risikoen for, at 
en ulmebrand breder sig til en omfattende overfladebrand, er meget lav. Sandsynligheden for-
mindskes yderligere ved aktivt at hindre spredningen af ulmebranden samt aktivt at forsøge at 
slukke branden. 
 
De procedurer, der i dag gælder for slukning af brand i det eksisterende kullager, vil blive udvi-
det til også at gælde for det nye kullager. Procedurerne omfatter opgravning af kullene ved 
hjælp af gravemaskiner og vanding ved hjælp af et system af faste vandkanoner, som skal stå 
med 50 meters mellemrum langs skinnerne for stacker/reclaimere og med samme afstand langs 
ydervoldene. 
 
Rambøll har beregnet strålingsintensiteten ved en fuld overfladebrand (”worst-case”). Varme-
strålingen vil i dette tilfælde være potentielt farlig for personer11, der opholder sig lige uden for 
kullagerets område (men inden for Stigsnæsværkets / Oil Terminals område), dog vil branden 
ikke kunne give anledning til brandspredning (dominoeffekt)12 til nærliggende olietanke. 
 
Rambøll har også undersøgt, om pølbrande efter olieudslip fra tanke på enten Stigsnæsværkets 
område eller Gulfhavnens område kan brede sig og forårsage dominoeffekt på grund af oplaget 
af kul. Konklusionen er, at pølbrande fra nærliggende tanke (tankgårdsbrand) ikke kan brede sig 
til kullageret og forårsage dominoeffekt. Rambøll anbefaler dog, at der som et generelt risiko-
reducerende tiltag tilvejebringes procedurer for kontinuert sprinkling af kulbunken ind mod Gulf-
havnens olieoplag i tilfælde af brand, idet kulbunken vil blive udsat for en betydelig opvarmning 
ved en pølbrand. 
                                                 
11 Strålingsniveau 5 – 8 kW/m2. 
12 Strålingsniveau under 32 kW/m2. 
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Beredskabsmyndighederne, Arbejdstilsynet og Miljøcenter Roskilde har vurderet notatet fra 
Rambøll om mulige dominoeffekter og har taget notatet til efterretning uden yderligere bemærk-
ninger. 
 
DONG Energy (Oil Terminals) har udarbejdet en sikkerhedsrapport, som er indsendt til Miljøcen-
ter Roskilde i 2007. Sikkerhedsrapporten vil blive opdateret, så den tager højde for det kom-
mende kuloplag. 
 
Miljøcenter Roskilde skal i øvrigt tilføje, at risikoen for brand ikke reguleres af miljømyndigheden, 
idet brandfare ikke er omfattet af miljøbeskyttelseslovens anvendelsesområde. Der fastsættes 
derfor ikke i godkendelsen af kulterminalen egentlige vilkår til begrænsning af sandsynligheden 
for, at et større uheld opstår, eller for at begrænse konsekvenserne af et sådant uheld. Miljøcen-
teret bemærker dog, at der vil blive opsat røgdetektorer på det nye kullager med alarm til kon-
trolrummet. 
 
3.2.11.2 Driftsforstyrrelser 
Der forekommer ikke aktiviteter, hvor driftsforstyrrelser synes at kunne få nævneværdige miljø-
mæssige konsekvenser i form af fx væsentlige udslip til vandmiljøet. Der kan ske spild af hy-
draulikolie fra dozere eller andet kørende materiel på kulpladsen(erne) eller mellemliggende 
køreveje (dozergarage, vaskeplads for rullende materiel samt plads for påfyldning af brændstof 
er omfattet af Stigsnæsværkets miljøgodkendelse). Dette vil i de fleste tilfælde blot betyde ”en 
forurening” af de oplagrede kul, som vil blive brændt af ved indfyring i et kulfyret kraftværk (her-
under Stigsnæsværket selv), der i forvejen anvender olie som støtte- og reservebrændsel.  
 
Endvidere kan der forekomme almindeligt oliespild i bygninger, hvor der anvendes smøreolie el. 
lign. 
 
Miljøcenteret fastsætter derfor ikke særlige vilkår til imødegåelse af driftsforstyrrelser eller be-
grænsning af de miljømæssige konsekvenser heraf. Der fastsættes som nævnt i godkendelsens 
afsnit 3.2.7 vilkår om opbevaring af flydende kemikalier og flydende affald til sikring af, at even-
tuelt spild kan opsamles på kontrolleret måde uden at medføre forurening af jord og grundvand 
m.m. 
 

3.2.12 Ophør af driften 
Miljøcenter Roskilde fastsætter det normale vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de 
nødvendige foranstaltninger for dels at undgå forureningsfare, dels at bringe stedet tilbage i til-
fredsstillende stand. De nærmere foranstaltninger skal til sin tid aftales med tilsynsmyndigheden 
og vil bl.a. omfatte stillingtagen til håndtering/bortskaffelse af den forurenede jord eller iværksæt-
telse af et særligt overvågningsprogram til monitering af efterladt forurenet jord. 
 

3.2.13 Påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder m.v. 
3.2.13.1 Regelgrundlag 
Kulterminalen på Stigsnæs er omkranset af følgende internationale naturbeskyttelsesområder: 
 

• Ramsarområde nr. 19 
• EF-fuglebeskyttelsesområde 95 (Skælskør Nor, Fjord og Gammelsø) 



 

 

 

52

• EF-fuglebeskyttelsesområde 96 (farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø) 
• Habitatområde 143 (Skælskør Fjord samt havet og kysten mellem Agersø og Glænø) 

 
Ramsarområdet er sammenfaldende med de to fuglebeskyttelsesområder. Habitatområdet om-
fatter de to fuglebeskyttelsesområder, bortset fra et landområde nord for de lavvandede nor og 
laguner øst for Stigsnæs. 
 
Efter bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal godkendelsesmyndigheden vur-
dere, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et 
Natura 2000-område væsentligt, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og § 9, stk. 7, nr. 6. Hvis myn-
digheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foreta-
ges en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på området under hensyn til beva-
ringsmålsætningen for det pågældende område, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 2. I henhold til 
samme bestemmelse kan der ikke meddeles miljøgodkendelse af projektet, hvis vurderingen 
viser, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde. Myndighedens vurdering 
efter bekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, skal fremgå af afgørelsen13. 
 
Bevaringsmålsætningen for et Natura 2000-område er generelt at sikre eller genoprette en gun-
stig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for, jf. bekendtgørel-
sens § 4, stk. 1. En gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter (dyre- og plantearter) er defi-
neret i bekendtgørelsens § 4, stk. 3, henholdsvis nr. b og d.  For Ramsarområderne er målsæt-
ningen at fremme beskyttelsen. 
 
Ifølge bekendtgørelsens § 7, stk. 6, skal myndigheden høre offentligheden, før der træffes ende-
lig afgørelse i sagen, hvis myndigheden vurderer, at inddragelse af offentligheden kan tilføre 
sagen nye oplysninger. Offentligheden er søgt inddraget ved, at der i forbindelse med VVM-
processen har været indkaldt forslag fra offentligheden til ideer mv., der burde indgår i plan-
processen. Endvidere har Miljøcenteret offentligt annonceret, at der er modtaget ansøgning om 
godkendelse til udvidelse af kulterminalen, og at offentligheden har mulighed for at udtale sig om 
ansøgningsmaterialet. Endelig har et udkast til miljøgodkendelse været sendt i høring samtidig 
med forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. 
 
Det skal indledningsvis fastslås, at udvidelsen af kulterminalen ikke vil medføre direkte fysiske 
indgreb i de udlagte naturbeskyttelsesområder eller områder i øvrigt omfattet af § 3 i natur-
beskyttelsesloven. 
 
Det er efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 408 uklart hvilke vurderinger, der skal foreta-
ges inden for rammerne af miljøbeskyttelsesloven (miljøgodkendelsen), og hvilke der henhører 
under planlovgivningen, herunder om alle relevante vurderinger kan anses at være foretaget, 
hvis de er indeholdt i VVM-redegørelsen og dermed lagt til grund for den meddelte VVM-
tilladelse. Praksis synes at understøtte sidstnævnte fortolkning.  
 
I VVM-redegørelsen er foretaget en vurdering af de miljømæssige påvirkninger ved gennemfø-
relse af projektet. De miljømæssige vurderinger omfatter påvirkninger fra selve kulterminalen og 
kumulative påvirkninger fra terminalen og andre igangværende samt påtænkte aktiviteter i er-
hvervsområdet ved Stigsnæs (Stignæsværket, Baltic Gate Terminal, Haldor Topsøe og DSV 
Miljø´s forskellige aktiviteter). 

                                                 
13 § 7, stk. 3, er ikke relevant i den konkrete sag. 
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På grundlag af den foretagne konsekvensvurdering vurderer Miljøcenter Roskilde, at udvidelse 
af kulterminalen på Stigsnæs ikke vil skade de omliggende Natura 2000-områder. Der er derfor 
efter reglerne i bekendtgørelsen om administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
ikke noget til hinder for, at der kan meddeles miljøgodkendelse af udvidelsen af kulterminalen. 
 
I det følgende gennemgås kort de vurderinger og konklusioner, der ligger til grund for beslutnin-
gen om, at der i medfør af reglerne i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 kan meddeles miljø-
godkendelse af udvidelsen af kulterminalen. Der henvises i øvrigt til vurderingerne og konklusio-
nerne i VVM-redegørelsen. 
 
3.2.13.2 Deposition af kvælstof i naturområder 
Visse naturtyper kan være følsomme over for tilførslen af plantenæringsstoffer som kvælstof, 
idet en forrykning af næringsstofbalancen kan ændre den naturlige plantetilvækst. 
 
I nærområdet omkring terminalen er identificeret følgende naturområder, der kan være følsom-
me over for nedfald af luftbårent kvælstof, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3: 
 

- eng 
- hede 
- mose 
- overdrev 
- sø 
- strandeng 

 
Tålegrænser for naturbeskyttelseslovens terrestriske naturtyper er angivet i et tillæg fra decem-
ber 2005 til Skov- og Naturstyrelsens vejledning fra 2003 om sagsvurdering for lokale miljøeffek-
ter som følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af husdyrbrug. For de aktuelle 
naturtyper er tålegrænsen generelt i niveauet 10 – 25 kg N/ha/år, dog 30 – 40 kg N/ha/år for 
strandeng (jf. tabel 1 i tillægget). 
 
I nærområdet omkring kulterminalen er desuden identificeret følgende næringsstoffølsomme 
naturtyper omfattet af habitatdirektivet: 
 

- Strandenge 
- Klithede 
- Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværsklit) 
- Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
- Bøgeskove på muldjord 
- Egeskove og blandingsskove på mere eller mindre rig jordbund 
- Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne 
- Elle- og aspeskove ved vandløb, søer og væld. 

 
Tålegrænser for habitatdirektivets naturtyper er ligeledes angivet i tillægget fra december 2005 
til 2003 vejledningen (jf. tabel 2 i tillægget). For de aktuelle naturtyper er tålegrænsen generelt i 
niveauet 10 – 20 kg N/ha/år, dog som også nævnt ovenfor 30 – 40 kg N/ha/år for strandeng.  
 
Depositionen af kvælstof i den gamle Skælskør Kommune er i bilag 1 til 2003-vejledningen fra 
Skov- og Naturstyrelsen angivet til ca. 14 kg N/ha/år (baggrundsbelastningen). Beregninger fo-
retaget af DMU for året 2007 viser en deposition af kvælstof på 13 kg N/ha i Slagelse Kommune. 
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Den beregnede deposition af kvælstof i området omkring Stigsnæs skov mod nord og Fedkrog 
mod sydøst er 0,02 – 0,03 kg N/ha pr. år, svarende til ca. 0,2% af baggrundsbelastningen.  
 
Bidraget til kvælstofdepositionen i naturområderne fra aktiviteterne på den udvidede kulterminal 
er derfor ubetydeligt set i forhold til baggrundsbelastningen i området. Det bemærkes, at deposi-
tionen fra kvælstof i naturområderne, som kan henføres til driften af kulterminalen, alene stam-
mer fra skibstrafikken, jf. afsnit 3.2.3.1. Luftforurening fra skibstrafikken reguleres ikke i miljø-
godkendelsen. 
 
3.2.13.3 Støj 
Støjbelastningen fra kulterminalen er nærmere gennemgået i godkendelsens afsnit 3.2.6. 
 
Der er i VVM-redegørelsen endvidere foretaget en beregning af den samlede støjbelastning fra 
kulterminalen og fra de igangværende industrier samt fra de planlagte aktiviteter. Sammenholdt 
med de eksisterende industrier og de planlagte aktiviteter vil kulterminalen kun medføre en for-
øgelse af støjbelastningen med 1 dB(A) ved en enkelt af de omkringliggende ejendomme. 
 
Ved Agersø by, som ligger lige inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 96, er støjbelastningen fra 
kulterminalen beregnet til ca. 25 dB(A) døgnet rundt. Støjbelastningen vurderes at være lidt hø-
jere i en meget begrænset del af vandområdet i dette fuglebeskyttelsesområde. En støjbelast-
ning af denne størrelse må anses for at være uden betydning for ynglende og rastende fugle i 
området.  
 
Ved Østerhovedgaard, som er nogenlunde repræsentativ for støjbelastningen ved Fedkrog syd-
øst for kulterminalen, er støjbelastningen beregnet til ca. 27 dB(A) døgnet rundt, hvor støjbelast-
ningen fra øvrige aktiviteter (eksisterende og planlagte) er beregnet til 50 – 58 dB(A) afhængig 
af tidspunktet på døgnet. Støjbelastningen fra kulterminalen er således mindst 20 dB(A) lavere 
end den samlede støjbelastning fra andre aktiviteter og dermed uden betydning for støjbelast-
ningen i fuglebeskyttelsesområde nr. 96. 
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 95 er støjbelastningen beregnet til 47/45/42 dB(A)14 i nærmeste 
punkt i Stigsnæs Skov. Ved den nordlige afgrænsning af Stigsnæs Skov vil støjbelastningen 
være mindst 10 dB(A) lavere. Det stemmer godt overens med, at støjbelastningen ved Holtenvej 
61, der ligger lidt øst for strandengene ved Stigsnæs Skov, er beregnet til 30 – 33 dB(A), af-
hængig af tidspunktet på døgnet. Den samlede støjbelastning fra andre aktiviteter er her bereg-
net til at være mere end 10 dB(A) højere end støjbelastningen fra kulterminalen. 
 
Samlet vurderes støjbelastningen fra kulterminalen ikke at medføre væsentlig påvirkning af yng-
lende og rastende fugle i de to fuglebeskyttelsesområder. 
  
3.2.13.4 Risiko for olieudslip 
I VVM-redegørelsen er foretaget en vurdering af risikoen for udslip af olie (bunkers og råolie) til 
havmiljøet fra skibsfarten og ændring af denne risiko som følge af forøgelse af skibstrafikken i 
forbindelse med udvidelse af kulterminalen.  

 

                                                 
14 Henholdsvis om dagen, om aftenen og om natten. 
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Ulykkesfrekvensen er beregnet for 3 scenarier: 
 

1) Nuværende trafik 
2) Øget trafik til den nye kulterminal (ca. 35 ekstra årlige anløb af store kulskibe samt 300 

årlige anløb af specialbyggede kulpramme, inklusive slæbebåde, til udskibning af kul) 
3) Øget trafik til den ny kulterminal samt containertrafik til den påtænkte containerhavn, Bal-

tic Gate Terminal (BGT), omfattende ca. 150 årlige anløb med linjeskibe og ca. 600 årli-
ge anløb af mindre feederskibe. 

 
Den beregnede frekvens for ulykker, der fører til oliespild er angivet i tabel 10. 
 

Frekvens af oliespild (hændelser pr. 10.000 år) 
Sejladsulykker Terminalulykker 

Scenarie 

Bunker15 spild Spild af olie-
last 

Bunkers spild Spild af olie-
last 

 Alle ulykker 

Nuværende trafik 14,4 3,5 - 500 517,8 
Ny kulterminal 16,1 3,5 - 500 519,6 
Ny kulterminal + 
BGT 

20,1 3,5 - 500 523,5 

Tabel 10. Frekvens for ulykker til søs og ved kaj for spild af henholdsvis drivmiddel og olielast. 
 
Den nye kulterminal medfører kun en mindre forøgelse (ca. 12%) af hyppigheden af ulykker med 
bunkersspild. Frekvensen af øvrige ulykkestyper øges ikke. Spild af olie fra skibe, der ligger til 
kaj ved Stigsnæsværkets oliepier og Gulfhavnen, er af væsentlig større betydning i risikomæssig 
sammenhæng. 
 
I VVM-redegørelsen er endvidere foretaget en beregning af det gennemsnitlige årlige spild af 
olie. Resultatet af denne risikoberegning er vist i tabel 11: 
 

Risiko for spild af olie pr. år i tons Scenarie 

Bunker spild 
 

Spild af olielast Total 

Nuværende trafik 0,11 2,8 2,9 
Ny kulterminal 0,18 2,8 3,0 
Ny kulterminal + 
BGT 

0,37 2,8 3,2 

Tabel 11. Gennemsnitligt spild af olie pr. år som følge af ulykker.  
 
Risikoen for oliespild som følge af udvidelse af kulterminalen øges således kun med 2,5%. I 
gennemsnit forekommer der 1 ulykke for hver 5.000 år som skyldes øget trafik til kulterminalen. 
Det gennemsnitlige oliespild ved en sådan ulykke er beregnet til 350 tons, dvs. i gennemsnit 
(statistisk) 70 kg olie pr. år. 
 
Den øgede risiko for oliespild som følge af udvidelse af kulterminalen anses for at være meget 
beskeden og vurderes ikke at medføre en væsentlig risiko for påvirkning af nærliggende natur-
områder og fuglebeskyttelsesområder.  

                                                 
15 Bunkers. Et skibs eget brændstof. 
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3.2.13.5 Øvrige forhold 
I VVM-redegørelsen behandles yderligere en række miljømæssige aspekter samt kystændringer 
ved udvidelse af kulterminalen. Det drejer sig om: 
 

• Suspension af sediment i Storbælt på grund af øget skibstrafik. 
 
• Suspension af sediment ved udskibningspier som følge af kulpramme, der skubbes til 

kaj. 
 
• TBT-belastning (organiske tinforbindelser) af sediment i danske farvande som følge af 

indhold af TBT i bundmaling på skibe (anti-fouling maling). 
 

• Den nye udskibningspiers påvirkning af strøm- og bølgeforhold samt betydning for kyst-
udvikling (lidt øget sandaflejring nord for nuværende kølevandsindtag, hvor nuværende 
oddedannelse starter). 

 
• Sedimentspild og sedimentspredning ved udgravning af sediment i forbindelse med for-

øgelse af vanddybde omkring ny pier og effekter på ålegræs, makroalger og bunddyr. 
 
Det kan sluttelig tilføjes, at By- og Landskabsstyrelsen i oktober 2008 udsendte et forslag til ud-
pegning af nogle nye habitatområder i Storebæltsområdet og ved Femern Bæltet af hensyn til 
beskyttelse af den lille hvalart marsvinet. De nye habitatområder er endnu ikke officielt udpeget. 
Det vurderes dog, at kulhavnen ved Stigsnæs ikke vil kunne påvirke de nye habitatområder di-
rekte. Hertil kommer, at mulige påvirkninger af marsvin i nærområdet i form af undervandsstøj 
fra anlægsarbejderne vil være meget begrænsede, hvis der træffes passende afværgeforanstalt-
ninger (fx pinger).  
 

3.2.14 Bortfald af vilkår 
I godkendelsen af 30. januar 2003 af Stigsnæsværket er der fastsat følgende vilkår, der regule-
rer aktiviteterne på den eksisterende kulplads: 
 
Vilkår 1.12: På kullageret må der lagres kul til kote 25. 
 
Vilkår 1.13: Stigsnæsværket skal stoppe losning af kul, når vindstyrken målt som ½-times mid-

delværdi på Stigsnæsværket overstiger 10,8 m/s samt ved vindstød over 20 m/s. 
 
Vilkår 1.14: Umiddelbart efter losning og komprimering skal kullageret, såfremt kullageret støver, 

oversprøjtes med støvbinder. 
 
 Støvbindingen skal løbende vedligeholdes, således at støvflugt begrænses mest 

muligt. 
 
 Der skal foreligge en instruks vedrørende håndtering af kul, hvis formål er at undgå 

støvgener. 
 
