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1. INDLEDNING 
 
Den 10. august 2003 skete et udslip af ca. 800 m3 dieselolie fra Kyndby-
værkets tank 4. Hovedparten af olien løb via et drænsystem ud på jorden i 
tankgård 5, og sev ned og spredte sig via grundvandet, således at jord in-
denfor og udenfor tankgård 5 blev forurenet. 
 
Den 15. juni 2004 meddelte Frederiksborg Amt midlertidig miljøgodkendelse 
til etablering og drift af anlæg til rensning af den olieforurenede jord, som 
blev bortgravet fra området i og omkring tankgård 5. 
 
Den 17. juni 2005 meddelte Frederiksborg Amt midlertidig miljøgodkendelse 
til at udvide anlægget til rensning af forurenet jord med 50 %. 
 
Jordrenseanlægget er placeret på del af askepladsen inden for strandbe-
skyttelseslinjen. Frederiksborg Amt har 7. juni 2004 og den 9. maj 2005 gi-
vet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 
 
Jordrensningsanlægget har en kapacitet på 22.500 m3, og består af 111 
miler á ca. 336 tons. Hovedparten af milerne indeholder flyveaske, da der 
tidligere har været askeplads i tankgården, hvor den forurenede jord er op-
gravet. 
 
Kyndbyværket har ved analyse af jordprøver udtaget to gange årligt løben-
de fulgt udviklingen I olieindholdet i jordmilerne. 
 
Resultater af analyser på jordprøver fra milerne viser en aftagende tendens 
i renseeffekten i jordbehandlingsanlægget. Kyndbyværket ønsker derfor at 
ændre rensningsmetoden til landfarming, som vurderes at være en mere 
effektiv rensning på det nuværende stadie i rensningsprocessen. 
 
Jord●Miljø har derfor på vegne af Dong Energy søgt om miljøgodkendelse 
til landfarming, d.v.s. til at udlægge jorden/asken fra milerne på en del af 
askepladsen. Arealet for landfarming er ca. 60.000 m2. Den forurenede 
jord/aske udlægges i et ca. 0,35 meter tykt lag, og harves 2 gange årligt. 
 
Miljøcenter Roskilde har den 8. juni 2009 meddelt dispensation til landfar-
ming og slutdisponering inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 
matr. nr. 68 Kyndby By, Kyndby – Kyndbyværket. 
 
Landfarmingsprojektet er ikke omfattet af reglerne om VVM. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i ansøgning om miljøgodkendelse, godkender 
Miljøcenter Roskilde hermed etablering og drift af landfarmingsanlæg til 
rensning af olieforurenet jord/aske.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i godkendel-
sens gyldige periode: 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
A2 Godkendelsen er tidsbegrænset til den 15. juni 2014. 
 
A3  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

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

 
A4  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder. 
 
Indretning og drift 
 
B1 Landfarmingen må alene omfatter olieforurenet jord/aske, som har 

været oplagt i miler på Kyndbyværkets jordrensningsanlæg, samt 
forurenet grus fra bundopbygningen af jordrensningsanlægget. 

 
 Landfarmingen må alene ske på det areal, der er afgrænset med rød 

streg på bilag B. Den forurenede jord/aske og det forurenede grus 
skal fordeles jævnt over hele arealet. 

 
B2 Landfarmingsområdet skal opdeles i 111 felter. 
 

Ved udlægning af jorden/asken i landfarmingsområdet må der kun 
udlægges jord/aske fra én mile i hvert af landfarmingsområdets fel-
ter. Forurenede grus fra bundopbygningen i jordrensningsanlægget 
skal udlægges i særskilte felter. 
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B3 Ved driften af landfarmingsområdet må der ikke ske en sammen-
blanding af jorden/asken fra to eller flere felter, udover den sammen-
blanding, der naturligt optræder som følge af almindelig harvnings-
praksis. 