Vilkår 3.3: Fra den 31. december 2003 gælder følgende vilkår for støj fra kullosning16: 
 
                                                 
16 Målt som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau i dB(A). 
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Dage Tidsrum Skel ved 
P-plads 

Gerdalund Holtenvej 
61 

Ørnehovedgård Agersø 

Mandag – 
fredag 
Lørdag 

Kl. 7 – 18 
 
Kl. 7 – 14  

 
70 

 
55 

 
55 

 
60 

 
45 

Mandag – 
fredag 
Lørdag 
Søn- og 
helligdag 

Kl. 18 – 22  
 
Kl. 14 – 22  
Kl. 7 – 22  

 
 

70 

 
 

45 

 
 

45 

 
 

55 

 
 

40 

Alle dage Kl. 22 – 7  70 40 40 40 35 
 
Vilkår 3.4:  Støjens maksimalværdi må om natten ikke overskride de i skemaet anførte værdier 

med mere end 15 dB(A) ved omliggende boliger17. 
 
Vilkår 4.10: Slam fra Stigsnæsværkets sodbassiner må udspredes på kullageret med henblik på 

at udnytte slammets støvdæmpende effekt. Slammet skal ved udspredningen forde-
les i et jævnt lag. 

 
Vilkår 8.2:  Stigsnæsværket skal dagligt føre tilsyn med bl.a.: 
 

o at støvbindingen på kulbunkerne er vedligeholdt 
 

Vilkår 8.11:  Stigsnæsværket skal føre journal, hvori der bl.a. noteres følgende: 
 

o middelværdien i m/s (1/2 times middelværdi), når der foretages lastning og los-
ning) 

o forbrug af støvbinder (og vand) 
 
Ovennævnte vilkår udgår, når den aktuelle godkendelse af udvidelse af kulterminalen udnyttes. 
Vilkår om stop for kullosning ved visse vindstyrker udgår helt, idet vilkåret ikke anses for til-
strækkeligt underbygget, men DONG Energy skal dog fortsat registrere oplysninger om vejrfor-
holdene, således at der eventuelt senere kan tages fornyet stilling til spørgsmålet, hvis der skul-
le vise sig behov herfor (jf. vilkår 1).  
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Der er ikke modtaget bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller til udkast til miljøgodkendel-
se. 
 

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. til ansøgning om miljøgodkendelse 
Ansøgning om godkendelse har i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 3, været 
annonceret den 7. oktober 2008 i Skælskør Avis. 

                                                 
17 Der var dog reelt ikke forudsat kullosning om natten i godkendelsen af 30. januar 2003. 
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 3 har anmodet om at få tilsendt udkast til godkendelse. 
 
Advokatfirmaet Jonas Bruun har på vegne af ejeren af A/S Østerhovedgaard A/S i brev af 4. 
november 2008, med rettelse i brev af 6. november 2008, kommenteret DONG Energys ansøg-
ning om miljøgodkendelse. Advokatfirmaet oplyser, at udledning af kulstøv fra den eksisterende 
kulterminal på Stigsnæsværket i dag er stærkt generende for ejeren af Østerhovedgaard, der er 
nabo til industriområdet. I brev af 6. november 2008 er denne oplysning dog korrigeret til, at 
støvgenerne skyldes RGS 90 og ikke stammer fra den eksisterende kulterminal på Stigsnæs. 
 
Advokatfirmaet henviser dernæst til, at kul fremover vil blive opbevaret i neddelt form, hvilket vil 
forøge risikoen for støvflugt til omgivelserne og dermed sandsynligvis give endnu større gener 
for ejeren af Østerhovedgaard. Det anføres fra advokatfirmaets side, at ansøgningen ikke inde-
holder en vurdering af, hvilken støvpåvirkning den nye kulterminal vil have på omgivelserne, 
herunder om de i ansøgningen foreslåede tiltag for at forhindre udledning af støv er effektive. 
Advokatfirmaet foreslår en ændring af det DONG Energy foreslåede vilkår om begrænsning af 
støvgener fra losning, lastning, transport og oplag af kul.  
 
Advokatfirmaet ønsker undersøgt mulighed for at nedgrave anlægget helt eller delvist for at 
mindske den synlige påvirkning af det nye kulanlæg. Dette vil desuden kunne forebygge støv-
gener. 
 
Miljøcenter Roskilde skal knytte følgende kommentarer til bemærkningerne fra advokatfirmaet 
Jonas Brun. 
 
Østerhovedgaard ligger temmelig langt fra kulterminalen og er i øvrigt skærmet af RGS 90´s 
bygninger og oplag i erhvervsområdet. Afstanden fra nærmeste punkt på det nye kullager til 
gården er således ca. 1,4 km. Miljøcenteret har ikke modtaget klager over støvgener fra A/S 
Østerhovedgaard i de ca. 2 år Miljøcenteret har været tilsynsmyndighed for Stigsnæsværket, 
herunder den eksisterende kulterminal. 
 
De støvpåvirkninger, der eventuelt kan komme på tale ved Østerhovedgaard, må som udgangs-
punkt anses for at være minimale. På grund af den store afstand vil ejeren af Østerhovedgaard i 
øvrigt normalt ikke blive anset for at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald. 
 
Der vil blive truffet foranstaltninger til at undgå støvgener i omgivelserne. Således opstilles vand-
kanoner på den nye kulplads med 50 meters afstand, ligesom der er mulighed for at tilsætte 
støvbinder til kullene. 
 
På grund af de fysiske dimensioner er det ikke muligt at oplagre kul indendørs i de mængder, 
der aktuelt er tale om. Det er desuden ikke realistisk at overdække lageret. Der forekommer ikke 
tilsigtede udslip af støv fra kullagrene, hvorfor der ikke kan udføres en egentlig kvantitativ vurde-
ring af en eventuel støvpåvirkning. Det er alene muligt at foretage en kvalitativ vurdering af, om 
der kan ske diffus støvudsendelse, og om dette i så fald kan undgås og/eller bekæmpes, hvilket 
DONG Energy efter Miljøcenterets opfattelse har gjort i tilstrækkeligt omfang i ansøgningen, jf. fx 
afsnit 21 og 23 heri samt godkendelsens afsnit 3.2.3.2. Man kan imidlertid, som DONG også 
påpeger i ansøgningen, ikke give garanti for, at der aldrig vil ske støvflugt, men der kan træffes 
passende foranstaltninger for at undgå sådanne hændelser. Miljøcenter Roskilde finder, at de 
foranstaltninger, der i henhold til godkendelsen skal iværksættes for at sikre mod væsentlig 
støvflugt, er tilstrækkelige og i overensstemmelse med de anbefalinger, der fremgår af EU´s 
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såkaldte BREF-dokument fra 2006 om anvendelse af bedst tilgængelig teknik for store fyrings-
anlæg (og som også omfatter oplag af kul). Miljøcenteret finder derfor ikke, at det på forhånd er 
nødvendigt at kræve gennemført yderligere foranstaltninger. Miljøcenteret skal i øvrigt tilføje, at 
kulstøv ikke anses for at være støv af specielt farlig karakter. 
 
Med hensyn til den af advokatfirmaet forslåede ændring af vilkår om støv, er der efter Miljøcen-
terets opfattelse tale om små nuancer. Miljøcenter kan fx altid kræve foretaget afhjælpende for-
anstaltninger, hvis allerede trufne foranstaltninger ikke skulle vise sig at være så effektive som 
forventet til at opnå det primære formål: at der ikke må forekomme væsentlige støvgener i omgi-
velserne. Det skal her understeges, at miljøbeskyttelsesloven indeholder begrebet: ”væsentlige 
gener” som kriterium for myndighedernes indgreb, dvs. der accepteres i lovens forstand en vis 
påvirkning i omgivelserne i form af især støjgener, støvgener og lugtgener fra industrielle aktivi-
teter. Det er i denne sammenhæng tilsynsmyndighedens afgørelse, om gener i omgivelserne 
kan karakteriseres som væsentlige.  
 
Miljøcenteret vil ikke i vilkårsform pålægge DONG Energy at fjerne evt. støvaflejringer på fx 
landbrugsjord, idet der blot vil afstedkomme en usikker retstilstand, som er helt unødvendig i 
betragtning af de påvirkninger, der eventuelt kan komme på tale. Et vilkår af denne karakter er 
heller ikke normal i godkendelser af kulfyrede kraftværker. Miljøcenteret er dog overbevist om, at 
DONG Energy i påkommende tilfælde vil yde den bistand, der måtte være nødvendig for at af-
hjælpe egentlige gener i form af væsentligt støvnedfald. 
 
Det er Miljøcenterets generelle erfaring fra andre kulfyrede kraftværker, at der sjældent modta-
ges klager over væsentlig støvflugt i forbindelse med losning og oplagring af kul og da kun i 
særlige situationer. Miljøcenteret har heller ikke selv iagttaget nævneværdig støvflugt, når Miljø-
center har været på besøg på et kulfyret kraftværk. 
 
Miljøbeskyttelseslovens formålsbestemmelse omfatter ikke visuelle gener og muligheder for at 
mindske disse ved fx nedgravning.  
 

3.3.3 Udtalelse fra borgere mv. til udkast til miljøgodkendelse 
Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse 
har været i offentlig høring i perioden fra den 22. april 2009 til den 22. juni 2009.  
 
I høringsperioden indkom 7 henvendelser fra foreninger, borgere og andre myndigheder.  
 
Bemærkningerne fra Danmarks Naturfredningsforening er rettet mod VVM-redegørelsen og 
kommenteres derfor ikke her. Der henvises til den sammenfattende redegørelse af 28. juli 2009, 
bilag 1, hvor der er givet et resumé af indsigelserne ledsaget af Miljøcenterets bemærkninger 
hertil. Bemærkningerne fra Sydvestsjællands Museum angår reglerne i Museumsloven og vide-
regivet til DONG Energy.  
 
Foreningen til Solskinsbyens Bevarelse, v/Britta Nielsen, har i brev af 22. juni 2009 peger på, at 
det primært er kulstøv, der i dag er generende for beboelser/områder uden for erhvervsområdet. 
Projektet bør ændres, således at der tillades en mindre højde på selve kullageret, mens om-
kransningen med volde fortsat skal være som planlagt. Der bør i miljøgodkendelsen være krav 
om, at der konstant sprinkles fx 4 gange i døgnet – så det ikke er overladt til ”driftsherrens lø-
bende opmærksomhed på problemet.” 
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Foreningen er desuden bekymret over nogle af Miljøcenterets vurderinger vedrørende påvirk-
ningen af Natura 2000-områderne, hvor det forekommer foreningen, at det hver gang er miljøet, 
der skal bære risiciene, fx i form ekstra tilførsel af kvælstof til områder, hvor tålegrænsen i forve-
jen er overskredet. 
 
Peter Chr. Justesen, Ørnehovedgård, har i brev af 19. juni 2009 anført, at kulhavnen har eksi-
steret i 30 år og stadig ikke kan finde ud af at håndtere 3,3 mio. tons kul årligt efter reglerne. 
Med de hurtige vindskift, der optræder i Danmark, skal støvbindingen være intakt og på plads 
hele tiden. Trods utallige klager til både amtet og værket er det ikke lykkedes at overholde nu-
værende regler for støvbinding og håndtering af kullet. Det er således svært at se, hvorfor man 
skulle tage reglerne seriøse nu, hvor det både vil blive dyrere og kræve mere omhyggelig støv-
binding - kun for at der skal være muligt at bo i nærheden. 
 
Peter Chr. Justesen giver udtryk for, at man ikke aner, hvad støjniveauet er eller blive, og intet 
har gjort for at få lavet en støjmåling hverken på kulpladsen eller på kajen. Med den trafik, der er 
på kulkajen og udskibningskajen, er der ingen tvivl om, at støjen vil være til gene specielt om 
natten. 
 
Mogens Olsen har i brev af 21. juni 2009 udtrykt bekymring for store kulbunker, der er for høje, 
støvflugt og forurening af landbrugsjord. 
 
Søren Hansen har i brev af 18. juni 2009 ønsket en revurdering af, om den nye udskibningsmole 
er nødvendig for projektet, da den vil fylde unødvendigt meget i havområdet mellem det nuvæ-
rende anlæg og Stigsnæs Færgehavn. Den eksisterende pier og kulkajen må kunne anvendes 
til lastning af pramme. Området med iltsvind vil sandsynligvis blive forøget yderligere ved an-
læggelse af en ny pramterminal, pier 2. 
  
Bruun & Hjejle, v/advokat Ulrik Lindow Sørensen, som repræsenterer A/S Østerhovedgaard ved 
Peter Rindom, har i brev af 18. juni 2009 i alt væsentlig gentaget påstandene fremsat i brev af 4. 
november 2009 (med rettelse i brev af 6. november 2009). 
 
Advokaten finder, at vilkårene i udkast til miljøgodkendelse er for elastiske og bør fastsættes ud 
fra langt mere objektive kriterier. Der henvises til en rapport fra september 1982 om mellemstore 
kulfyrede anlæg udsendt af Miljøstyrelsen. Med baggrund i denne rapport foreslås nærmere og 
mere objektive krav om oversprinkling ved nærmere defineres kritiske vindstyrker. Disse krav 
bør skærpes i perioder med lidt nedbør. Der bør i øvrigt stilles krav til graden af fugtighed (mini-
mum 6 - 8% i overfladelaget). 
 
Advokatens klient er uforstående over for, at det eksisterende vilkår om stop for kullosning ved 
visse vindstyrker tilsyneladende udgår. Det anses ikke for sagligt begrundet at lade vilkåret ud-
gå, fordi vilkåret angiveligt ikke anses for tilstrækkeligt underbygget. Der henvises her til forsig-
tighedsprincippet, som i den konkrete sag særligt bør komme naboer til kullageret til gode, idet 
de i forvejen har været stærkt plaget af lugt og støv fra allerede eksisterende anlæg. 
 
Advokaten anmoder om at hans klient får tilsendt procedurer/instrukser for, hvordan støvgener 
fra den eksisterende kulplads undgås/bekæmpes, således at klienten for lejlighed til at frem-
komme med en udtalelse om, hvorvidt procedurerne skønnes egnede til at undgå og bekæmpe 
støjgener. 
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Da Østerhovedgaard er beliggende i et Ramsar – og Fuglebeskyttelsesområde findes en udvi-
delse, af kullageret for betænkelig, når de fredede og beskyttede områder i forvejen har været 
stærkt generet af aktiviteterne fra industriparken, herunder i form af støvgener. 
 
Karakteren af de fredede og beskyttede områder tilsiger under alle omstændigheder, at der fø-
res et effektivt tilsyn, og at vilkårene i miljøgodkendelsen er objektive, uden mulighed for at 
DONG Energy kan foretage et skøn over, hvornår der skal iværksættes tiltag til at begrænse 
støvemissionerne. 
 
Derudover fremsættes bemærkninger om risiko for forstærket kysterosion som følge af etable-
ring af en ny udskibningsmole. 
 
Miljøcenterets bemærkninger til indsigelserne: 
 
Støj:  
Der skal ikke foretages støjmålinger på virksomhedens eget område så som på kulpladsen eller 
på kulkajen. Støjgrænserne gælder kun i det eksterne miljø, dvs. uden for virksomhedens eget 
område. 
 
Støjbelastningen i omgivelserne (se tabel 9) er bestemt efter gældende retningslinjer (Miljøsty-
relsens vejledninger), og støjrapporten er udformet i henhold til de kvalitetskrav, der stilles til 
afrapportering af støjmålinger/støjberegninger. 
 
Det skal understreges, at støjbelastningen ved Ørnehovedgård faktisk vil blive væsentligt lavere 
(5 – 10 dB(A)) om dagen og om aftenen samt i weekender efter gennemførelse af projektet. 
 
Miljøcenteret henviser i øvrigt til godkendelsens afsnit 3.2.6.2, hvor der er givet en detaljeret 
gennemgang og vurdering af støjforholdene. Der vil således ikke forekomme aktiviteter på det 
nye udskibningsanlæg i natperioden (kl. 22 – 07).  
 
Iltsvind i Agersø Sund: 
Der intet der tyder på, at Stigsnæsværket eller kulterminalen har eller vil få nogen betydning for 
iltforholdene i Agersø Sund. Evt. iltsvind vil efter alt at dømme være knyttet til mere generelle 
problemer i havmiljøet i de indre danske farvande. 
 
Støv: 
De fleste indsigelser angår mulige støvgener fra især det nye store oplag af kul. 
 
Miljøcenteret finder, at der i godkendelsen er fastsat nødvendige og tilstrækkelige vilkår til at 
imødegå væsentlige støvgener. Godkendelsen indeholder således en væsentligt mere restriktiv 
regulering af kullosning, kulhåndtering og kuloplagring, end hvad der er normal praksis i miljø-
godkendelser af kulfyrede kraftværker, uanset at kulterminalen er beliggende i et efter danske 
forhold endog meget tyndt beboet område, hvor flere af de centrale kraftværker ligger nærmere 
beboede områder, eller områder der udnyttes rekreativt. Vilkårene indebærer desuden en væ-
sentlig skærpelse af den hidtidige regulering af den bestående kulterminal, jf. afsnit 3.2.14.   
 
Der er ikke i dag danske grænseværdier for nedfald af partikler (støv) omkring støvende oplag 
eller aktiviteter. Den rapport fra Miljøstyrelsen fra 1982, som Bruun & Hjejle omtaler i brevet af 
18. juni 2009, havde et lidt andet sigte, idet den primært var rettet mod mellemstore fyrings-
anlæg beliggende i byområder, men rapporten omtaler dog også forhold omkring kullagre. Miljø-
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styrelsen har ikke på grundlag af rapporten udsendt vejledende grænseværdier for støvnedfald 
eller specifikke anbefalinger om regulering af diffuse støvgener fra kuloplag. Miljøcenteret finder 
i øvrigt, at flere af forholdsreglerne omtalt i rapporten, som fx løbende kontrol af fugtigheds-
graden i overfladelaget, ikke kan anvendes i praksis på et kuloplag af den aktuelle størrelse.  
 
Miljøcenteret har derfor i godkendelsen generelt taget udgangspunkt i EU´s BREF–dokument fra 
juli 2006 om store fyringsanlæg, der må anses for at indeholde den nyeste viden på europæisk 
plan om forebyggelse og bekæmpelse af forurening fra bl.a. kulfyrede kraftværker. 
 
Miljøcenteret kan tilføre, at Force i 2003 har foreslået en grænseværdi (hentet fra New Zealand), 
som med stor sandsynlighed skulle sikre imod gener som følge af synligt støv i omgivelserne. 
Grænseværdien er relateret til støvnedfald målt med en nyudviklet, vindretningsbestemt måle-
metode, hvor der kun opsamles nedfald af støv ved de vindretninger, hvor vinden blæser fra 
virksomheden mod prøveopsamlingsstedet. Normalt opsamles støv over en længere periode (1 
– 3 måneder) med henblik på at bestemme månedsgennemsnit af støvnedfaldet. Miljøstyrelsen 
har imidlertid anbefalet, at den foreslåede grænseværdi indtil videre ikke anvendes i afgørelser. 
 
Miljøcenter Roskilde fastsætter derfor ikke en egentlig grænseværdi for det maksimalt tilladelige 
støvnedfald i omgivelserne, men indlægger en mulighed for at der kan kræves udført en vindret-
ningsbestemt måling over længere tid af støvnedfaldet i omgivelserne. Formålet med en even-
tuel måling af støvnedfald i omgivelserne er at vurdere, om der bør træffes yderligere foranstalt-
ninger for at begrænse den diffuse støvpåvirkning fra kulterminalen.   
 
I forbindelse med Miljøcenterets tilsyn på Stigsnæsværket i efteråret 2009 har DONG Energy 
oplyst, at DMI har opsat en meteorologisk målestation i forbindelse med udbygning af kul-
havnen. I lyset af bemærkningerne fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle fastsætter Miljøcenteret 
krav om, at der konstant skal være opsat en meteorologisk målestation på Stigsnæs, hvor vind-
hastigheder (-stød), vindretninger og nedbør kan registreres (vilkår 1). Dette vil gøre de muligt 
evt. at fastsætte nærmere krav til de meteorologiske forhold, hvor kullosning bør indstilles. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder: 
Der henvises til VVM-redegørelsen og godkendelsens afsnit 3.2.13. 
 
Øvrigt: 
Spørgsmålet om erosion af kysten på grund af etablering af ny udskibningsmole sorterer under 
Kystdirektoratet, som skal give tilladelse til gennemførelse af den del af projektet, der vedrører 
opfyldning på søterritoriet.  
 
 
Miljøcenteret henviser afslutningsvis til den sammenfattende redegørelse af 28. juli 2009, bilag 
1, hvor der er givet et resumé af indsigelserne ledsaget af Miljøcenterets bemærkninger hertil. 
 
Sammenholdt med det udkast til miljøgodkendelse, der blev sendt i høring i foråret 2009, er tids-
fristerne i den endelige godkendelse forlænget med 1 år svarende til den tid, der er gået siden 
da. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Lovgrundlag 
 

4.1.1 Miljøbeskyttelsesloven 

Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de 
miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Tilladelsen til udledning af overfladevand 
m.m. til Agersø Sund meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 2. Vilkår for ud-
ledningstilladelsen indgår i miljøgodkendelsen, jf. lovens § 34, stk. 4. 
 
Miljøgodkendelsen omfatter alle aktiviteter på kulterminalen. De miljømæssige forhold vedrø-
rende Stigsnæsværket (kraftværket) er reguleret af Vestsjællands Amts godkendelse af 30. maj 
2003 med tillæg af 11. januar 2004 om ændrede støjgrænser for kraftværket samt Miljøcenter 
Roskildes påbud af 20. december 2007 om overholdelse af nye emissionsgrænseværdier til luft 
m.m.  
 

Retsbeskyttelse 
Retsbeskyttelsesperioden er på 8 år regnet fra datoen for meddelelse af denne godkendelse. 
Datoen for udløbet af retsbeskyttelsesperioden fremgår af godkendelsens forside. Hvis miljø-
godkendelsen påklages, udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens 
endelige afgørelse. 
 
Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men vilkårene i 
godkendelsen kan ændres ved påbud. 
 
Inden for retsbeskyttelsesperioden kan der – som hovedregel – ikke meddeles påbud eller for-
bud til virksomheden. Godkendelsen kan under særlige omstændigheder tages op til revurde-
ring, fx hvis forureningen fra virksomheden skader miljøet mere, end der er lagt til grund for 
godkendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden 
uforholdsmæssigt store omkostninger. 
 

Revurdering af miljøgodkendelsen 
Kulterminalen er i sig selv ikke godkendelsespligtig, men betragtes som en biaktivitet til 
Stigsnæsværket (kraftværket). 
 
Stigsnæsværket er omfattet af listepunkt G 101 i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 
2006 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen): ”Kraftværker, var-
meproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på 
mere end 50 MW”. Listepunktet er (i)-mærket, hvilket bl.a. indebærer, at godkendelsen af 
Stigsnæsværket, som er fra 2003, skal tages op til revurdering senest i 2013. 
 



 

 

 

64

Der er ikke i godkendelsesbekendtgørelsen fastsat regler om regelmæssig revurdering af virk-
somheder og aktiviteter, der i sig selv ikke er omfattet af et (i)-mærket listepunkt. Dette omfatter 
også biaktiviteter på en (i)-mærket listevirksomhed og dermed kulterminalen på Stigsnæs.   
 
Da retsbeskyttelsen af godkendelsen af den samlede kulterminal udløber i 2018, kan godken-
delsen i princippet tages op til revurdering herefter, jf. afsnittet ovenfor om retsbeskyttelse. 
 

Risikobekendtgørelsen 
Kulterminalen er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1666 af 14. decem-
ber 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer). 
 

4.1.2 Planloven 

VVM-bekendtgørelsen  
Udvidelse af kulterminalen er omfattet af bilag 1, punkt 8b, i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. de-
cember 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i med-
før af lov om planlægning: ”Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan 
besejles og anløbes af skibe på over 1.350 tons.”  
 
DONG Energy har indsendt en VVM-redegørelse af 11. september 2008, som er revideret i ja-
nuar 2009. VVM-redegørelsen beskriver det planlagte anlægs indvirkning på miljøet og de ku-
mulative miljøeffekter af projektet og andre eksisterende aktiviteter på Stigsnæs samt planlagte 
projekter i området, især Baltic Gate Terminal. Endvidere beskrives rimelige alternativer til pro-
jektet, herunder konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet. 
  
Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse 
har været i offentlig høring i perioden fra den 22. april 2009 til den 22. juni 2009. 
 
I høringsperioden indkom 8 henvendelser fra foreninger, borgere og andre myndigheder. Hørin-
gen har ikke givet Miljøcenter Roskilde anledning til at ændre i kommuneplantillægget eller i 
VVM-redegørelsen. 
 
Miljøcenter Roskilde har herefter den 16. november 2009 udstedt et kommuneplantillæg til Sla-
gelse Kommunes Kommuneplan 2009.  Miljøcenteret har samtidig meddelt VVM-tilladelse til 
udbygning af den eksisterende kulterminal ved Stigsnæsværket. 
 
Slagelse Kommune har den 22. februar 2010 endeligt vedtaget lokalplanerne 1034 og 1035 for 
henholdsvis en ny sydøstlig kulplads og en udvidet pramhavn. 
 

4.1.3 Lov om miljømål 
Kulterminalen ligger i nærheden af flere internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-
områder). Som forudsætning for, at der kan meddeles miljøgodkendelse til kulterminalen, skal 
der foretages en vurdering af påvirkningerne af sådanne områder, se bekendtgørelse nr. 408 af 
1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. Miljøcenteret henviser i denne sammenhæng til vurderingerne foreta-
get dels i VVM-redegørelsen, dels i afsnit 3.2.13 i miljøgodkendelsen. 
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4.2 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i dagbladet Sjællandske Slagelse onsdag den 28. 
april 2010 og kan ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside www.blst.dk under rubrik-
ken: ”Annoncer.” 
 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen i Slagelse 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-
krete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 
Roskilde, eller post@ros.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget onsdag den 26. maj 2010 
inden kl. 16.00. 
 
Miljøcenteret sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis Miljøcenteret modtager en klage.  
 

4.3.1 Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksom-
heden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen, indebærer 
dette dog ingen begrænsning i Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godken-
delsen. 
 

4.3.2 Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen, dvs. senest den 28. oktober 2010. 
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4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse, slagelse@slagelse.dk 
 
Kystdirektoratet; imd@kyst.dk 
 
Miljøcenter Nykøbing F., post@nyk.mim.dk 
 
Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø, regionsjaelland@regionsjaelland.dk 
 
Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø (sjl@sst.dk) 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dn@dn.dk) 
 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. (natur@dof.dk) 
 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalkontor i Slagelse (slagelse@dof.dk) 
 
Dansk Sejlunion, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (ds@sejlsport.dk) 
 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia (mail@dkfisk.dk) 
 
Dansk Fritidsfiskerforbund, Genner Bygade 74, 6230 Rødekro  
(formanden@fritidsfiskerforbundet.dk) 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten (post@sportsfiskerforbundet.dk) 
 
Greenpeace Danmark, Bredgade 20, Baghuset, 4. sal, 1260 København K.  
(hoering@nordic.greenpeace.org) 
 
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv, 2200 København N. (noah@noah.dk) 
 
Foreningen for Solskinsbyens Bevarelse v/Britta Nielsen (brini@post11.tele.dk) 
 
RGS 90 A/S Stigsnæs, Askelunden 24, 4230 Skælskør, Kim Nytofte-Bæk (knb@dsvm.dk) 
 
Advokatfirmaet Brun & Hjejle, Bredgade 38, 1260 København. Att.: Ulrik Lindow Sørensen 
(uls@bruunhjejle.dk) 
 
Kirsten og Mogens Olsen, Gedehavevej 20, 4230 Skælskør (m.paakajenolsen@dlgmail.dk) 
 
Peter Chr. Justesen, Ørnehovedgård, Stigsnæs Landevej 571, Holten, 4230 Skælskør 
 
Søren Hansen, Parnasvej 4, Borød, 4180 Sorø 
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BILAG 1: Miljøteknisk beskrivelse af udvidelsen af kulterminalen på 
Stigsnæs18 
 

1. Projektet  
 
Stigsnæsværket er et kulfyret kraftværk med tilhørende forskellige hjælpeanlæg. Værket har i 
dag en kulterminal, som modtager, håndterer, oplagrer og udskiber kul til andre anlæg. 
 
Kulmarkedet har udviklet sig i retning af, at indkøb af kul foregår fra andre kontinenter end det 
europæiske i modsætning til hidtil, hvor kul primært er indkøbt i Polen, Rusland og hos andre 
regionale kulproducenter. Den oversøiske placering af kulminer medfører, at kul transporteres 
over oceanerne i store kulskibe. For at efterkomme udviklingen ønskes den eksisterende kul-
terminal på Stigsnæsværket udvidet således, at terminalen i endnu større grad kan anvendes til 
at modtage, oplagre samt afskibe kul til de øvrige kulfyrede kraftværker, som ikke har mulighed 
for at modtage store dybtgående kulskibe. Dette kræver dels en havn med stor dybde, dels la-
gerfaciliteter af større omfang end de nuværende, og dels en udvidelse af kapaciteten af det 
eksisterende udskibningsanlæg. 
 
Nærværende ansøgning omfatter ikke driften af selve kraftværksblokkene med tilhørende hjæl-
peanlæg, men udelukkende den eksisterende kulterminal inklusiv de planlagte udvidelser. Den 
fremtidige samlede kulterminal omfatter: 
 

• Anlæg til losning af kul (kajanlæg og lossekraner). Anlægget er eksisterende, men der er 
indkøbt nye lossekraner til montage i 2009. 

• Harpe-/knuseanlæg til neddeling af kul. Anlægget er eksisterende men udskiftes med 
udvidelsen af kulterminalen. 

• Anlæg til transport af kul (eksisterende og nyetablerede transportbånd, bl.a. transport af 
kul til og fra det nye kullager, højbånd på eksisterende kullager samt udvidelse af dozer-
tunnel på eksisterende kullager). 

• Diverse bygninger (f.eks. omkasterstationer) i forbindelse med transport af kul (eksiste-
rende og nye). 

• Lagerfaciliteter for oplag af kul. Der er et eksisterende oplag (den lille kulplads) og der 
etableres et nyt oplag (den store kulplads). 

• 1 - 2 stk. stacker/reclaimer etableres i det nye lager til udlægning og opsamling af kul. 
• Eksisterende dozere til håndtering af kul i det eksisterende lager + en ny dozer på det 

nye kullager. 
• Anlæg til udskibning af kul (eksisterende pier 1 samt udvidelse med pier 2). 
• Etablering af en silo på det eksisterende kullager, så udskibning kan foregå om natten 

uden anvendelse af dozere. 
 

Ansøgningen omfatter både eksisterende og nye anlæg således, at der opnås en samlet miljø-
godkendelse for Stigsnæsværkets kulterminal. 
 
Undtaget fra beskrivelsen er Stigsnæsværkets eksisterende havnesilo til opbevaring af flyve-
aske inden udskibning, værkets eksisterende dozergarage med tilhørende vaske- og påfyld-
                                                 
18 Udarbejdet af DONG Energy. 
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ningsplads samt driften af og udledningen fra værkets eksisterende sodbassin. Disse aktiviteter 
reguleres fortsat af Stigsnæsværkets eksisterende miljøgodkendelse af 30. januar 2003. 
 
 

2. Etablering 
 

2.1 Bygningsmæssige ændringer 
 
Kulhavnens eksisterende lossekraner er nedslidte, og disse vil således blive udskiftet. Der vil 
også foretages udskiftninger af eksisterende båndanlæg, etableres nye bånd, etableres nye 
bygninger samt foretages ændringer af eksisterende bygninger. Ændringer og nyanlæg er nær-
mere beskrevet i kapitel E om virksomhedens indretning. 

2.2 Tidsplan 
 
Bygge og anlægsarbejder for renovering af den eksisterende kulterminal er påbegyndt, idet dis-
se kan indeholdes i værkets eksisterende miljøgodkendelse. Bygge- og anlægsarbejder for 
etablering af nye anlæg, der er omfattet af den igangværende VVM-proces, forventes at påbe-
gyndes i løbet af 2010 og forventes afsluttet i 2011 således, at den udvidede kulterminal kan 
idriftsættes ved årsskiftet 2012. 
 
 

3. Virksomhedens beliggenhed 
 

3.1 Virksomhedens placering 
 
På bilag 2 er vist en oversigtsplan over Stigsnæsværket med angivelse af de 2 nærmeste nabo-
er, Ørnehovedgård og Gerdalund. Planen er i 1:8.000 (ved A4). 
 
På bilag 3 er vist en situationsplan i 1:10.000 hvor de nye anlæg er indtegnet. 
 
På bilag 4 er placeringen af de internationale naturbeskyttelsesområder omkring Stigsnæs vist i 
1:20.000. 
 

3.2 Lokaliseringsovervejelseer 
 
Stigsnæsværket er etableret i et område udlagt til industri, og der er i forbindelse med kraftvær-
ket etableret en kulterminal, hvor der kan indskibes og oplagres kul til værket. Samtidig har 
Stigsnæsværkets kulterminal været anvendt som transitterminal for transport af kul til andre kul-
fyrede kraftværker. Beliggenheden ud til Agersø Sund og Storebælt er god, fordi indskibningska-
jen ved værket har en stor vanddybde. Det er således muligt at modtage kultransporter i form af 
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dybtstikkende oceangående skibe, som ikke kan sejle til andre af DONG Energy kulfyrede kraft-
værker. Transport af kul i store skibe er en økonomisk og miljømæssig fordel. 
 

3.3 Landsplanlægning 
 
Stigsnæsværket og Gulfhavn er omfattet af Regionplan 2005-2016 for Vestsjællands Amt. Regi-
onplanerne ophøjes med strukturreformen til landsplandirektiver og er gældende, indtil de se-
nest i 2009 afløses af kommuneplaner for de nye kommuner. 
 
Området er udlagt som særligt erhvervsområde til industri, som f.eks. er afhængig af adgangen 
til dybt farvand, og til støjende, luftforurenende og spildevandsudledende virksomheder. Områ-
det har begrænset drikkevandsinteresse. 
 
Der skal ved placering af virksomheder i området tages hensyn til de omkringliggende internati-
onale naturbeskyttelsesområder og det eksisterende oplag af brandfarlige stoffer. 
 

3.4 Kommuneplanlægning 
 
Kommuneplaner fra før strukturreformen er stadig gældende, indtil de senest i 2009 erstattes af 
kommuneplaner for de nye kommuner. Kommuneplanen udstikker rammerne for lokal-
planlægningen i området. Stigsnæsværket og Gulfhavn er omfattet af Kommuneplan 2005-2016 
for Skælskør Kommune, område 07E1, Stigsnæs. I kommuneplanen er bl.a. anført: 
 
Anvendelse: 
Regionalt erhvervsområde; større industrivirksomheder, samt tilknyttet servicevirksomhed, 
forskning, uddannelses- og forsøgsvirksomhed. 
 
Max. bebyggelse: 
3 m3 pr. m2 for hele området. Højst halvdelen af arealet må bebygges. 
 
Max. højde: 
50 m. Større højde er mulig, hvis bygningens anvendelse nødvendiggør dette. 
 
Zoneforhold 
By- og landzone. 
 

3.5 Lokalplanlægning 
 
Stigsnæsværket og den eksisterende kulterminal er omfattet af lokalplan nr. 1 for Slagelse 
Kommune (tidligere Skælskør Kommune). Ifølge § 7 i lokalplan nr. 1 skal Slagelse Kommune 
byråd give tilladelse til placering af bebyggelse inden for lokalplanområdet, som ikke fremgår af 
lokalplanen. Det betyder, at byrådet skal give tilladelse til opførelse af båndanlæg, bygninger, 
silo, mm. 
 
Etablering af en ny udskibningspier ligger uden for gyldighedsområdet af lokalplan nr. 1, og der 
skal således laves en ny lokalplan for pieren. 
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Området på Gulfhavn, hvor det nye kullager ønskes etableret, er ikke omfattet af en lokalplan, 
og der skal således laves en ny lokalplan for området. 
 
Lokalplanerne udarbejdes af Slagelse Kommune i samarbejde med DONG Energy. 
 

3.6 Driftstid 
 
Kulterminalens drift er hele døgnet, alle ugens dage. Lossekraner, harpe/knuser, transportbånd, 
stacker/reclaimere, udskibningsanlæg m.m. vil være i drift på forskellige tider af døgnet, og på 
forskellige ugedage. 
 
For at begrænse støjudbredelsen fra kørsel med dozere på den eksisterende kulplads, vil do-
zerkørsel være begrænset i perioderne: 
 
1 dozer Mandag – fredag:  kl. 18 – 22 
 Lørdag:   kl. 14 – 22 

Søndag:   kl.   7 – 22 
 

0 dozere Alle dage:    kl. 22 – 7 
 
I dagtimerne på hverdage vil der typisk være drift med 3 dozere på den eksisterende kulplads, 
men flere kan anvendes, så længe virksomhedens støjvilkår overholdes. På det nye kullager, vil 
der være drift med én dozer på alle tider af døgnet. 
 
For at begrænse støjudbredelsen mest muligt, vil der ikke være drift af de nye udskibningsfacili-
teter i tidsrummet kl. 22 – 7 alle dage. 
 

3.7 Til- og frakørselsforhold 
 
3.7.1 Anlægsfasen 
 
I anlægsperioden vil der være en stigning i biltrafikken til og fra området, idet der vil være per-
sontransport af de håndværkere, som arbejder på værket i anlægsfasen. Der vil også være 
transport af gods (maskiner og materialer) til området i anlægsperioden. 
 
I nedenstående tabel 1 ses døgntrafiktal for biler og lastbiler på Stigsnæs Landevej, som er ad-
gangsvej til Holtengårdsvej, Stigsnæsværket og kulterminalen. Tallene er fra 2002 og er de hø-
jeste tal fra trafikmålinger foretaget i perioden 1994-2002 af det tidligere Vestsjællands Amt. 
 
 Tung trafik Let trafik 
Ldv 607 (Stigsnæs Landevej) 401 1912 

Tabel 1. Døgntrafiktal for Stigsnæs Landevej. 

 
Det vurderes, at trafikbelastningen til og fra kulterminalen i anlægsperioden (ca. 2 år) maksimalt 
vil omfatte 10 % af de nuværende trafikmængder på Stigsnæs Landevej.  
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3.7.2 Driftsfasen 
 
Kul til- og fraføres terminalen med skibe og vil ikke ændre på landevejstrafikken til og fra termi-
nalen. Tilførsel af crumbles (kalk til røggasrensning) ændres således, at dette fremover også 
kan tilføres med lastbil i stedet for skib. Dette betyder en forøgelse af lastbiltrafikken til Stigs-
næsværket med 1 bil om dagen. Derudover øges kun mængden af persontransport af det ekstra 
personale, som ansættes efter kulterminalens udvidelse. Det anslås, at drejer sig om 5-10 fuld-
tidsstillinger. 
 
 

4. Virksomhedens indretning 
 

4.1 Tegninger over virksomhedens indretning 
 
På bilag 3 er vist både de eksisterende anlæg samt de nye anlæg, som ønskes etableret i for-
hold til nærværende ansøgning.  
 
De højeste anlæg vil være de nye lossekraner og stacker/reclaimere i det nye kullager. Losse-
kranerne vil have top i kote 62, og stacker/reclaimere vil have top i kote 52. 
 
Der vil ikke blive etableret afkast. Alle aktiviteter vil blive gennemført udendørs bortset fra oplag 
af kul i en silo på den eksisterende kulplads, samt aktiviteter i mindre bygninger som omkastning 
af kul fra ét transportbånd til et andet og harpning/knusning af kul. Der bliver ikke etableret un-
derjordiske tanke eller tankanlæg. 
 
Der vil forekomme støjende aktiviteter. Disse er nærmere beskrevet i afsnit  
 
Afløbsforholdende på den nye kulplads er ikke detailprojekteret endnu, men forholdende er 
nærmere beskrevet i afsnit  
 
 

5. Virksomhedens produktion 
 
Den del af virksomhedens produktion, som er omfattet af nærværende ansøgning består i mod-
tagelse, neddeling, transport, oplagring og afskibning af kul. 
 