 
B4 Kyndbyværket skal udarbejde instrukser og tilhørende skemaer til 

driftsjournal for driften af landfarming i henhold til vilkår i nærværen-
de miljøgodkendelse. 

 
 Kopi af instrukser og skemaer skal sendes til tilsynsmyndigheden 

inden etablering af landfarming påbegyndes. 
 
 
 Kontrol med indretning og drift 
B5 Kyndbyværket skal udarbejde en plan for etableringen af landfar-

mingsområdet, der som minimum skal indeholde: 
 

1. Tegning, der viser opdelingen af landfarmingsarealet i felter. 
2. Oplysninger om hvilket milenr., der udlægges i hvert felt. 
 
Planen skal sendes til tilsynsmyndigheden straks efter etableringen 
af landfarmingen. 
 

 
B6 Kyndbyværket skal udtage jordprøver fra landfarmingsområdet til 

analyse for olie. 
 
 Der skal udtages én jordprøve for hvert felt. Hver jordprøve skal be-

stå af 5 delprøver, som er jævnt fordelt over feltet. 
 
 Hver jordprøve skal analyseres for: 

• >C6-C10 (mg/kg TS) 
• >C10-C15 (mg/kg TS) 
• >C15-C20 (mg/kg TS) 
• >C20-C35 (mg/kg TS) 

 
Jordprøverne skal analyseres efter VKI-metoden af et dertil akkredi-
teret laboratorium. 

 
Første prøvetagningsrunde skal udføres senest 14 dage efter land-
farmingsområdet er færdigetableret. 

 
 Herefter skal der hvert år udføres en prøvetagningsrunde i hhv. juni 

og september. 
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Luftforurening 
C1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvge-

ner udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, 
om generne er væsentlige. 

  
 Kyndbyværket skal træffe foranstaltninger til forebyggelse af støv-

gener ved nabo beboelserne, hvis der opstår risiko for støvflugt fra 
landfarmingsområdet. 

 
C2 Kyndbyværket må ikke etablere og harve landfarmingsarealet, når 

vinden er i retninger mellem nord og vest, hvis vindhastigheden kan 
forårsage, at der udvikles støvgener ved naboer. 

 
 

Kontrol af luftforurening 
C3 Kyndbyværket skal føre driftsjournal over: 
 

1. vindretning på de dage, hvor landfarmingsområdet etableres 
og harves. 

2. Iværksatte foranstaltninger for eventuel forebyggelse af støv-
gener, samt dato og klokkeslæt herfor. 

3. Tidspunkt, hvor arbejdet indstilles på grund af vindhastighe-
den, jf. vilkår C2 

 
 
Støj 
D1 Driften af landfarmingsområdet er omfattet af støjgrænserne i vilkår 

17a i afgørelse af 13. oktober 2004 om ændring af vilkår 17 om støj. 
 
D2 Kyndbyværket må kun anvende maskiner til etablering og drift af 

landfarmingsområdet i følgende tidsrum: 
 
 Mandag – fredag, kl. 07:00-18:00 
 Lørdage, kl. 07:00-14:00 
 
 
 Kontrol med støj 
D3 Kyndbyværket skal føre driftsjournal over dato og klokkeslæt for 

harvning og anden brug af maskiner på landfarmingsområdet. 
 
 
Indberetning/rapportering 
 Årsrapportering 
E1 Én gang om året skal virksomheden sende en rapport til tilsynsmyn-

digheden med følgende oplysninger: 
1. Analyseresultater for >C6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-

C35 og C6-C35 på de jordprøver, der udtaget i kalenderåret, 
jf. vilkår B6 

2. Vurdering af analyseresultaterne i punkt 1, og herunder en 
vurdering af hvordan den biologiske renseproces forløber 
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3. Resume af kalenderårets driftsjournal for vindretning og 
vindhastighed, jf. vilkår C3. 