Formålet med et nyt kullager ved Stigsnæsværket er, at det skal: 
 

• Øge kapaciteten til at modtage, lagre og afskibe kul 
• Muliggøre anløb af et antal store kulskibe 
• Virke som ”buffer” ved forbrugsændringer 
• Udjævne ankomst af forsyninger 
• Modvirke problemer i forbindelse med svigt af leverancer 
• Muliggøre oplagring og blanding af forskellige typer kul 
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• Øge den tidsmæssige fleksibilitet ved indkøb af kul. 
 
 

6. Produktionskapacitet og ressourceforbrug 
 

6.1 Produktionskapacitet 
 
Kul fra forskellige kilder har forskellige egenskaber, lige som egenskaberne også vil variere over 
tid fra den enkelte kilde. Mulighederne for at købe de forskellige typer kul ændrer sig over tid. 
Man kan således ikke forvente, at der er mulighed for at købe en bestemt type kul over den 
samlede levetid af en kraftværksblok. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at konstruere en blok 
optimeret til én type kul. Da de enkelte blokke tillige er konstrueret forskelligt, er de ikke i stand 
til at udnytte de forskellige typer kul lige effektivt. Dette omfatter både energieffektiviteten samt 
produktion og kvalitet af affaldsprodukterne. De fleste af de affaldsprodukter, der opstår ved kul-
forbrænding (slagge, aske og gips) kan genanvendes. Egenskaberne af disse mineralske rest-
produkter afhænger bl.a. af kullenes sammensætning. Fra modtagerne af affaldsprodukterne 
stilles der forskellige krav til produktet afhængigt af, om f.eks. flyveasken skal anvendes til ce-
mentproduktion eller til betonfremstilling. For at maksimere effektivitet, minimere miljøbelastnin-
gen og maksimere genanvendelsen fremstilles derfor kulblandinger, der er afpasset den enkelte 
blok og de aktuelle krav fra modtageren til indholdet af mineraler i slutproduktet. Af disse grunde 
er det hensigtsmæssigt og nødvendigt at indkøbe og blande forskellige typer kul. 
 
Den nye kulterminal vil få kapacitet til at håndtere ca. 7,5 mio. tons kul pr. år. Af denne mængde 
vil omkring 6 mio. tons føres videre til andre kraftværker medens egetforbruget på Stigsnæs-
værket er ca. 1,5 mio. tons pr. år. Den anslåede mængde af fremtidige skibsanløb er vist i ne-
denstående Tabel. Det er her antaget, at 75 % af kulmængden i fremtiden vil transporteres med 
Capesize skibe og 25 % vil ankomme med Panmax skibe. 
 
Type skib Anløb i dag pr. 

år 
Anløb fremover 

pr. år 
Gennemsnitlig 

liggetid 
Capesize 
160.000 tons nyttelast 15 35 4-5 dage 

Panmax 
70.000 tons nyttelast 12 27 2-3 dage 

Pramme inklusiv slæbebåd 
12.000 – 18.000 tons nytte-
last 

180 480 < 1 dag 

Tabel 2. Fremtidige skibsanløb og liggetider. 
 
Til det nuværende anlæg tilføres allerede kul med både Capesize- og Panmax-skibe. Disse ses 
derfor også ved kajen ved den nuværende kulterminal. Den udvidede kulterminal vil blive anlø-
bet af samme skibstyper, men antallet af anløb vil stige fra 27 til 62 anløb pr. år, hvilket svarer til 
en stigning på 35 skibe eller 130 %. 
 
Med etablering af den udvidede kulterminal vil lossetiden for Capesize-skibe reduceres fra 8-10 
dage til 4-5 dage, og for Panmax fra 5-6 dage til 2-3 dage, da de nye lossekraner har en større 
kapacitet end de eksisterende. I dag pågår losning omkring 200 dage om året. Med udvidelsen 
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af kulterminalen vil der anløbe flere skibe, men da lossetiderne reduceres, vil antallet af dage 
med kullosning kun øges marginalt til 225 pr. år. 
 
Ved udskibningspierne vil pramme lastes på ca. 9 timer, men der vil også ligge pramme ved 
udskibningspierne uden at lastning pågår. Der vil sandsynligvis stort set altid ligge mindst én 
pram ved pierne. Både losning af store kulskibe og lastning af pramme vil foregå om dagen, om 
natten samt i weekenderne. 
 

6.2 Ressourceforbrug 
 
6.2.1 Naturressourcer 
 
6.2.1.1 Anlægsfase 
Idet der anvendes restprodukter til opfyldning mellem spunsvæggene i den nye pier 2, spares 
anvendelsen af ca. 30.000 m3 naturmaterialer. Ved uddybning af området i forbindelse med den 
nye udskibningspier skal der afgraves ca. 50.000 m3 sediment for at opnå tilstrækkelig dybde 
ved pierne. Der indhentes separat tilladelse til klapning af det afgravede materiale. 
 
6.2.1.2 Driftsfase 
 
Kul 
Drift: Egetforbruget af kul på Stigsnæsværket ændres ikke ved udvidelse af kulterminalen, lige-
som udvidelsen ikke ændrer på kulforbruget på andre af de værker, som vil forsynes med kul fra 
Stigsnæsværkets udvidede kulterminal. 
 
Støvbinder 
Drift: Som støvbinder anvendes vand evt. iblandet kalk. Forbruget af støvbinder omfatter såle-
des ikke anvendelse af kemikalier. På den eksisterende kulplads anvendes vand fra Stigsnæs-
værkets sodbassin eller råvand. Der anvendes skønsmæssigt ca. 1.000 m3 om året. På den nye 
kulplads anvendes opsamlet regnvand således, at forbruget af råvand holdes nede. Der skal 
anvendes mellem 10.000 og 100.000 m3 vand pr. år til støvbekæmpelse på det nye kullager om 
året. Hvis der ikke opsamles nok overfladevand, vil der blive anvendt råvand. 
 
El 
Drift: Alle nye installationer til håndtering af kul er eldrevne. For den nuværende situation og ef-
ter udvidelsen af kulterminalen er anslået et forventet elforbrug. Der tages udgangspunkt i, at 75 
% af kullene leveres via Capesize skibe og 25 % leveres via Panmax skibe. Ligeledes er der 
taget udgangspunkt i, at en gennemsnitspram kan lastes med 12.000 til 18.000 tons. 
 
  Energiforbrug [MWh] pr. år 

 Transitering 
Ton kul Transitering Transport til 

blokke Losning af skib 

Nuværende 1.800.000 300 400 3.000 

Efter udvidelse  6.000.000 1.500 800 13.000 

Tabel 3. Anslået elforbrug i driftsfasen. 
 
Beregningerne for elforbruget i Tabel 3 er kun foreløbige, og kan kun anvendes til at vurdere 
hvilken størrelsesorden elforbruget vil ligge på. 
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Diesel 
Drift: Det nuværende dieselforbrug til kulhåndtering på den eksisterende kulplads sker i dozerne, 
og deres driftstid reduceres, når der installeres bånd til transport af kul. Der idriftsættes en eks-
tra dozer på det nye kullager. Det kan ikke vurderes, om det samlede dieselforbrug vil ændres, 
men forbruget pr. håndteret tons kul vil falde. 
 
 

7. Procesbeskrivelse 
 
Stigsnæsværkets eksisterende kulterminal undergår for øjeblikket en renovering, fase 0. Årsa-
gen er, at nogle af de eksisterende anlæg er nedslidte og at der er fundet en mere hensigts-
mæssig løsning på intern transport af kul end den eksisterende. Renoveringen omfatter: 
 

• Nye lossekraner 
• Kulbånd med udlægger på det eksisterende kullager 
• Ny omkasterstation i forbindelse med det nye kulbånd 

 
Renoveringen af den eksisterende kulterminal kan ske indenfor rammerne af Stigsnæsværkets 
eksisterende miljøgodkendelse, men medtages for helheden skyld i følgende procesbeskrivelse. 
 
Stigsnæsværkets nuværende kulterminal har ikke kapacitet til at håndtere og oplagre de mæng-
der kul, som det er ønsket, at terminalen i fremtiden skal håndtere. Stigsnæsværket har i dag en 
kaj, hvor skibe med stor dybdegang kan lægge til. Størrelsen af lossekajen er tilstrækkelig til at 
håndtere de skibstyper, der anløber kulterminalen, også i fremtiden. Dog udskiftes lossekraner-
ne, så liggetiden for kulskibene reduceres. 
 
Derimod er der ikke tilstrækkeligt med kapacitet på de eksisterende udskibningsfaciliteter for 
pramme, da det fremtidige anlæg skal fraføre større mængder kul, end tilfældet er i dag. Derud-
over er den nuværende lagerkapacitet ikke tilstrækkelig, hvorfor denne ønskes udvidet. Projek-
tet indeholder derfor en udvidelse af de eksisterende faciliteter med følgende anlæg: 
 
Fase 0 – renovering af eksisterende anlæg 
Fase 1 – nyt kullager 
Fase 2 – nyt udskibningsanlæg 
 
De nye anlæg er angivet på figur 1. 
 
Det samlede anlæg vil efter udvidelsen kunne håndtere omkring 7,5 mio. tons kul om året og 
oplagre op til 2,5 mio. tons kul (0,5 mio. tons i det eksisterende og 2 mio. tons i det nye kulla-
ger). 
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Figur 1. De forskellige anlæg og faser i udvidelsen af kulterminalen. 

 

7.1 Fase 0 – renovering af eksisterende anlæg 
 
Som tidligere omtalt er de eksisterende lossekraner nedslidte, hvorfor de erstattes med nye. 
Disse nye kraner bliver 10 m højere end de eksisterende. Derudover er der visse konstrukti-
onsmæssige ændringer i forhold til de eksisterende. På figur 1 har lossekranerne nr. 1. Et bille-
de af de eksisterende kraner er vist på figur 2. Kul losses med grab, og føres over skibssiden til 
en tragt på kranen på land. Tragten er etableret for at reducere støvbelastningen på omgivelser-
ne. Fra tragten ledes kul til kajbåndet, nr. 2 på Figur 1. Det eksisterende kajbånd ses i højre side 
af billedet på figur 2. Kajbåndet udskiftes samtidig med kranerne, og der installeres et nyt. Fra 
kajbåndet føres kullene under en magnet, som frasorterer magnetiske genstande, som kan væ-
re havnet i kullet. Herefter føres kullet igennem et harpe-/knuseanlæg, som neddeler kullet til en 
diameter på maksimalt ca. 50 mm. Kullet føres herefter igennem et prøveudtag, hvor der udta-
ges prøver af alt ankommende kul, og over en båndvægt inden kullene når til omkasterstation D 
(nr. 3 på Figur 1), som er et knudepunkt for kultransporten på den udvidede kulterminal. 
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Figur 2. De eksisterende lossekraner. Som omtalt udskiftes disse med større kraner. Til højre i 

billedet ses det eksisterende overdækkede ”lav-bånd”. 

 
Fra omkasterstation D kan kullene føres til det eksisterende kullager via et nyt højbånd med ud-
lægger (nr. 4 på figur 1) til det nye kullager via et nyt transportbånd (kommer i fase 1), eller til 
blokkene på Stigsnæsværket via et nyt båndsystem (nr. 5 på figur 1). 
 
Et snit af det nye højbånd med udlæggerarmen (nr. 4 på figur 1) er vist i figur 3. 
 

 
Figur 3. Snit af nyt højbånd og udlæggerarm på det eksisterende kullager. 

 
På den eksisterende kulplads findes i dag 2 stk. dozergruber (nr. 10 på figur 1) tilknyttet en 
båndtunnel, som fører kul til den eksisterende udskibningspier. Denne båndtunnel udvides såle-
des, at der etableres 2 stk. nye dozergrubber (nr. 11 på Figur 1), der kan føre kul til Stigsnæs-
værkets blokke. 
 
Hvor det er muligt udformes alle transportbånd som lukkede bånd drevet af elmotorer. 
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Som en del af fase 0 nedlægges det eksisterende bånd til transport af crumbles, som Stigsnæs-
værket anvender i røggasrensningsanlægget. Fremover vil crumbles transporteres til værket 
med lastbil eller med skib, som losses med mobilkran. 
 
Fra de nye bygninger, der etableres i fase 0, etableres opsamling af regnvand fra tage, der le-
des via sandfang til recipient. Antal befæstede kvadratmeter udvides også, og regnvand fra dis-
se ledes over sandfang til recipient. Vand fra rengøring af bygninger kan indeholde kulstøv, 
samt evt. rester af spild. Rengøringsvandet fra bygninger ledes over sandfang og olieudskiller til 
recipient.  
 
Flyveaske fra Stigsnæsværkets blokke mellemoplagres i den eksisterende havnesilo og trans-
porteres til cementproduktion med skib. Dette ændres ikke med udvidelse af kulterminalen. Det 
drejer sig om 10-20 årlige udskibninger af flyveaske med små skibe af 2.000-3.000 tons. Der 
udskibes fra en eksisterende særskilt kaj ved havnesiloen, og faciliteterne eller proceduren ænd-
res ikke i dette projekt.  
 

7.2 Fase 1 – det nye kullager 
 
Det nye kullager etableres på Gulfhavns område, på den tidligere raffinaderigrund ved siden af 
Stigsnæsværket, se placeringen på figur 1. På grunden findes et antal tomme lagertanke for 
olie, som fjernes i forbindelse med etableringen af lagret (se figur 4). 
 

 
Figur 4. Tanke der fjernes i forbindelse med etablering af det nye kullager. 
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Følgende tanke vil blive fjernet i forbindelse med etableringen af det nye kullager: 
 

Tank nr. Volumen m3 
11 11.000 
12 5.800 
13 5.800 
14 5.800 
15 5.800 
16 5.800 
17 5.800 
27 12.500 
72 3.100 
73 4.300 
75 6.000 
76 2.450 

Tabel 4. Oversigt over olietanke der skal fjernes. 

 
Lageret får en kapacitet på ca. 2 mio. tons kul, og udformes med et grundareal på ca. 280 x 800 
m. Lageret omkranses af 17 m høje volde mod nordvest, nordøst og sydøst. Den eksisterende 
terrænkote i området er meget varierende og de omkransende volde etableres af den jord, der 
skal flyttes i forbindelse med terrænregulering af området. På toppen af voldene etableres 2 m 
høje vægge/skærme for reduktion af påvirkningerne af omgivelserne i form af støv og støj. 
 
En plantegning af det nye lager er vist på figur 5. 
 

 
Figur 5. Plan af kullager. 
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Kullet transporteres til det nye lager fra omkasterstation D (nr. 3 på Figur 1) via nye bånd (nr. 6 
på figur 1), til omkasterstation K (nr. 7 på figur 1), hvor kullet via nye bånd kan transporteres ud 
på lageret. Kul udlægges og fjernes fra ved hjælp af 2 stk. losse-/læssemaskiner, også kaldet 
stacker/reclaimere (nr. 8 på Figur 1). Disse kører på skinner i hele lagerets længde. Fremføring 
af kul til stacker/reclaimer-anlæg sker ved hjælp af åbne transportbånd, der dels løber i lagerets 
længde, dels i stacker/reclaimerens udlæggerarm. Figur 6 viser et eksempel på, hvordan en 
stacker/reclaimer kan se ud. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvilket firma 
der skal levere maskinerne, hvorfor der heller ikke er taget stilling til designet og konstruktion. 
Maskinen kan drejes, og udlæggerarmen kan hæves og sænkes. Dette medfører, at faldhøjden 
ved udlægning af kul kan reduceres mest mulig, hvilket vil begrænse støvdannelsen. Transport-
båndet, der fører kul til og fra maskinen, ses i venstre side af Figur 6. Fjernelse af kul fra lageret 
sker ved hjælp af læsse-hjulet på enden af stacker/reclaimerens udlæggerarm. Læsse-hjulet 
lægger kullene på det samme åbne transportbånd, som også anvendes i forbindelse med ud-
lægning af kul i lageret. I den vestlige ende af lageret overføres kullene i en omkasterstation til 
et af de lukkede transportbånd, som transporterer kullet væk fra lageret igen (nr. 6 på Figur 1). 
Der er endnu ikke taget stilling til, om der etableres 1 eller 2 stacker/reclaimere. Hvis der kun 
etableres én, vil der skulle anvendes en dozer til intern håndtering af kullet på den nye kulplads. 
Dozeren vil køre indenfor voldende og vil ikke køre over kote 24, der er øverste kote for den 
omgrænsende afskærmning. 
 

 
Figur 6. Billede af en stacker/reclaimer. Da de stacker/reclaimere, der skal anvendes på lageret i 

Stigsnæs, ikke er ordret endnu, kendes det præcise design af maskinerne endnu ikke. 
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På figur 7 ses et tværsnit af lageret med de nye stacker/reclaimere. Koter af volde, støv- og støj-
afskærmning samt maskinanlæg er også angivet. 
 

 
Figur 7. Tværsnit i kullager. 

 
7.2.1 Forventede jordarbejder 
 
Bunden i lageret forventes at blive ca. i kote 5 m, top af jordvoldene i ca. kote 22 m. Voldene 
opbygges af overskudsjord fra etableringen af lageret. Endelig fastsættelse af koter vil afhænge 
af mere detaljerede opmålinger og beregning af jordmængder. Mere detaljeret angivelse af ud-
strækning af jordvoldene er vist i figur 8. 
 

 
Figur 8. Luftfoto med angivelse af forventet opbygning af jordvolde.  

Desuden er højdekurven i kote 5 angivet. 

 
Ved opbygning af bund i kote +5 vil der være jordoverskud, på arealet sydvest for højdekurven 
angivet i figur 8. Nordøst for linjen skal der tilføres jord. 
 
Der etableres et drænsystem til afledning af regnvand/perkolat. Der ligges dræn under stack-
er/reclaimer-sporene, køreveje samt inder- og ydersiden af jordvoldene. Vandet opsamles i et 
sedimentationsbassin og genanvendes i et sprinkleranlæg til befugtning af kullene eller brand-
bekæmpelse. Evt. overskudsvand afledes til recipient via sedimentationsbassinet. 

Kote +5 
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Voldene opbygges på eksisterende terræn uden forudgående afretning af grundplan. Eksiste-
rende vejanlæg, f.eks. Avenue A, forventes bibeholdt uden omlægning eller terrænregulering. 
 

7.3 Fase 2 – udskibningsanlæg 
 
Der etableres en ny pier (pier 2) 75 m nordvest for den eksisterende pier 1, som vist på figur 1 
(nr. 9). På figur 9 er vist et billede af den eksisterende pier. Den nye pier får samme udseende 
som den eksisterende, men etableres med 140 m lange anlægspladser på begge sider således, 
at der etableres 2 nye anløbspladser. Bredden af pieren bliver 20 m. Den yderste del af pieren 
bygges på 16 m vand. Der gennemføres en uddybning således, at der overalt er en vanddybde 
på minimum 9 m hvilket medfører, at fuldt lastede pramme kan ligge ved alle 3 anløbspladser. 
 
Pier 2 opbygges med indbyrdes forankrede spunsvægge, som rammes i åben sø. Der foretages 
ikke uddybning mellem spunsvæggene. Spunsvæggene korrosionsbeskyttes med offeranoder. 
Samlingerne imellem spunsvæggene tætnes med bitumen eller lignende. Mellem spunsvægge-
ne opfyldes med flyveaske fra energiproduktion. 
 

 
Figur 9. Den eksisterende pier med lasteanlæg. Kul læsses i pramme fra det langsgående trans-

portbånd ved hjælp af et tværgående transportbånd og en tragt, som ses ved omkaster-
stationen (bygningen bagerst i billedet, hvor kul omkastes (overføres) fra ét transport-
bånd til et andet). 
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Der skal etableres en vejforbindelse til pier 2. Denne forbindelse vil enten blive udformet som en 
dæmning fra kajen eller en gitterbro fra pier 1. Dæmningen vil i givet fald blive udformet som en 
9 m bred dæmning med stenkastning samt med asfaltvej og autoværn. Der etableres to gen-
nemløb på hver 2,5 x 3 m i tværsnit for at sikre vandudskiftningen i pramhavnen. Gitterbroen vil 
blive af samme konstruktion som den, der allerede findes fra kajen til pier 1 (se figur 10). Hvilken 
konstruktion der etableres vil blive besluttet i forbindelse med detailprojekteringen af det samle-
de anlæg. 
 

 
Figur 10. Den eksisterende gitterbro til Pier 1. 

 
Pieren etableres med fastbelægning med fald til vejbrønde, der udleder overfladevandet fra pie-
ren via sandfang til recipient. 
 
Der etableres et ekstra højbånd fra omkasterstation D (nr. 3 på figur 1) til det nye udskibnings-
anlæg. Dette bånd kan ikke lægge kul ud på den eksisterende kulplads, men anvendes udeluk-
kende til at transportere kul fra den nye kulplads til udskibningsanlægget (pier 1 og 2). 
 
Med den beskrevne opbygning af transportsystemet vil det være muligt at transportere kul frit 
mellem alle kulterminalens enheder. 
 
Lastning af pramme fra den nye pier gennemføres på samme måde som i dag. På pier 2 etable-
res et lasteanlæg med en kapacitet på 3.000 t/time svarende til det lasteanlæg, som findes på 
den eksisterende pier 1 (se principskitse i figur 11Figur 11). Den typiske kapacitet vil dog være 
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2.000 t/time. Da prammene vil have en kapacitet på fra 12.000 til 18.000 ton, vil lastetiden for en 
pram være af størrelsesordenen 6-9 timer. 
 
På den eksisterende kulplads etableres en silo til opbevaring af kul (nr. 13 på figur 1). Siloen 
etableres for, at der kan transporteres kul til udskibning om natten uden anvendelse af dozere. 
Siloen vil være ca. 40 m i diameter med ca. 20 m høje vægge. Taget vil være kegleformet og vil 
være ca. 30 m på højeste sted. Siloen fyldes og tømmes via lukkede bånd fra den eksisterende 
udskibningspier. 
 

Bygning D

Kælderbånd vest

Transitanlæg 2/3

Nord

Bygning D

Højbånd Transitanlæg 1 Transitanlæg 2/3

 
Figur 11. Principtegning af den nye pier 2 og af transportbånd til denne. En løsning med en git-

terbro fra pier 1 er ikke vist på planen. 

 
Derudover forlænges pier 1 med 18 m mod sydvest og i nødvendigt omfang mod nordøst, så 
der bliver plads til en ombygget omkasterstation. Dette skyldes, at de pramme, der ønskes an-
vendt i fremtiden, bliver større og længere, end dem der anvendes i dag. 
 
Til servicering af slæbebåde etableres en plads i form af et stykke kaj sydøst for lossekajen til 
kulskibe. Servicepladsen er nr. 12 på figur 1. Her kan slæbebåde få proviant, brændstof o.a. om 
bord, samt komme af med affald. 
 
På figur 12 ses den principielle færdige udvidelse af kulterminalen vist som en visualisering i 
fugleperspektiv. 
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Figur 12.Visualisering af det samlede projekt. Pier 2 ses til venstre. Pieren er forbundet med 

kullageret i højre side af figuren ved hjælp af et højbånd. På den del af højbåndet, som 
ses midt i billedet over det eksisterende kullager, ses tværbåndet, som skal fordele kul i 
det eksisterende kullager. Etablering af et tværbånd vil medføre, at anvendelsen af do-
zere til håndtering af kul i det eksisterende kullager reduceres. 

 

8. Energianlæg 
 
Der er ikke tilknyttet et energianlæg til kulterminalen. Stigsnæsværkets blokke reguleres af en 
selvstændig miljøgodkendelse. 
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9. Driftsforstyrrelser og uheld 
 

9.1 Uheld 

9.1.1 Brand 
 
Gulfhavn, hvor det nye kullager etableres, er en risikovirksomhed på grund af det store oplag af 
olieprodukter. Det betyder, at virksomheden er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. de-
cember 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Det betyder, at der for 
Gulfhavn er udarbejdet en sikkerhedsrapport med en risikovurdering af virksomhedens aktivite-
ter. Der er også udarbejdet både intern og ekstern beredskabsplan. I forbindelse med overvejel-
serne om der skal etableres et kullager i nærheden af Gulfhavn, og at dette medfører nedlæg-
gelse af et antal tankanlæg, er der gennemført en fornyet vurdering af risikoen for olieoplaget, 
som inkluderer evt. risici i forbindelse med etablering af et kullager. 
 
Risikoen for større uheld på den nye kulterminal stammer primært fra ulmebrande og eskalering 
af disse. Risikoen for en ulmebrand er afhængig af mange faktorer; kullenes oprindelse og 
sammensætning (herunder svovlindhold), befugtningen af kullene, hvor løst eller kompakt kulle-
ne er stablet, hvor højt kullene er stablet, hvor længe kullene ligger uberørt, osv. 
 
Skulle en ulmebrand opstå, hvilket ikke er usædvanligt på kulpladser, vil det være en langsomt 
udviklende brand. Sandsynligheden for, at en ulmebrand udvikler sig til en fuld overfladebrand, 
er meget lav, og bliver endnu lavere ved aktivt at hindre spredning af ulmebranden, samt aktivt 
at forsøge at slukke denne.  
 
Strålingsniveauerne for en fuld eskaleret brand i hele kulterminalens lager, der opstår efter at en 
ulmebrand er sluppet ud af kontrol, kan ses på figur 13. Figuren viser worst-case scenariet, som 
kan opstå ved en ukontrolleret brand. Som det ses af figuren, gør udstrækningen af varmestrå-
lingen det potentielt farligt for eksponerede personer uden for kulterminalens område (5 og 8 
kW/m2). Varmestrålingen fra en fuld eskaleret brand er dog beregnet til ikke at kunne give an-
ledning til brandspredning (dominoeffekt, 32 kW/m2) til nærliggende tanke. 
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Figur 13. Strålingsniveauer for en eskaleret brand i hele kullageret ved en vindhastighed på 11 

m/s (worst case). 

 
På figur 14 vises områder med en strålingsintensitet på mindst 32 kW/m2 for worst-case brand i 
kullene, worst-case pølbrand efter udslip fra de nærliggende Gulfhavn tankene, såvel som for 
worst-case pølbrand efter udslip fra F-tankene på Stigsnæsværkets område. 

Strålingsniveauer for en 
eskaleret brand i kulbunkerne 
5 kW/m2 
8 kW/m2 
32 kW/m2 
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Figur 14. Område (markeret med rødt) med en strålingsintensitet på mindst 32 kW/m2 fra worst 

case brand i hele kullageret og worst case pølbrand omkring nærliggende tanke ved en 
vindhastighed på 11 m/s. 

  
Som man kan se på figuren, er der 3 område, hvori dominoeffekter vurderes at kunne opstå: 
 

• Et område omkring tankene på Gulfhavn 
• Et område omkring tankene ved Stigsnæsværket 
• Et område omkring den nye kulterminal. 

 
De røde områder fra worst-case pølbrande omkring nærliggende tanke, der angiver et strålings-
niveau på 32 kW/m2, er et stykke oppe på voldene omkring kulterminalen, og strejfer lige kullene 
på den sydvestlige side. Men i beregningen er der ikke taget højde for voldene, som beskytter 
kullene, hvilket vil sige at strålingsintensiteten på kullene er lavere end angivet på figuren. Dette 
er skitseret på figur 15. 
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Figur 15. Brandscenarium omkring en tank set fra siden. 

 
Således vurderes det, at der ikke på basis af pølbrande omkring nærliggende tanke, kan ske en 
brandspredning fra Stigsnæs tanke og Gulfhavnens tanke til den nye kulterminal. Ligeledes vur-
deres det, at strålingsintensiteten fra en fuld eskaleret brand i kulterminalen ikke kan give anled-
ning en brandspredning fra den nye kulterminal til tankene på Stigsnæs eller på Gulfhavn. Det 
vurderes, at der ikke umiddelbart kan ske brandspredning (dominopåvirkning) fra et worst-case 
brandscenarium i ét af disse områder til tanke eller kuloplag i ét af de andre områder. Det kan 
dog anbefales at have procedurer for kontinuerlig sprinkling af kulbunken ind imod Gulfhavnens 
olieoplag i tilfælde af brand som et generelt risikoreducerende tiltag, eftersom kulbunken stadig 
er udsat for en betydelig opvarmning fra en nærliggende brand. 
 

9.1.2 Påsejling af pier 
 
Pier 2 fyldes med flyveaske mellem spunsvæggene. Man kan derfor forestille sig, at en påsejling 
kan medføre, at spunsvæggene forskubbes således, at flyveaske kan blive udvasket til recipien-
ten. Efterfølgende er foretaget en vurdering af denne risiko.  
 
Den planlagte pier vil blive opbygget af en stålspunsvæg, som er gensidigt forankret til en stål-
spunsvæg på den modsatte side af pieren. Stålspunsvæggen afsluttes over vandspejlet med en 
kraftig betonhammer. Ved vurdering af risikoen for at beskadige spunsvæggen med deraf føl-
gende risiko for, at flyveaske kan sive ud og forurene omgivelserne, skal følgende tages i be-
tragtning: 
 
En kulpram er forholdsvis rektangulær med næsten lodrette sider. Under vandspejlet har pram-
men ingen fremspring, som kan være til fare for konstruktioner under vand. Som regel skubbes 
en kulpram til kajs med lav hastighed. Skulle en kulpram komme på afveje og ramme et bolværk 
vil det dels være med begrænset hastighed, og dels vil prammen ramme den kraftige betonkon-
struktion ovenpå spunsvæggen og ikke selve spunsvæggen. En pram, som rammer betonkon-
struktionen, vil give skader i form af revner og afskalninger på pram og spuns, men vil ikke be-
skadige spunsvæggen så meget, at det vil medføre utætheder i spunsvæggen med deraf føl-
gende udvaskning af flyveaske. 
 
Ovenstående vurderinger er foretaget på baggrund af praktiske erfaringer fra sejlads med 
kulpramme ved pier fyldt med flyveaske. Der har i den forbindelse over en længere årrække ikke 
været registreret uheld, som har medført udslip af materiale, der befinder sig bag en spuns i en 
pier. 
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Risikoen for, at påsejling af pier 2 med en pram vil resultere i udsivning af flyveaske, vurderes 
på baggrund af ovenstående at være minimal. 
 

9.1.1 Driftsforstyrrelser 
 
Driftsforstyrrelser kan opstå i form af nedbrud på anlæg, som kan gøre, at kullogistikken ikke 
fungerer optimalt, men der er ingen umiddelbare miljømæssige konsekvenser af dette. 
 
Derudover kan der ske spild af diesel- eller hydraulikolie fra dozere eller andet materiel. Den 
eksisterende kulplads er indrettet med dozergarage med vaskepladser og påfyldningsplads for 
brændstof, og overfladevand herfra afledes over sandfang til Stigsnæsværkets interne rens-
ningsanlæg Lynetten. Aktiviteterne er omfattet af Stigsnæsværkets eksisterende miljøgodken-
delse, og ønskes således ikke reguleret af den kommende miljøgodkendelse for kulterminalen. 
 
Spild af olie fra drift af dozere på kulpladser eller interne køreveje opsamles med absorptions-
materiale, som bortskaffes i kullene til indfyring i Stigsnæsværkets blok 2. 
 
 

10. Opstart og nedlukning 
 
Anlægget kører kontinuerligt, og der vil således ikke være specielle forhold som knytter sig til 
opstarts- eller nedlukningsfaser. 
 
 

11. Valg af bedst tilgængelig teknik 
 
Virksomheden har mange års erfaring i håndtering af kul. Denne erfaring har medført gennemfø-
relse af en række tiltag for reduktion af belastningen på omgivelserne med primært støj og støv. 
Disse erfaringer vil blive inddraget i dimensionering, konstruktion og drift af de nye anlæg. Der 
vil således blive stillet strenge krav til leverandørerne af transportbånd, kraner og stacker/ 
reclaimere med hensyn til støv- og støjemission fra anlæggene. I forbindelse med driften af an-
lægget vil der blive udformet driftsinstrukser til virksomhedens miljøledelsessystem, der omfatter 
tiltag for reduktion af miljøbelastningen fra anlægget. 
 
I BREF-noten ”Referencedokument om BAT (bedst tilgængelig teknik) for store fyringsanlæg, 
maj 2005, er anført en række tiltag for reduktion af miljøbelastningen fra sådanne anlæg herun-
der i forbindelse med losning, oplagring og håndtering af brændsler og hjælpestoffer. I BREF-
noten nævnes et antal bedste tilgængelige teknikker til at forhindre udslip i forbindelse med los-
ning, oplagring og håndtering af brændsel og additiver som kalk, kalksten, ammoniak m.v. Tek-
nikkerne er gengivet i tabel 5. 
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 BAT Virksomhedens tiltag 

Anvendelse af læsse- og losseudstyr, 
der minimerer brændslets faldhøjde til 
lageret og dermed reducerer støv-
dannelsen (faste brændsler). 

I forbindelse med design af læsse- og 
losseudstyr vil faldhøjden blive minime-
ret. Derudover vil der blive monteret af-
skærmning, hvor der forekommer fald af 
kul. På de nye lossekraner etableres et 
vandtågesystem. Omlæsning fra ét 
transportbånd til et andet sker i omka-
sterstationer for at reducere miljøbelast-
ningen på omgivelserne. 

I lande, hvor der ikke forekommer 
frost, brug af sprinklersystemer for at 
nedbringe støvdannelsen fra fast-
brændselslagre (faste brændsler). 

Der etableres sprinklerudstyr i det nye 
kullager både langs stacker/reclaimer-
spor og langs ydervoldene. I det eksiste-
rende kullager etableres ligeledes sprink-
lerudstyr. Der kan evt. anvendes kalk til 
støvbinding på kuloplagene, men der vil 
ikke blive anvendt andre kemikalier i for-
bindelse med støvdæmpning. 

Placering af transportbånd i sikre, 
åbne områder over jorden, så skader 
fra køretøjer og andet materiel kan 
undgås (faste brændsler). 

De fleste af de nye transportbånd etable-
res som højbånd, hvorfor skader ved 
påkørsel begrænses til støtteben til bån-
det. 

Anvendelse af lukkede transportbånd 
med velkonstrueret og solidt udsug-
nings- og filtreringsudstyr på trans-
portbåndets omladningssteder for at 
undgå støvudslip (faste brændsler). 

Der anvendes lukkede transportbånd 
hvor det er muligt. Kajbåndet, det ene 
højbånd over den eksisterende kulplads, 
båndende inde på den nye kulplads samt 
enkelte bånd ved udskibningspierne kan 
ikke etableres som lukkede bånd, idet 
der her skal kunne til- eller fraføres kul 
over hele båndenes længde.  

Rationalisering af transportsystemer 
for at minimere dannelse og transport 
af støv (faste brændsler). 

Da transport, oplagring og udgravning af 
kul er forbundet med forbrug af energi, vil 
disse aktiviteter blive reduceret mest 
muligt. Der bliver således etableret 
transportbånd mellem lossekajen og pier 
1 og 2 således, at kul kan omlastes di-
rekte uden først at skulle mellemlagres. I 
det hele taget etableres kullogistikken, så 
der opnås fuld fleksibilitet mellem de for-
skellige anlæg, og så kørsel med dozere 
minimeres. 

Partikler 

Brug af god design- og konstruktions-
praksis og tilstrækkelig vedligeholdel-
se (alle brændsler). 

Der er på Stigsnæsværket mange års 
erfaring med transport og oplagring af 
kul. Denne erfaring vil blive inddraget i 
forbindelse med design og konstruktion 
af de nye anlæg. Der vil blive udarbejdet 
procedurer for vedligeholdelse af ruller i 
kultransportbånd, idet defekte eller slidte 
ruller er en kilde til øget støjemission. 
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Oplagring på befæstede arealer med 
dræn, afløbsledning og vandrensning 
ved hjælp af bundfældning (faste 
brændsler). 

Hverken det eksisterende eller det nye 
kullager etableres med fast bund. Det 
eksisterende kullager er etableres på et 
område opfyldt med flyveaske fra kulfy-
rede kraftværker. Det nye lager etableres 
på et område der er kortlagt som jordfor-
urenet, idet det tidligere raffinaderi på 
området har haft spild til jorden. Derud-
over har den underliggende jord et højt 
lerindhold, og området er uden drikke-
vandsinteresser. 

Vand-
forurening 

Opsamling af overfladeafstrømninger 
fra arealer med brændselslager 
(regnvand), og rensning af den op-
samlede vandmængde (bundfæld-
nings- eller rensningsanlæg) for ud-
ledning (faste brændsler). 

Der etableres sandfang inden udledning 
af regnvand til recipient på eksisterende 
samt ny kaj- og pieranlæg. Regnvand fra 
det nye kullager opsamles i et bassin og 
genanvendes til støvbekæmpelse. 

Brandfore-
byggelse 

Overvågning af områder med lagre 
for fast brændsel ved hjælp af auto-
matiske systemer til detektion af 
brande forårsaget af selvantændelse 
og til identifikation af risikosteder (fa-
ste brændsler). 

Installation af røgdetektorer med alarm til 
kontrolrummet. Instruktioner for forebyg-
gelse og bekæmpelse af brand i kullagre.

Tabel 5. Bedste tilgængelige tekniker fra BREF-noten for store fyringsanlæg. 

 

12. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
 

12.1 Luftforurening - afkast 
 
Der findes ikke afkast fra anlægget.  
 

12.2 Luftforurening – diffuse kilder 
 
Når kul håndteres på kulterminalen, kan der være emission af støv fra de forskellige aktiviteter. 
Som beskrevet i afsnit G om bedst tilgængelig teknik etableres de tekniske anlæg sådan, at støv 
fra håndtering af kul reduceres mest muligt. Mængden af støv der dannes fra kulterminalen af-
hænger primært af vindforholdene og kullets vandindhold, og det er derfor også ved etablering 
af vindskærme og justering af kullets vandindhold, at den mest effektive bekæmpelse af støv-
dannelse opnås. Ved valg af nye anlæg er der derfor taget hensyn til muligheden for at påvirke 
støvdannelsen ved afskærmning og vanding. 
 
Der kan fremkomme støv fra fire hovedaktiviteter: 
 

• Losning af kul 
• Intern transport af kul 
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• Udlægning, lagring og udgravning af kul i lager 
• Læsning af kul 

 
Losning af kul: Losning foregår ved hjælp af lossekraner, der løfter kul ud af lastrummene på de 
indkomne skibe og overfører det til transportbånd. Lossekranerne er udformet med en tragt med 
støvafskærmning på 3 sider, som reducerer vindpåvirkningen ved tømning af graben i tragten. 
Dermed reduceres støvdannelsen i forbindelse med overførsel af kul til transportbånd. På de 
nye kraner vil der som noget nyt blive installeret et vandtåge-system i tragten for yderligere at 
minimere støvdannelsen fra losning af kul. Det forventes, at dette system vil reducere støvbe-
lastningen fra denne kilde på omgivelserne en del i forhold til i dag. 
 
Intern transport af kul: Alle steder hvor det er muligt, foregår den interne transport af kul på luk-
kede bånd. Kullet er således afskærmet for vindpåvirkning under transport, og de lukkede bånd 
vil betyde, at der vil være en reduceret påvirkning af omgivelserne med støv i forhold til transport 
på åbne bånd. 
 
På centrale punkter sker der overførsel fra ét bånd til at andet i omkasterstationer. Disse er ud-
formet som lukkede bygninger hvorfor mængden af støv, der kan tilføres omgivelserne, vil være 
begrænset. 
 
Kajbåndet, højbåndet med aflæsning til den eksisterende kulplads, båndene under stack-
er/reclaimerne på den nye kulplads samt bånd på lasteanlæg på pier 1 og 2 kan ikke udformes 
som lukkede bånd, idet kul skal kunne til- og fraføres båndene i hele deres længde. Båndene er 
U-formede således, at der er en begrænset vindafskærmning og således, at kul ikke falder af 
båndene under transporten. 
 
Udlægning, lagring og udgravning af kul i lager: Udlægning af kul i de 2 lagre foregår ved, at kul 
føres frem på åbne bånd til stacker/reclaimerne eller udlæggeren på det eksisterende lager. 
Disse maskiner udlægger derefter kullet. Bommen på stacker/reclaimerne, hvorpå udlæggeren 
er placeret, kan reguleres i højden således, at faldhøjden fra maskinerne løbende kan reguleres, 
hvorved støvemissionen fra udlægningen begrænses mest muligt. På det eksisterende lager 
kan bommen ikke justeres i højden. Bommen er udstyret med en teleskoptragt med en føler, der 
regulerer teleskoptragtens højde over underlaget. Føleren søger således for, at udlægningen af 
kul fra teleskoptragten foregår med mindst muligt højde, og dermed mindst mulig støv-
produktion. 
 