4. Resume af driftsjournal for foranstaltninger til forebyggelse af 
støvgener, jf. vilkår C3. 

5. Resume af kalenderårets driftsjournal for dato og klokkeslæt 
for brug af maskiner, jf. vilkår D3. 

6. Øvrige relevante oplysninger om driften i det forgangne ka-
lenderår 

  
 Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest den 1. 

november hvert år. 
 
Første afrapportering er pr. 1. november 2010. 

 
 
Ophør 
F1 Driften af landfarmningen skal indstilles, og den forurenede 

jord/aske skal fjernes efter kommunens anvisninger, hvis resultatet 
af 3 på hinanden følgende prøvetagningsrunder viser, at rensepro-
cessen efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke længere er i gang-
værende. 

 
 Senest 3 måneder efter tilsynsmyndigheden måtte have vurderet, at 

renseprocessen ikke længere er igangværende, skal Kyndbyværket 
sende dokumentation for, at al jorden/asken på landfarmingsarealet 
er bortskaffet. 

 
 Dog skal jorden/asken fra landfarmingsområdet være fjernet og 

bortskaffet efter kommunens anvisning senest den 15. juni 2014. 
Kyndbyværket skal sende dokumentation herfor til tilsynsmyndighe-
den senest den 1. juli 2014. 

 
Krav om fjernelse af jorden/asken samt dokumentation herfor bort-
falder, hvis kommunen vurderer, at kommunen kan meddele § 19 til-
ladelse eller anden tilladelse til slutdisponering af jorden/asken på 
området. I så fald skal Kyndbyværket som dokumentation herfor 
sende kopi af tilladelsen til tilsynsmyndigheden. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
 
Miljøcenteret vurderer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgæn-
gelige teknik. Se afsnit 3.2.15. 
 
Miljøcenteret vurderer, at landfarming på Kyndbyværket kan drives uden at 
påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgi-
velsernes sårbarhed og kvalitet. Se afsnit 4.1.6. 
 
Landfarming på Kyndbyværket vil ikke give anledning til til- og frakørsel til 
Kyndbyværket. Se afsnit 3.2.10. 
 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Beliggenhed 
Landfarmingsområdet ønskes placeret på del af askepladsen på Kyndby-
værkets område. Se kort 1. En del af landfarminsområdet udgøres af det 
nuværende jordrensningsanlæg (jordmiler).  
 
Bundopbygningen i det nuværende jordrensningsanlæg består af sand, 
membran, dræn og grus. I forbindelse med etablering af landfarmingen bli-
ver dræn og membran fjernet og bortskaffet. Sandet der ligger under mem-
branen forbliver på pladsen, mens gruset der ligger over membranen bliver 
udlagt sammen med de tilhørende miler. 
 

 
Kort 1. Placering af landfarmingsareal (afgrænset af rød streg) 
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Lokalplan 
Arealet for det ansøgte landfarmingsprojekt er omfattet af lokalplan nr. 58 
for Kyndbyværket med tilhørende boligområde fra oktober 1996. Lokalplan-
området fremgår af kort 2. Boligområdet har i december 2009 fået en selv-
stændig lokalplan nr. 025 og er ikke længere omfattet af lokalplan nr. 58. 
 
Det fremgår af lokalplanen, at området, hvor landfarmingsprojektet ønskes 
etableret må anvendes til aske- og slaggedepot, og at området må opfyldes 
til 7,5 meter. 
 

 
Kort 2. Lokalplanområde for lokalplan nr. 58 
 
Strandbeskyttelseslinje 
Området, hvor landfarmingsprojektet ønskes etableret, ligger inden for 
strandbeskyttelseslinjen. Beliggenheden af strandbeskyttelseslinjen fremgår 
af kort 3. 
 
Miljøcenter Roskilde har den 8. juni 2009 meddelt dispensation til landfar-
ming inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 68 Kyndby 
By, Kyndby – Kyndbyværket. 
 