Udgravningen fra det nye lager foretages ved hjælp af de 2 stacker/reclaimere, idet maskinerne 
er udrustet med et langsomt roterende ”gravehjul” på udlæggerbommen. Udgravningen sker 
således skånsomt, og vil være mindre støvgenererende end udlægning. Efter udgravningen 
lægges kullene på det åbne transportbånd, der strækker sig til den sydvestlige afgrænsning af 
lageret, hvor det overføres til et lukket transportbånd i en omkasterstation. På det eksisterende 
kullager foregår udgravningen ved hjælp af dozere, som skubber kullet til gruber, hvorfra kullet 
læsses på et nedgravet transportbånd. På en del af det nye kullager kan kullet ligeledes håndte-
res med dozer. Når kullet håndteres med dozere er der risiko for, at maskinerne ophvirvler støv, 
som kan bæres med vinden til omgivelserne. Effektiv sprinkling af kuloplaget vil betyde en re-
duktion i mængden af støv, der ophvirvles ved kørsel med maskiner i oplaget, ligesom vindaf-
skærmning på det nye lager, vil forhindre spredning til omgivelserne. 
 
Med renoveringen af kulterminalen vil neddeling af kul ske umiddelbart efter losning, og kullene 
lægges således i oplag som neddelte. Med en mindre kornstørrelse øges risikoen for støvflugt til 
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omgivelserne, og kraftig vind kombineret med tørre kul kan medføre, at kulstøv føres bort med 
vinden. For at reducere denne risiko, bliver der på begge lagre etableret et vandingssystem be-
stående af sprinklere, så oplagrede kul holdes fugtige. 
 
På det nye lager etableres sprinklere langs kørevejene for stacker/reclaimer-maskinerne samt 
på de omkransende volde. Ud over vanding kan det komme på tale at anvende støvbinder på 
kullene, f.eks. i form af kalk, som i dag anvendes på det eksisterende kullager. Der vil blive ud-
arbejdet rutiner for vanding og tilførsel af støvbinder til kullene i situationer, hvor der er risiko for, 
at der kan ske emission af støv til omgivelserne. 
 
Der etableres volde omkring det nye kullager. På toppen af voldene etableres et hegn, som dels 
vil fungere som læskærm, dels vil fange støvpartikler, som på tråds af den skærmene effekt alli-
gevel bliver ført med vinden. Derudover vil en reduktion af vindpåvirkning på lageret også redu-
cere den udtørrende effekt, som vinden har på kulbunkernes overflade, og dermed medvirke til 
at reducere støvemission fra lageret. Kul i lageret vil ikke overstige højden af afskærmningen på 
voldene. 
 
Lastning af kul: Lastning af kul vil med den nye kulterminal foregå på samme måde som i dag. 
Det betyder, at kul transporteres med bånd til udskibningsanlægget, hvor en udlægger overfører 
kullet til prammene. Udlæggeren er forsynet med en tragt, der kan hæves og sænkes efter be-
hov således, at afstanden fra afkastet til kulhøjden i prammen kan reduceres, og støvemissio-
nen dermed begrænses. Selv om tragtens åbning befinder sig tæt på prammen, kan det ikke 
udelukkes, at der kan opstå støv omkring prammen i forbindelse med lastning. Der vil blive ud-
arbejdet procedurer for, hvordan lastningen sker mest hensigtsmæssigt, evt. kan der etableres 
vandtågesystemer til yderligere reduktion af støvemissionen. 
 
Samlet set gennemføres der en række initiativer for at reducere støvgenerne fra anlægget. Det 
kan dog ikke udelukkes, at der alligevel vil fremkomme støv fra anlægget i omgivelserne. Det 
kan ikke vurderes, om projektet vil resultere i mere eller mindre støv i omgivelserne i forhold til 
0-alternativet. 
 

12.3 Luftforurening – opstart og nedlukning af anlæg 
 
Der er ikke specielle forhold knyttet til opstart og nedlukning af anlægget. 
 

12.4 Luftforurening – afkasthøjder 
 
Der findes ikke afkast fra anlægget.  
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13. Spildevand – mængder og indhold 
 

13.1 Anlægsfasen – nyt kullager 
 
Inden der etableres de dræn, som skal afvande kulpladsen i driftsfasen, vil nedbør, som falder i 
området, hvor det nye kullager etableres, overfladeafstrømme til de omkringliggende områder 
og dræn. Området ligger over grundvandsspejlet, så det forventes ikke, at der skal laves midler-
tidige grundvandssænkninger i forbindelse med byggeriet. Da arealet ikke er befæstet, vil en del 
af overfladevandet nedsive, hvilket svarer til den nuværende situation. 
 

13.2 Driftsfasen – nyt kullager 
 
I driftsfasen vil nedbør, der falder på kullageret, komme i kontakt med det oplagrede kul, strøm-
me ned igennem kulbunkerne, og opsamles i det drænsystem, der etableres under lageret. Der 
etableres dræn under selve lagerarealet samt lang inder- og ydersider af de omkransende jord-
volde. 
 
Drænsystemet består af langsgående rækker af drænrør, der leder vandet fra den nordøstlige 
del af depotet imod sydvest. Drænene er placeret 80 cm under bunden af depotet. Perkolat til-
ført via infiltrerende vand samt omkringliggende grundvand ledes til opsamlingsbassinet. 
 
Der er opstillet en vandbalance for mængden af nedbør, der falder på arealet samt mængden af 
vand, der opsamles i drænsystemet, men da der er mange ubekendte forhold i forbindelse med 
vandets strømning i det oplagrede kul og arealets skiftende belægningsgrad, er det yderst van-
skeligt at opstille en model der beskriver virkeligheden korrekt. 
 
Kul oplagres i op til 19 m høje kulbunker. Det vil variere over tid hvor meget kul, der er oplagret. 
Da kuloplag kan udvikle varme, er det muligt, at den reelle fordampning fra lageret vil være stør-
re end den naturlige maksimale fordampning, man normalt regner med ved beregning af infiltra-
tion. Der er ligeledes skønnet overfladegeologiske forhold for kul samt betingelser for vandets 
infiltration i kuloplaget. Anlæggets bund og voldanlæggene er på baggrund af områdets geologi-
ske profil vurderet at være moræneler. 
 
Meteorologiske data er leveret af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), i form af tidsserier for 
daglig nedbør og potentiel fordampning, hvilket er input til modelberegningen. I gennemsnit er 
nedbøren 574 mm/år og den potentielle fordampning udgør 550 mm/år. 
 
Beregningen viser, at der gennemsnitligt opsamles 28.000 m3/år i drænsystemet under det nye 
kullager. Ca. 70 % af den nedbør, der falder på pladsen, løber ikke til drænsystemet, men for-
damper direkte fra kullenes overflader. Vandet opsamles i et holdebassin og anvendes efterføl-
gende til sprinkling af kullageret som støvbekæmpelse via automatiseret vandstandsreguleret 
tilbagepumpning. Mængden af vand, der skal anvendes til støvbekæmpelse, afhænger af hvilket 
sprinklersystem, der opsættes, samt fordampningen fra kullageret, men alt imellem 10.000 m3 
og 100.000 m3 om året er muligt. 
 
Først i praksis vil det vise sig, om der vil være overskud af vand fra kullageret, eller om der skal 
findes en alternativ vandressource for at sikre effektiv støvbekæmpelse. Derfor etableres en 
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løsning, hvor alt opsamlet overskudsvand recirkuleres til kuloplaget som støvbekæmpelse. Dette 
betyder, at der recirkuleres vand fra det etablerede holdebassin, når der er behov for sprinkling 
af kuloplaget, eller når bassinet er ved at være fyldt. Der vil således primært sprinkles i tørt vejr 
for at sikre en effektiv støvbekæmpelse, men det kan også være nødvendigt at sprinkle i perio-
der med meget nedbør for at sikre bassinet imod overløb. På den måde udledes der ikke over-
skudsvand til recipienten. En effektiv pumpestyring vil kunne minimere behov for bassinvolumen 
idet drænvandet løbende tilbageføres. Ved et udfald af pumpe ved for eksempel strømsvigt eller 
reparation kan det være ønskeligt at opretholde et oplagringsvolumen. Er pumpen ude af drift i 
eksempelvis en uge vil et buffervolumen på ca. 650 m3 forhindre overløb fra opsamlingssyste-
met. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt og rentabelt kan større volumen indgå af hensyn til 
støvbekæmpelse. 
 

13.3 Driftsfasen - overfladevand 
 
Alle kajarealer er anlagt eller anlægges med faste overflader, der har fald til afløbsbrønde. Ned-
bør, der falder på kajarealerne, løber af som overfladevand til recipienten igennem rendestens-
brønde. Kulstøv, der ligger på kajarealerne kan løbe med nedbøren og ud i recipienten. 
 
Stigsnæsværket har i dag vilkår om, at overfladevand kan afledes til recipient via sandfang. 
Overfladevand fra værkets arealer omkring blokkene afvandes på denne måde, men befæstede 
arealer på den eksisterende kulplads afledes i dag direkte til recipient uden partikelrensning. 
Uoverensstemmelsen skyldes en mangelfuld beskrivelse af afløbsforholdende i den miljøtekni-
ske beskrivelse, der ligger til grund for den sidste revision af Stigsnæsværkets miljøgodkendelse 
fra 2003. Beskrivelsen fra 2003 tager udelukkende udgangspunkt i overfladevand fra blokarea-
lerne og ikke kulterminalen. 
 
For at bringe driftsforholdende i overensstemmelse med de eksisterende vilkår, vil der i forbin-
delse med renovering af den eksisterende kulterminal blive etableret partikelrensning af overfla-
devand fra arealet ved lossekajen inden udledning, i form af sandfang. Dette er etableret medio 
2010. Den nye udskibningspier etableres med sandfang, der renser overfladevandet fra idrift-
sættelse af pieren. Da der pt. ikke er planer om en renovering af overfladebelægningen på den 
eksisterende udskibningspier, vil partikelrensning af overfladevandet fra den eksisterende ud-
skibningspier blive etableret i forbindelse med et renoveringsprojekt, dog vil partikelrensningen 
være etableret inden for en periode på 5 år. Efter denne periode vil der således ikke udledes 
partikler til recipienten fra kajarealerne. 
 
Overfladevand fra alle eksisterende og kommende bygningstage vil ligeledes opsamles og ledes 
via sandfang til recipient. Fra øvrige befæstede arealer ledes overfladevand ligeledes via sand-
fang til recipient. 
 
Det samlede antal befæstede arealer udgør således: 
 
Eksisterende lossekaj  16.000 m2 
Eksisterende udskibningspier   4.000 m2 
Ny udskibningspier    4.000 m2 
Interne køreveje og tage      2.000 m2 

I alt   26.000 m2 
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De forureningskomponenter, der kan være i kullet, vil fjernes sammen med partiklerne i sand-
fangene. Ved tidligere udførte udvaskningstest er det påvist, at der kan være en afsmitning af 
forureningskomponenter fra kullet til en vandfase, ved en vis kontakttid. Kontakttiden mellem 
nedbør og kulpartikler på kajarealerne er meget kort, og det vurderes, at muligheden for afsmit-
ning fra partikler til vandfase er begrænset.  
 
Informationerne om udvaskning fra kul er begrænsede, men ELSAM har i 1990 analyseret vand 
fra to boringer i jorden under en kulplads på Vestkraft og i 1992/93 afløbsvand fra kul på et for-
søgsfelt på Vestkraft. De herfra målte maksimalkoncentrationer for en række stoffer er angivet i 
Tabel . 
 

Maksimal koncentration i afløbs-
vand/grundvand fundet af ELKRAFT Stof 

mg/l 
Arsen 0,018 
Cadmium 0,0005 
Crom 0,026 
Kobber 0,06 
Jern 29 
Kviksølv 0,0006 
Mangan 14 
Nikkel 0,033 
Bly 0,008 
Zink 0,17 
Phenol < 0,002 
Phenol/cresol < 0,001 
Xylenol 0,013 

Tabel 6. Maksimal koncentration i eluat efter kontakt med oplagret kul. 

 

13.4 Driftsfasen – afledning fra rengøring af bygninger 
 
I magnetbygningen, harpe-/knuserbygningen og omkasterbygningerne anvendes vand til rengø-
ring. Der anvendes nogle få hundrede m3 årligt til rengøring i bygninger. Vandet vil indeholde 
kulstøv fra spuling af maskiner og gulve i bygninger, og kan evt. indeholde rester fra spild af 
smøre- eller hydraulikolie. Vandet ledes via sandfang og olieudskiller til recipient.  
 
 

14. Spildevand - udledning 
 

14.1 Driftsfasen – nyt kullager 
 
Når der er opnået praktisk erfaring med opsamling af drænvandet, vil det vurderes, om et evt. 
overskud af opsamlet vand efter sprinkling kan anvendes andre steder, f.eks. i Stigsnæsværkets 
produktion eller om vandet kan udledes til recipient. En sådan vurdering baseres på konkrete 
undersøgelser af mængder og indhold af sporstoffer fra kullene i det opsamlede vand, så en 
miljømæssig og økonomisk forsvarlig løsning kan findes. 
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14.2 Driftsfasen – overfladevand 
 
Overfladevand fra eksisterende og nye kajarealer samt bygningstage og øvrige befæstede area-
ler ønskes udledt til Agersø Sund efter rensning i sandfang. 
 

14.3 Driftsfasen – afledning fra rengøring af bygninger 
 
Overfladevand fra bygninger ønskes udledt til Agersø Sund efter rensning i sandfang og olieud-
skiller. 
 
 

15. Spildevand – Agersø Sund 
 

15.1 Driftsfasen – overfladevand 
 
Hvis det antages, at forurenende stoffer i kulstøvet udvasker til regnvand i samme mængder, 
som ELSAM har fundet i 1990, angivet i Tabel , kan den resulterende koncentration af stofferne i 
recipienten bestemmes på baggrund af den opblanding, som finder sted mellem den udstrøm-
mende nedbør og vandmængden i Agersø Sund. Det understreges igen, at der er tale om en 
grov antagelse, idet det afstrømmende overfladevand ikke vil have været i kontakt med kulstø-
vet længe nok til at opnå de koncentrationer af forurenende stoffer, der her er angivet. Det vur-
deres derfor, at de her beregnede resulterende koncentrationer i recipienten efter initialfortyn-
ding er høje i forhold til de faktiske koncentrationer.  
 
Der er regnet på 2 scenarier: 
 

1. En nedbørsdag, hvor der falder 33,1 mm/døgn, som er den mængde nedbør, der i gen-
nemsnit falder, på den dag om året, med mest nedbør. 

 
2. Den gennemsnitlige årlige nettonedbørsmængde for det sydvestlige Sjælland, som er ca. 

200 mm/år. 
 
Det er vurderet, at det udstrømmende vand fra alle kajanlæg, bygningstage og øvrige befæste-
de arealer opblandes i den øverste meter af sundet, og i den nærmeste meter ud fra kajkanten. 
 
Der er regnet på afstrømningen fra alle befæstede arealer. Den del af lossekajen, hvor der af-
vandes arealer med kulstøv, udgør ca. 16.000 m2. Vandet afledes ved lossekajen til Agersø 
Sund. Ca. halvdelen af overfladevandet fra øvrige befæstede arealer, dvs. 1.000 m2 afledes 
ligeledes til recipienten ved lossekajen. Der afledes således samlet fra ca. 17.000 m2 overflade 
ved losskajen. Strømningshastigheden for overfladevandet i Agersø Sund langs lossekajen er 
bestemt til at være minimum 0,24 m/s. Ved ekstremnedbørsdøgnet giver dette en initialfortyn-
ding på 37 gange, og ved den gennemsnitlige årsnettonedbørsmængde 2226 gange. De bereg-
nede resulterende koncentrationer i recipienten er vist i tabel 7. 
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Lossekaj Koncentration i reci-
pient ved 1 døgns 

ekstremregn 

Korttids-
kvalitetskriterium 

Koncentration i 
recipient ved 1 

års nettonedbør 

Kvalitetskriterium 

Stof µg/L µg/L µg/L µg/L 
As 0,49 1,1 + baggrund 0,008 0,11 + baggrund 
Cd 0,01  0,0002 2,5 
Cu 1,63 2 + baggrund  0,027 1 + baggrund  
Cr 0,71 CrVI 17, CrIII 124 0,012 CrVI 3,4, CrIII 3,4 
Fe 787  13,03  
Hg 0,02  0,0003 0,3 
Mn 380  6,29  
Ni 0,90  0,015 0,23 + baggrund 
Pb 0,22  0,004 0,34 
Zn 4,61  0,076  
Phenol 0,05  0,001  
Phenol/cresol 0,03  0,0004  
Xylenol 0,35  0,006  

Tabel 7. Resulterende koncentrationer i Agersø Sund efter initialfortynding ved udledning af 
overfladevand fra lossekajen. Kvalitetskriterier er oplyst af Miljøcenter Roskilde. 

Miljøcenter Roskilde har oplyst korttids- og almindelige miljøkvalitetskrav for nogle få stoffer for 
Agersø Sund efter initialfortynding. De beregnede koncentrationer overholder de oplyste miljø-
kvalitetskrav, både for korttidsscenariet og gennemsnitsscenariet, ligesom de kvalitetskriterier, 
der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1669 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udled-
ning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet overholdes. 
 
Den eksisterende udskibningspier har et overfladeareal på ca. 4.000 m2, og strømnings-
hastigheden for overfladevandet langs pieren er bestemt til ca. 0,02 m/s. Ved ekstremnedbørs-
døgnet giver dette en initialfortynding på 13 gange, og ved den gennemsnitlige årsnedbørs-
mængde 788 gange. De beregnede resulterende koncentrationer i recipienten er vist i tabel 8. 
 
Lossekaj Koncentration i recipient 

ved 1 døgns ekstremregn 
Korttids-

kvalitetskriterium
Koncentration i reci-

pient ved 1 års nedbør Kvalitetskriterium

Stof µg/L µg/L µg/L µg/L 
As 1,38 1,1 + baggrund 0,023 0,11 + baggrund 
Cd 0,04  0,001 2,5 
Cu 4,60 2 + baggrund  0,076 1 + baggrund  

Cr 1,99 
CrVI 17, CrIII 

124 0,033 
CrVI 3,4, CrIII 

3,4 
Fe 2222  36,78  
Hg 0,05  0,001 0,3 
Mn 1073  17,76  
Ni 2,53  0,042 0,23 + baggrund 
Pb 0,61  0,010 0,34 
Zn 13,0  0,216  
Phenol 0,15  0,003  
Phenol/cresol 0,08  0,001  
Xylenol 1,00  0,016  

Tabel 8: Resulterende koncentrationer i Agersø Sund efter initialfortynding ved udledning af 
overfladevand fra den eksisterende pier. Kvalitetskriterier er oplyst af Miljøcenter Ros-
kilde. 
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I korttidsscenariet ses det, at stofferne As og Cu muligvis overskrider korttidskvalitetskriterierne, 
alt efter størrelsen af baggrundskoncentrationen for recipienten. For de øvrige stoffer og for 
gennemsnitsscenariet overholdes alle miljøkvalitetskriterier. Baggrundskoncentrationen i reci-
pienten er pt. ikke kendt.. 
 
Forholdene omkring afledning af overfladevand for den nye pier er tilsvarende forholdene for 
den eksisterende pier (overfladeareal, nedbørsmængde, strømningsforhold i recipient), så be-
regningen gennemført for afledning af overfladevand fra den eksisterende pier er ligeledes gæl-
dende for udledningsforholdene for den nye pier. De resulterende koncentrationer af de forskel-
lige stoffer, der kan være i kul, efter initialopblanding i recipienten, der er vist i tabel 8, er således 
gældende for udledningen af overfladevand fra den nye pier.  
 
Øvrige befæstede arealer og bygningstage har et overfladeareal på ca. 1.000 m2. Fra disse are-
aler afledes overfladevandet til kølevandskanalen, der har en strømningshastighed på ca. 16 
m3/s, hvilket sikrer en initialfortynding der gør, at miljøkvalitetskriterierne i recipienten er over-
holdt med meget stor margen. 
 
Det er vurderingen, at de udførte beregninger er gennemført ud fra nogle worst-case betragtnin-
ger, og at de reelt udledte stofmængder vil være mindre end her beregnet. Det foreslås, at der 
opstilles vilkår for at bestemme den reelle udledning fra overfladearealer. 
 
 

16. Spildevand – næringsstoffer 
 
Der udledes ikke kvælstof i mængder over 22 tons/år eller fosfor over 7,5 tons/år fra kultermina-
len. 
 
 

17. Støj – kilder 
 
Støjkilderne på kulterminalen er anlæggene til transport og håndtering af kul. Støjkilder og kilde-
styrker er angivet i tabel 9. 
 
Støjkilde Antal Kildestyrke dB(A) 
Eksisterende kulplads   
Lossekraner 2 103 
Dozere 3 109,3 
Udlæggerbånd med afkast 1 97 
Åbne bånd 2 79/m 
Lukkede bånd 3 65/m 
Åbning i omkasterstationer 8 83,3 – 89,3 
Nyt kullager   
Stacker/reclaimere 1 103 
Dozere 1  
Åbne bånd 1 79/m 
Lukkede bånd 3 65/m 
Åbning i omkasterstationer 9 82 - 89 
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Udskibningsanlæg   
Afkast ved udskibning 2 98,1 
Åbne bånd 2 79/m 
Lukkede bånd 5 65/m 
Åbning i omkasterstationer 7 92,6 – 92,7 

Tabel 9: Støjkilder og kildestyrker på den udvidede kulterminal. 

Håndtering af råvarer foregår primært udendørs, men en del kul opbevares i en silo på den eksi-
sterende kulplads inden udskibning. Omkast af kul fra et bånd til et andet foregår i lukkede om-
kasterstationer. Disse bidrager kun til støjemission gennem de huller i bygningerne, hvor bånd 
kører ind og ud. 
 
Intern kørsel foregår med dozere på den eksisterende kulplads og på det nye kullager. Trans-
port af råvarer til og fra kulterminalen foregår med skibe og pramme. 
 

 

17. Støj – støjdæmpende foranstaltninger 
 
Ved udbud og indkøb af nye maskinanlæg til kulterminalen efterspørger DONG Energy bedste 
mulige teknologi fra virksomhedens leverandører med hensyn til støjdæmpning, ligesom over-
holdelse af givne krav til støjemission er en del af udbudsmaterialet på maskinanlæggene. 
 
I samarbejde med leverandører afprøver DONG Energy ligeledes nye løsninger til støjdæmpen-
de foranstaltninger, idet de krav, der bliver sat til de nye anlægs kildestyrker, ofte overskrider 
eksisterende og kendte tekniske løsninger til støjdæmpning. 

 

18. Støj – beregning 
 
Som grundlag for ansøgningen om miljøgodkendelse er udført en støjberegning for den samlede 
kulterminal i fuld drift. Desuden er støjberegningen suppleret med en beregning, der tager hen-
syn til en ændring af det oprindelige projekt. Ændringen indebærer etablering af en silo til oplag 
af kul på den eksisterende kulplads samt anvendelse af en dozer på det nye kullager. Rappor-
terne er udført af DONG Energy Måleteknisk laboratorium, som er en støjafdeling i DONG Ener-
gy. Afdelingen er akkrediteret til opgaven, hvilket sikrer uvildighed i udførelsen af beregningerne. 
Beregningerne er udført efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger for beregning af ekstern 
støj. 
 
Støjberegningen inkl. supplement er foretaget for en situation, hvor alle anlæg er i fuld drift på 
en gang, med følgende undtagelser: 
 

• Udskibningsanlæg 2 (det nye anlæg): Er ikke i drift i tidsrummet alle dage 22 – 7. 
• Dozere eksisterende kulplads: Er ikke i drift i tidsrummene: Alle dage 22 – 7. 

Hverdage 18 - 22, lørdag 14 - 22 samt søndag 7 – 22 kører kun 1 dozer. 
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Dette giver anledning til støjniveauerne vist i tabel 10 i de mest støjbelastede punkter i omgivel-
serne. 
 
Punkt Man-fre 7-18 

Lørdag 7-14 
MST Man-fre 18-22 

Lørdag 14-22 
Søndag 7-22 

MST Alle dage 22-7 MST 

Agersø 24,5 45 22,9 40 21,3 35 
Gerdalund 39,7 55 39,0 45 38,3 40 
Holtenvej 61 33,1 55 31,9 45 30,8 40 
Naturområde, 
Stigsnæs Skov 

46,8  44,6  41,9  

Sevedøgård 21,3 55 20,4 45 19,9 40 
Skel ved P-plads 51,9 70 49,1 70 46,1 70 
Syd for Solhjem 31,1 55 31,0 45 30,9 40 
Ørnehovedgård 48,0 55 45,3 45 41,9 40 
Østerhovedgård 27,4 55 27,1 45 26,8 40 

Tabel 10. Støjniveauer i omgivelserne ved fuld drift. 

 
Overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for de enkelte områder er markeret 
med fed skrift. Det ses, at de vejledende grænseværdier overskrides på hverdage mellem 18 og 
7, om lørdagen fra 14 til 7 samt hele søndag ved nærmeste nabo Ørnehovedgård. De vejleden-
de grænseværdier er overholdt i alle øvrige beregningspunkter. 
 
På hverdage mellem 18 og 22, lørdag mellem 14 og 22 samt søndag mellem 7 og 22 viser den 
orienterende beregning en støjemission hos nærmeste nabo på 45,3 dB, og Miljøstyrelsens vej-
ledende grænseværdi er 45 dB. En forskel i den størrelse vil normalt indeholdes i almindelig 
usikkerhed ved afrunding, og betegnes ikke som en overskridelse. En støjmåling på det færdig-
etablerede anlæg vil vise, om anlægget i en driftssituation reelt overholder de vejledende græn-
seværdier. 
 
I tidsrummet alle dage 22 til 7 skyldes overskridelsen primært kajbåndet ved lossekajen samt 
det åbne højbånd på tværs af det eksisterende kullager. Den orienterende støjberegning viser 
her en overskridelse på knap 2 dB. Dæmpning af transportbånd er et af de områder, hvor der pt. 
laves undersøgelser i samarbejde med leverandører. Der arbejdes bl.a. med materialevalg og 
udformning. Det er pt. ikke muligt at sige, om støjbidraget kan nedbringes i forhold til de værdier, 
som er anvendt i støjberegningen, hvilket er de garantier leverandøren har sat til leveringen.   
 
Det er anslået, at der skal anvendes 3 dozere til håndtering af kul på den nuværende kulplads i 
dagtimerne og én dozer på den nye kulplads hele døgnet. Det er muligt, at der i dagtimerne er 
behov for at anvende yderligere kørsel med dozere, og den udførte støjberegning viser, at der er 
plads til yderligere anvendelse af dozere i dagtimerne uden at Miljøstyrelsens vejledende græn-
seværdier for støj overskrides. 
 
Samlet set vurderes det, at støjberegningerne er udtryk for en worst case situation, hvor de hø-
jest garanterede kildestyrker er anvendt, og næsten alle anlæg er i drift samtidig. I praksis vil der 
både optræde perioder, hvor mange anlæg er i drift, og hvor flere anlæg ikke anvendes. 
 
Det skal nævnes, at støj fra kulskibe, der ligger til kaj ved lossekajen, ikke er medtaget i bereg-
ningen af anlæggets samlede støjemission. Skibene er komplekse støjkilder, der er sammensat 
af mange enkelte kilder, som hver især ikke nødvendigvis finder anvendelse i de faktiske aktivi-
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teter under det pågældende anløb. Det maskineri, som er nødvendig for lastning og losning un-
der anløb til Stigsnæsværkets havn, er landbaseret (lossekranerne) og er derfor medregnet i 
støjberegningen. Skibene har i havn behov for at anvende deres hjælpemaskineri til produktion 
af strøm til ventilation, maskineri, m.v. 
 
Der eksisterer i dag ikke regler eller retningslinier for ekstern støj fra skibe, eller for hvorledes 
skibsstøjen kan eller skal indregnes i virksomhedernes støjkortlægning. Der findes heller ikke 
standarder eller krav til skibenes støjbelastning af omgivelserne, hvilket betyder, at der ikke fin-
des data for skibenes støjudbredelse, ligesom skibene ikke er designet med henblik på at redu-
cere den eksterne støj. 
 
På baggrund af en afgørelse fra Miljøklagenævnet om, at skibsstøj skal indregnes i støj-
emissionen fra Enstedværket, har DONG Energy taget kontakt til Miljøklagenævnet og statens 
miljøcentre, inkl. Miljøcenter Roskilde, med henblik på at få gennemført en principiel vurdering 
og prøvelse af spørgsmålet om indregning af støj fra skibe. Indtil der foreligger en afgørelse i 
denne sag, har DONG Energy derfor valgt ikke at indregne bidrag fra kulskibe i den samlede 
beregning af støj fra kulterminalen. 
 
Støj fra slæbebåde og pramme er heller ikke medtaget i beregningen, idet der etableres landfor-
syning af strøm til disse, så generatorer o.a. ikke er i drift, når pramme og slæbebåde ligger til 
kaj ved Stigsnæsværket. 
 
 

19. Affald – sammenhæng og mængder 
 

19.1 Anlægsfasen 
 
Ved gennemførelse af anlægsarbejder på Stigsnæs produceres en vis mængde affald primært i 
form af affald fra vedligehold af maskiner samt husholdningsaffald fra arbejdspladserne. 
 
Ved etablering af den nye udskibningspier anvendes ca. 30.000 m3 flyveaske som erstatning for 
jomfruelige byggematerialer. 
 

19.2 Driftsfasen 
 
I driftsfasen produceres kun mindre mængder affald fra vedligehold af maskiner, transportbånd 
m.v. 
 
Fra servicepladsen for slæbebåde og fra dozergaragen produceres følgende typer farligt affald: 
 
130205 Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier 
130206 Syntetiske motor-, gear- og smøreolier 
130207 Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier 
130208 Andre motor-, gear- og smøreolier 
130401 Bundolie fra sejlads på indre vandveje 
150202 Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andet-

steds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer 
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20. Affald – håndtering og oplag 
 
Affald vil blive håndteret sammen med Stigsnæsværkets affald og i øvrigt i henhold til de til en-
hver tid gældende kommunale affaldsregulativer. 
 
Fra servicepladsen for slæbebåde håndteres husholdningsaffald og lign. i overensstemmelse 
med Stigsnæsværkets øvrige affaldsfraktioner. Olieaffald, filtre og lignende fra servicering af 
slæbebåde håndteres af de firmaer, som der indgås aftaler med omkring vedligehold. 
 
 

21. Affald – nyttiggørelse og bortskaffelse 
 
Affald fra kulterminalen indgår ikke i virksomhedens produktion, men vil blive nyttiggjort eller 
bortskaffet uden for virksomheden efter gældende affaldsregler. 
 
 

22. Jord og grundvand 
 

20.1 Jord 
 
Det nye kullager etableres på et område på Gulfhavnen, hvor der tidligere har været raffinaderi 
samt lagertanke for olieprodukter. Kullageret vil omfatte arealer, der har været anvendt til bl.a. 
procesområder og oplagring af produkter i tanke. Grundet de tidligere aktiviteter på området, er 
der konstateret flere jordforureninger med kulbrinter. I forbindelse med forundersøgelserne til 
denne VVM-redegørelse er disse forureninger vurderet på baggrund af tidligere undersøgelser 
og moniteringsdata. 
 
I det der er etableret afværgeforanstaltninger på området, er det muligt, at der har ligget en afta-
le mellem det tidligere Vestsjællands Amt og det tidligere Q8 om monitering af området. Vest-
sjællands Amt er blevet nedlagt og Q8 har solgt arealet ved Gulfhavnen til Energi E2, der siden 
er blevet til DONG Energy, og det har ikke været muligt at finde en sådan aftale, hverken på 
Gulfhavnen, Miljøcenter Roskilde eller Region Sjælland. Der er derfor taget udgangspunkt i, 
hvordan den konstaterede forurening håndteres. 
 
 
Der er ved undersøgelser i perioderne 1993 -1995 og 2000 – 2001 konstateret flere forureninger 
med kulbrinter i området, hvor kullageret forventes etableret. De konstaterede forureninger er 
markeret på kortudsnittet i figur 16Figur .  
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Figur 16. Konstaterede forurenede områder samt forurenede prøver i området. 

 
To af de forurenede områder udgøres af tankgårde, hvor hele gården er forurenet. De udførte 
undersøgelser har bl.a. også vist, at der typisk er sket spredning af forurening i forbindelse med 
kabelgrave, men at der også er konstateret flere punktkilder. 
 
En væsentlig spredning af de påviste forureninger vurderes at blive begrænset af geologien, 
som overvejende er moræneler. Hele området er ikke undersøgt p.t. og hermed vides ikke, hvor 
udbredt eventuelle ukendte forureninger er.  
 
Ud over områderne med konstaterede forureninger, har der på den nordlige del af arealet tidli-
gere været håndteret forurenet jord i forbindelse med jordbehandling på pladsen. Der kan mulig-
vis være nogle reminiscenser i form af lettere forurening tilbage fra denne aktivitet. 
 
Desuden er det kun en begrænset del af arealet, som er undersøgt indtil videre. Idet området 
tidligere har været anvendt til raffinaderi samt lagertanke for olieprodukter, er der stor risiko for, 
at der findes andre kulbrinteforureninger på området, der endnu ikke er lokaliseret. Hovedsagligt 
i de tidligere procesområder og tankgårdene kan der forventes at forekomme uopdagede foru-
reninger. 
 
Arealerne, hvor kullageret opføres, er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinte-
resser. Geologien i området er ca. 30 m glacialt moræneler, der overlejrer skrivekridt. Grund-
vandet vurderes således som værende forholdsvist godt beskyttet.  
 
Forureningerne på området vurderes derfor ikke at true grundvandet. 
 
Der er i øjeblikket flere aktive foranstaltninger til minimering af spredningen af de kendte forure-
ninger fra arealet til de omgivende recipienter. Placeringen fremgår af figur 17.  
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Figur 17. Placering af afværgedræn (rød markering) og plantebælter (grøn). 

 

20.1.1 Afværgedræn 
 
Der er etableret drænsystemer til bortledning af forurenet sekundært grundvand fra nogle af de 
forurenede områder (markeret med rød i figur 17). Udover at aflede vand fra de tidligere proces-
områder, (jf. nr. 1 og 2 på figur 17) er der etableret et afskærende dræn i forhold til udløb af 
vand til vådområdet Maden, nord for arealet (jf. nr. 4 på figur 17). Endeligt er der etableret dræn 
til afledning af forurenet vand fra området ved truck-load installationerne (jf. nr. 5 på figur 17) 
samt området ved tank 72/74 (jf. nr. 3 på figur 17). Drænene er fortsat i drift og drænvandet 
pumpes via det interne kloaksystem til API-separatoren sydvest for arealet. Der sker således 
ikke direkte udledning til recipienter i området. 
 
Idet der skal afgraves betydelige mængder jord i det område, hvor kulpladsen skal etableres, vil 
samtlige afværgedræn (1, 2, 3 og 4 på figur 17) og plantebælter, som er placeret inden for om-
rådet blive fjernet. Det afskærende dræn, der er etableret i forhold til afledning af forurenet vand 
fra området ved truck-load installationerne, nord for arealet (jf. 5 på figur 17) vil blive bibeholdt 
og vil blive tilkoblet det nye omfangsdræn der bliver etableret i forbindelse med kullageret. 
 

20.1.2 Plantebælter 
 
Med henblik på at reducere mængden af vand der afstrømmer fra området, samt stimulere den 
naturlige nedbrydning ved at tilføre ilt til den mættede zone, er der etableret et antal plantebæl-
ter af henholdsvis poppel- og piletræer (markeret med grøn på figur 17). Plantebælterne er pla-
ceret i den forventede afstrømningsretning fra de forurenede områder. Der er ikke foretaget 
markante justeringer (fældning, udtydning o.l.) i planterne siden etableringen i 2002. Plantebæl-
terne inden for området vil blive fjernet ved etableringen af det nye kullager. 
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20.1.3 Forureninger 
 
Der skal i forbindelse med anlægsarbejdet afgraves en del jord på det areal, hvor kullene skal 
oplagres og hvor transportfaciliteterne etableres. Hele kullageret forventes planeret til kote +5. 
Dette vil omfatte alle forureninger i det tidligere procesområde (der generelt er beliggende i kote 
+10) og forureningerne ved tank 11 og på den nordvestlige del af området. Der er ikke kendskab 
til den vertikale udbredelse af de konstaterede forureninger, men idet geologien på området be-
står af ca. 30 m moræneler, vurderes den vertikale udbredelse at være begrænset. Hvis der i 
forbindelse med anlægsarbejdet konstateres forurening under kote +5, vil disse forureninger 
blive kortlagt (vertikal/horisontal udbredelse) og indtegnet på kort.  
 
Der er p.t. påvist tre områder med forurening. Forureningerne over kote +5 ved tank 11 og i det 
nordvestlige område vil begge blive opgravet og omdisponeret. Forureningen ved tank 72/74 vil 
delvist blive opgravet, men noget af forureningen her vil blive yderligere dækket af den nyetable-
rede jordvold. 
 

20.1.4 Afhjælpende foranstaltninger 
 
Ved etablering af kullageret vil der blive udarbejdet en jordhåndteringsplan. Denne plan vil inde-
holde en beskrivelse af de eksisterende afværgeforanstaltninger samt en beskrivelse af, hvilke 
der fjernes og hvilke der fortsat vil eksistere efter etableringen af kullageret. I beskrivelsen af de 
eksisterende afværgeforanstaltninger vil den nuværende monitering også blive beskrevet. 
 
Ud over ovenstående vil jordhåndteringsplanen også indeholde en beskrivelse af den forventede 
jordhåndtering i korte træk, antallet af forventede jordanalyser, miljøtilsynet der foretages i an-
lægsfasen, den forventede omdisponering af jorden og situationsplaner, der viser ovenstående. 
På baggrund af den udarbejdede jordhåndteringsplan og i samarbejde med de relevante myn-
digheder vil omfanget af nødvendige analyser blive aftalt. 
 
Idet der skal håndteres store mængder jord i forbindelse med etableringen af kullageret, er der 
en række forhold, der skal tages i betragtning. 
 

• Håndtering af jord fra kendte og ukendte forureninger. 
• Etablering af jordvolde. 
• Etablering af dræn. 
• Håndtering af jord i anlægsfasen. 

 

20.1.5 Håndtering af jord fra kendte og ukendte forureninger 
 
Forurenet jord, der afgraves, indbygges i jordvoldene således, at det mest forurenede jord pla-
ceres i de områder, hvor forurenet jord ikke bortgraves. Dette vil f.eks. være tilfældet på den 
nordlige side af kullageret (langs Avenue A), som er det område, hvor forureningen ved tank 
72/74 findes. Da disse områder allerede er forurenet, vil udlægning af yderligere forurenet jord i 
disse områder ikke medføre væsentlige ændringer i forureningsforholdene i de pågældende 
områder. 
 
Det må formodes, at der kan være en eller flere p.t. ukendte forureninger på arealet. Forurenet 
jord fra disse kilder vil blive håndteret løbende i forbindelse med anlægsarbejdet. Der vil således 
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blive udtaget jordprøver til klassificering af forureningen, og der vil blive taget stilling til, hvor jor-
den mest hensigtsmæssigt indbygges i jordvoldene. Udtagning af jordprøverne vil ske på bag-
grund af syns- og lugtindtryk samt efterfølgende PID-målinger. På baggrund heraf vil jordprø-
verne blive indsendt til akkrediteret laboratorieanalyse.     
 
Som udgangspunkt vil forurenet jord, der indbygges i voldene omkring kullageret, blive samlet i 
afsnit af voldene sådan, at og evt. afværgeforanstaltninger kan etableres mest effektivt og ratio-
nelt.  
 

20.1.6 Etablering af jordvolde 
 
Jordvoldene omkring det nye kullager vil blive opbygget af den overskudsjord, der bliver genere-
ret i forbindelse med planering af området, hvor kullageret etableres. 
 
Placeringen af det indbyggede forurenede jord i jordvoldene vil blive indmålt og optegnet på 
kort. På kortet vil endvidere blive angivet, hvilket type forurening der er tale om. 
 
Ved drift af kullageret vil der forekomme kulstøv, der på sigt vil medføre en lettere forurening af 
de omkringliggende jordvolde. På baggrund heraf vurderes det, at lettere forurenet jord evt. kan 
anvendes til slutafdækning af den forurenede jord i kernen af jordvoldene på den side, der ven-
der ind mod kullene. På ydersiden af jordvoldene vil der blive anvendt ren jord til afdækning af 
den forurenede jord.  
 
Jordvoldene beplantes med rajgræs, pil/poppel eller andre buske og planter, der kan fremme 
nedbrydningen af den påviste kulbrinteforurening samt nedbringe afstrømningen af overflade-
vand. Beplantningen vil blive gennemført efter aftale med Slagelse Kommune, som er lokal-
planmyndighed for området. 
 

20.1.7 Etablering af dræn 
 
Under kullageret etableres dræn til opsamling af evt. forurenet sekundært grundvand samt evt. 
nedsivende overfladevand. Drænene etableres på langs af kullageret med en indbyrdes afstand, 
så mest muligt vand vil blive opsamlet af drænene. Vandet ledes til en holdetank, og genanven-
des til støvbekæmpelse på kulpladsen ved sprinkling af kuloplaget. Der vil derfor ikke blive ud-
ledt forurenet vand fra sedimentationsbassinet til grundvand eller recipienter. 
 
Der vil tillige blive etableret omfangsdræn på ydersiden af jordvoldene omkring kullageret, hvor 
det er nødvendigt f.eks. for at forhindre afløb af forurenet overfladevand og sekundært grund-
vand til området Maden. Da de nye afværgedræn vil opsamle vand, der kan have et indhold af 
organisk forurening fra de eksisterende jordforureninger, vil afværgedrænene forbindes til den 
eksisterende API-separator, der er en stor olieudskiller. Fra API-separatoren afledes vandet til 
Agersø Sund. 
 
Maderenden er et rørlagt vandløb, der passerer det nye kullager i det østlige hjørne. Det lukke-
de vandløb passerer under en del af den vold, der etableres omkring lageret. I forbindelse med 
etablering af kullageret vil afværgeforanstaltninger i forbindelse med efterladte og indbyggede 
forureninger blive etableret således, at der ikke sker påvirkning af Maderenden. Der vil endvide-
re blive taget stilling til, om Maderenden skal forlægges eller omlægges afhængigt af placering 
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af vandløb og kvalitet af rørene. Slagelse Kommune er vandløbsmyndighed, hvorfor dette vil 
forhold vil blive afklaret med kommunen forinden anlægsarbejderne påbegyndes. 
 

20.1.8 Håndtering af jord i anlægsfasen 
 
I forbindelse med anlægsfasen vil der være behov for løbende miljøtilsyn, så jordstrømmene kan 
reguleres. Der kan endvidere løbende i afgravningsprocessen blive behov for at vurdere, om og 
i hvilket omfang der skal anvendes sikkerhedsudstyr m.v. Tilsynet vil endvidere sikre, at al gæl-
dende lovgivning samt givne tilladelser og godkendelser i forbindelse med håndtering af forure-
net jord vil blive overholdt. 
 
Miljøtilsynet vil fungere som koordinator i forhold til entreprenørerne og sikre, at forurenet jord 
håndteres og slutplaceres korrekt. Miljøtilsynet vil være til stede under alt jordarbejde, der kan 
involvere forurenet jord. Der vil således kunne tages beslutninger i det øjeblik mistanken om 
forurening opstår og korrekt håndtering af jorden vil umiddelbart kunne iværksættes. Forurenet 
jord vil blive flyttet efter en konkret vurdering og ikke efter en på forhånd fastlagt plan. Derved 
skabes en dynamisk håndtering af den forurenede jord under hensyntagen til mængden og type 
af forurenet jord samt den overordnede arbejdsgang på pladsen. Tilsynet vil endvidere sikre, at 
der sker afdækning af voldene med uforurenet jord på ydersiden og med rent eller, hvis der ikke 
findes tilstrækkelig rent jord på området, så lettere forurenet jord på indersiden. 
 
En væsentlig del af tilsynets arbejde vil endvidere blive kortlægning af den indbyggede forure-
nede jord i voldene samt en kortlægning af den forurening, der ikke bortgraves. Dette arbejde vil 
danne baggrund for udformning af evt. afværgeforanstaltninger (primært dræn) for sikring af, at 
der ikke efterfølgende sker forurening af overflade-, grundvand eller recipienter. 
 
Tilsynets arbejde afsluttes med udformning af drænsystem og evt. supplerende afhjælpende 
foranstaltninger i forbindelse med den forurening, der dels lægges i voldene dels efterlades i 
bunden af kullageret. Forslag til disse foranstaltninger fremsendes til Miljøcenter Roskilde for 
kommentering. Når der er enighed om foranstaltningernes omfang etableres drænsystemerne. 
 

20.1.9 Opfølgning på jordhåndteringen 
 
De i jordhåndteringsplanen beskrevne afværgeforanstaltninger, moniteringer og omdisponerin-
ger af jorden vil efterfølgende blive i beskrevet i en rapport. Rapporten vil indeholde en beskri-
velse af den omdisponerede jord samt tegninger, der viser, hvorledes den forurenede jord er 
indbygget. Herudover vil der blive udarbejdet forslag til efterfølgende monitering  
 

20.2 Grundvand 
 
Arealerne, hvor kullageret opføres, er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinte-
resser. Geologien i områder er ca. 30 m glacialt moræneler, der overlejrer skrivekridt. Grund-
vandet vurderes således som værende forholdsvist godt beskyttet.  
 
Forureningerne på området vurderes derfor ikke at true grundvandet. 
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21. Forslag til vilkår og egenkontrol 
 

Indretning og drift 
 
Et eksemplar af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden 
og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 
 
Spunsvæggen skal om muligt vibreres på plads, så støj fra ramning undgås. Hvis ikke ramning 
kan undgås, skal anvendes pinger eller andre skræmmeredskaber der sikrer, at havpattedyr 
bortskræmmes fra kulterminalens umiddelbare nærområde. Der skal også anvendes advarsels-
bankning på spunsvæggen, hvis denne bankes ned med rambuk. 
 
Spunsvæggens samlinger skal tætnes med specialtætner, der kan begrænse udveksling af vand 
og partikler med recipienten væsentligt. 
 
Den nye udskibningspier skal korrosionsbeskyttes. En eventuel lækage i spunsvæggen skal 
straks udbedres, så væggen opnår sin oprindelige tæthed igen, og udvaskning af flyveaske 
undgås. 
 
10 år efter pierens etablering med flyveaske, skal der udtages en prøve af flyveasken indbygget 
under havets overflade. Prøves skal anvendes til at vurdere askens cementerings- og udvask-
ningsegenskaber således, at en risikovurdering kan foretages for spunsens vedligeholdelse og 
risiko for udvaskning af flyveasken til recipient. Risikovurderingen skal anvendes til eventuelt at 
fastsætte fornyede vilkår for spunsens vedligeholdelse. 
 

Jord 
 
Der skal udarbejdes en jordhåndteringsplan, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden inden 
anlægsarbejdet påbegyndes. Planen skal indeholde 
 

• En beskrivelse af hvilke afværgeforanstaltninger der fjernes og hvilke nye der etableres 
efter etableringen af kullageret 

• En beskrivelse af den forventede plan for omdisponering af jorden 
• En beskrivelse af miljøtilsynets rolle i anlægsfasen 

 
Ved etablering af den nye kulplads skal der ved jordarbejde være miljøtilsyn tilstede på pladsen, 
som kan sikre, at forurenet jord håndteres og slutplaceres korrekt. 
 
Forurenet jord der omdisponeres skal placeres på steder, hvor der i forvejen er konstateret foru-
renet jord. Forurenet jord skal indmåles og optegnes på kort. Efter omdisponering skal forurenet 
jord markeres med signalnet. 
 
Ydersiden af jordvolde, hvor der er placeret forurenet jord, skal slutafdækkes med 0,5 m ren 
jord. 
 
Hvis de eksisterende afværgedræn for afløb til vådområdet Maden fjernes, skal disse genetable-
res. Der skal ligeledes etableres afværgedræn fra områder, hvor der placeres forurenet jord i 
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volde. Afværgedræn skal kobles på områdets eksisterende system for afledning af overflade-
vand, og afledes via den eksisterende API-separator til recipient. 
 
Efter endt jordhåndtering skal der udarbejdes en rapport der beskriver placeringen af forurenet 
jord, afværgeforanstaltninger samt moniteringer. Slutrapporten vil blive fremsendt til tilsynsmyn-
digheden senest 3 måneder efter jordarbejdets afslutning. 
 

Kullager 
 
I det nye kullager (den store kulplads) må der ikke lagres kul i højder, som overstiger den om-
kransende støj- og støvskærm. På det eksisterende kullager (den lille kulplads) må der lagres 
kul til kote 25. 
 

Støv 
 
Losning, lastning, transport, håndtering og oplag af kul må ikke give anledning til støv i omgivel-
serne, som efter tilsynsmyndighedens vurdering kan anses for væsentlig. De tiltag, der er gjort 
for at imødegå støvemission skal anvendes, dvs. vindskærme, overdækning af bånd, sprinkling 
og rengøring. 
 
Oplag af kul skal i nødvendigt omfang sprinkles med vand og/eller støvbinder for at forhindre 
støvflugt til omgivelserne. Støvbindingen skal løbende vedligeholdes, således at støvflugt be-
grænses mest muligt. Sprinklersystemer skal være egnede til at hindre støvflugt, der kan være 
til gene for omgivelserne. 
 
Når vindstyrken målt som ½-times middelværdi på Stigsnæsværket overstiger 10,8 m/s, skal 
Stigsnæsværket stoppe losning af kul, hvis det støver uden for værkets område eller hvis der 
modtages naboklager, samt ved vindstød over 20 m/s. 
 
Der skal foreligge en instruks vedrørende håndtering af kul, hvis formål er at undgå støvgener, 
samt sikre overholdelse af vilkår. 
 
Støv fra området i øvrigt skal begrænses ved effektiv renholdelse af udendørs arealer eller ved 
befugtning. Forekomst af synlig aflejring af kulstøv på naboejendomme skal straks fjernes ved 
anmodning herom fra naboer. 
 
Såfremt aktiviteterne giver anledning til støvgener i omgivelserne, kan tilsynsmyndigheden for-
lange yderligere tiltag til begrænsning af støvemission fra anlægget. 
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Støj 
 
For kulterminalen gælder nedenstående grænseværdier i de nævnte områder:  
 

Dage Tidsrum 
Skel 

ved P-
plads 

Gerda-
lund 

Holtenvej 
61 

Ørne-
hovedgård Agersø 

Mandag – fredag 
Lørdag 

07.00 – 18.00 
07.00 – 14.00 70 55 55 55 45 

Mandag – fredag 
Lørdag 
Søn- og helligdage 

18.00 – 22.00 
14.00 – 22.00 
07.00 – 22.00 

70 45 45 45 40 

Alle dage 22.00 – 07.00 70 40 40 42 35 
 

Spildevand 
 
Flyveaskepartikler skal fjernes fra overskudsvandet fra opfyldning af spuns ved filtrering, sedi-
mentation, el.lign. inden udledning til recipient. 
 
Overskudsvand fra opfyldning af spunsen skal overholde følgende værdier inden udledning til 
recipient: 
 
Tungmetal Gennemsnitsværdi 

[μg/l] 
Maks. indhold 

[μg/l] 
Arsen 41 413 
Krom VI: 1275 

III: 1275 
VI: 6.400 
III: 46.500 

Molybdæn 2500 220.000 
Selen 375 - 
Vanadium 185 - 

 
Hvis overskudsvandet fra opfyldning af spunsen ikke kan overholde ovenstående værdier inden 
udledning, skal der etableres rensning. 
 
Overfladevand fra kaj arealerne samt fra øvrige befæstede arealer (vejene) ledes til vejbrønde 
og udledes til recipient igennem sandfang. Vandet skal overholde følgende værdier inden ud-
ledning til recipient: 
 
Tungmetal Gennemsnitsværdi 

[μg/l] 
Arsen (0,11 + baggrund) * 788 
Cadmium 2,5 * 788 
Kobber (1+baggrund) * 788 
Krom Cr VI: 3,4 * 788 

Cr III: 3,4 * 788 
Kviksølv 0,3 * 788 
Nikkel (0,23+baggrund) * 788 
Bly 0,34 * 788 
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Spulevand fra bygninger føres igennem sandfang og olieudskillere inden udledning til recipient. 
 
Sanitært spildevand ledes til trixtanke inden udledning til kølevandskanalen. 
 
Slam fra Stigsnæsværkets sodbassiner må udspredes på kullageret med henblik på at udnytte 
slammets støvdæmpende effekt. Slammet skal ved udspredningen fordeles i et jævnt lag. 
 
Der skal etableres dræn under den store kuloplagsplads, så overfladevand kan opsamles og 
genanvendes til sprinkling som forebyggelse af støvemission. Der skal etableres et opsamlings-
bassin med kapacitet til at klare udskiftning og reparation af recirkuleringspumpen. 
 

Affald 
 
Affald skal håndteres i henhold til de til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer. 
 
Olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres i henhold til de til enhver tid 
gældende bestemmelser herom. Der henvises p.t. til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 
af 13. december 2006 om affald. Virksomheden skal sende anmeldelse og en evt. ansøgning 
om dispensation for aflevering til Slagelse Kommune. Kopi af en evt. dispensation skal sendes til 
tilsynsmyndigheden. 
 

Risiko 
 
Indendørs placerede tanke til olie og kemikalier skal opbevares i spildbakker, der som minimum 
kan rumme indholdet af den største beholder, alternativt skal disse produkter opbevares i lokaler 
uden afløb. 
 

Kontrolmålinger 
 
Støj 
Virksomheden skal senest tre måneder efter fuld produktionsudvidelse dokumentere overfor 
tilsynsmyndigheden, at vilkår om støj er overholdt, når virksomheden er i fuld, normal drift. 
 
Dokumentationen kan ske i form af resultater af målinger og beregninger udført som beskrevet i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984. Dokumentationen skal indeholde de oplys-
ninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af be-
regningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives. 
 
Beregningerne og målingerne skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK 
eller godkendt af Miljøstyrelsen til ”Miljømålinger – ekstern støj”. 
 
Et eksemplar af rapporten med dokumentationen af måle- og beregningsresultaterne indsendes 
til tilsynsmyndigheden. 
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Tilsynsmyndigheden kan højst forlange foretaget yderligere beregninger/målinger 1 gang årligt, 
hvis vilkår om støj er overholdt. 
 
Som kriterium for anmodningen skal enten foreligge naboklager eller forhold, som afviger fra, 
hvad kulterminalen har oplyst i ansøgningen om miljøgodkendelse eller ved Miljøcenterets be-
handling af ansøgningen (afvigelse fra godkendelsesgrundlaget). 
 
Vand 
Der skal udtages prøver af overskudsvandet fra opfyldningen af pieren inden udledning til reci-
pient. Prøven skal filtreres og analyseres for As, Cr, Mo, Se og V. Der skal udtages prøver inden 
indfyldning af flyveaske samt efter indfyldning er startet, med 1 uges mellemrum. Efter 4 uger 
med analyser, der overholder udledningskravene i vilkår xx, nedsættes prøveudtagningsinterval-
let til 14 dage. Hvis opfyldningen strækker sig længere end 4 måneder, nedsættes prøvetag-
ningsintervallet til 1 måned. Tilsynsmyndigheden skal have en kopi af analyseresultaterne så 
snart de foreligger. 
 
Senest 3 måneder efter idriftsættelse af den udvidede kulterminal, skal der udtages 2 prøver af 
overfladevandet fra udledning fra den nye udskibningspier efter rensning i sandfang. Prøverne 
analyseres for As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni og Pb, og det skal dokumenteres, at grænseværdierne i 
vilkår xx overholdes. Tilsynsmyndighederne skal have en kopi af analyseresultaterne så snart de 
foreligger. Overholdes grænseværdierne skal der ikke indsendes yderligere dokumentation for 
vilkårets overholdelse. 
 
Monitering og vedligeholdelse af områdets API-separator reguleres i den til enhver tid gældende 
miljøgodkendelse af Gulfhavnen.  
 

Uheld 
 
Spild m.v. 
Kulterminalens processer og apparatur skal indrettes således, at spild og andet ukontrolleret 
udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadens omfang begræn-
ses, hvis der alligevel sker uheld 
 
Kulterminalen skal straks meddele akut forurening som følge af driftsuheld eller andet til det 
kommunale beredskab over alarmcentralen på telefon 112. 
 
Inden for Miljøcenterets åbningstid orienteres Miljøcenter Roskilde.  
 
Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet (år-
sag, virkning, konsekvenser) senest 14 dage efter forureningen har fundet sted med mindre an-
det aftales med miljøcenteret. 
 

Tilsyn 
 
Tilsynsmyndighed er Miljøcenter Roskilde 
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Egenkontrol 
 
Kulterminalen skal dagligt føre tilsyn med, at støvbindingen i kullagrene er vedligeholdt og virker 
efter hensigten. 
 

Journal 
 
Stigsnæsværket skal føre journal, hvori følgende noteres: 
 

• Middelvindhastighed i m/s (½-times middelværdier, når der foretages losning eller last-
ning) 

• Forbrug af støvbinder og vand 
• Større driftsforstyrrelser og uheld 

 
Journalen skal være tilgængelig for Miljøcenter Roskilde i minimum 3 år. 
 
 

22. Driftsforstyrrelser og uheld 
 

22.1 Emissioner fra uheld 
 
Forurening fra ulmebrande begrænser sig primært til CO2, CO og SO4 i mindre mængder, så-
fremt disse brande opdages og begrænses. Ved gennembrud af branden vil der tillige være en 
betydelig røgudvikling med sod og partikler. Eftersom forbrændingshastigheden er meget lav og 
brandspredningshastigheden ligeledes er meget lav, er en reaktionstid ikke vigtigt i forhold til 
eskalering. 
 
Forurening fra en fuldudviklet brand på størrelse med hele kulterminalen vil være meget omfat-
tende, blandt andet fordi branden ikke vil kunne slukkes, så det vil være nødvendigt at lade den 
brænde ud. Risikoen for en fuldudviklet brand er vurderet til at være meget lav, bl.a. fordi det er 
muligt at slukke branden, inden den udvikler sig, og fordi spredningshastigheden er meget lav. 
 

22.2 Foranstaltninger til at imødegå uheld 
 
Der vil blive udarbejdet procedurer for hvordan brande på den nye kullager skal bekæmpes, og 
procedurerne vil komme til at indgå i kulterminalens certificerede miljø- og arbejdsmiljøledelses-
system. Brandbekæmpelse vil ske ved omgravning af kullene samt ved vanding. Omgravning vil 
ske ved hjælp af gravemaskiner, og vanding vil ske ved hjælp af det system af faste vandkano-
ner, som etableres langs skinnerne for stacker/reclaimere og langs ydervoldene. 
 
I det eksisterende kullager nord tilføres vand ved hjælp af spraykanoner, og kullene komprime-
res, hvilket nedsætter sandsynligheden for, at en ulmebrand starter. 
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22.3 Foranstaltninger for at begrænse virkninger på mennesker og miljø fra 
uheld 
 
For at begrænse virkninger på mennesker og miljø fra en brand i kullageret etableres rutiner for 
effektiv brandslukning, ligesom brandslukning og evakuering skrives ind i Stigsnæsværkets in-
terne beredskabsplan. 
 
Vand fra brandslukning på det store kullager vil tilbageholdes holdebassinet og kan herfra recir-
kuleres til kullageret. På den lille kulplads filtreres brandslukningsvand i sandfiltre inden udled-
ning til Agersø Sund. 
 
 

23. Virksomhedens ophør 
 
Der er tale om etablering af en permanent virksomhed. Hvis driften skulle ophøre indsendes en 
plan, som beskriver hvilke foranstaltninger, der træffes i forbindelse med driftens ophør. Det 
nærmere indhold af planen og omfanget af foranstaltninger, der skal iværksættes, aftales på det 
pågældende tidspunkt med tilsynsmyndigheden og vil f.eks. omfatte fjernelse af affald, herunder 
en plan for håndtering af flyveasken i udskibningspieren, tømning af spildolietanke, og dokumen-
tation for grundens forureningstilstand. 
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Bilag 2. Oversigtplan i 1:8000 (ved A4). 

N 
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Bilag 3. Situationsplan i 1:10.000 med indtegning af de nye anlæg. 
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Bilag 4. Kort over internationale naturbeskyttelsesområder i nærheden af kulterminalen i 
1:20.000 (ved A4). 
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