 
Kort 3. Strandbeskyttelseslinjen (skraveret areal) 
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Grundvand 
Askepladsen, hvor landfarmingsarealet ønskes etableret ligger i område 
med drikkevandsinteresser. Landfarmingsarealet ligger ca. 775 meter fra 
nærmeste vandforsyningsboring. 
 
Miljøcenteret vurderer, at landfarmingsarealet med dets beliggenhed på 
askepladsen vil påvirke vandforsyningsboringer i området. 
 
 
Natura 2000 
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000-område nr. 244 (habitat-
område nr. 245) Kyndby Kyst og er derfor omfattet af reglerne i habitatbe-
kendtgørelsen. 
 
Natura 2000-området har et areal på 360 ha og afgrænses som vist på kort 
4. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H245.  
 

 
Kort 4. Natura 2000 område nr. 244, Kyndby Kyst 
 
I figur 1 er der angivet hvilke naturtyper og arter, der udgør udpegnings-
grundlaget for dette område. 
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Figur 1. Naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-område nr. 244 Kyndby Kyst (Habitatområde H245) 
 
Området indeholder et varieret kystlandskab langs Isefjord. De lavtliggende 
kystnære arealer i Jægerspris Bugt og Kyndby Vig består af hævet hav-
bund fra stenalderhavet. Mod Isefjord forekommer meget stejle kystskræn-
ter, og en smule indlands ligger det bakkede område, Kyndby Bakker. I 
Kyndby Vig ligger udmundingen af den markante smeltevandsdal, Skarn-
dalen. 
 
Området omfatter strandengs- og overdrevslokaliteter samt to stenrev, 
Kyndby Rev og Sælø.  
 
Strandengene omfatter de udstrakte flade arealer på hævet havbund, der 
rummer såvel egentlig strandengsvegetation, som rigkær, væld, kystlagu-
ner og strandsøer. Overdrevslokaliteterne ligger på de stejle kystnære 
skrænter, der rummer overdrevsvegetation på både kalkholdig og sur jord-
bund. 
 
Området rummer enestående naturlokaliteter med en særlig artsrig og vel-
bevaret vegetation, herunder særdeles fine overdrevs- og strandengsom-
råder. Området er præget af store sammenhængende, meget varierede 
naturområder med et højt antal sjældne plantearter, f.eks. engblomme, 
sand-frøstjerne, nikkende kobjælde, leverurt, knoldet mjødurt, skov-kløver, 
strand-kvan, eng-troldurt og kødfarvet gøgeurt. Skrænterne omkring Kynd-
by er landets eneste voksested for himmelblå lungeurt og storblomstret 
brunelle. Skæv vindelsnegl er registreret på to levesteder i kalkrige kær i 
området, der tillige rummer potentielle levesteder for arten. 
 
Den marine del af Natura 2000-området omfatter 291 ha, delt i to marine 
områder. Habitatområdet går ud til ca. 2 meters vanddybde. Den marine 
del består af 4 forskellige naturtyper: Type 1110 på 70 ha, der er sandban-
ker med lavvandet vedvarende dække af hav. Naturtype 1140 på 4 ha, der 
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er mudder- og sandflader blottet ved ebbe. Naturtype 1160 på 50 ha, der er 
større lavvandede bugter og vige, og naturtype 1170: Rev på 168 ha.  
 
Det omliggende havområde er Isefjord, der i Vandrammedirektivet er be-
skrevet ud fra typologien P2 der er karakteriseret ved at vandsøjlen er op-
blandet og med en saltholdighed på mellem 18-30 ‰.  
 
Isefjord er karakteriseret ved sandede fjordområder, der oftest er delvis 
dækket af ålegræs fra 1 meter ud til en dybde på omkring 4-5 meter, samt 
spredte større sten. Kyndby Kyst derimod er karakteriseret ved stenrev fra 
vandoverfladen til 5-6 meters dybde. Kyndby Rev ligger mere eksponeret 
end Sæløen, hvilket også ses af at algedækket på Kyndby rev er meget 
domineret af flerårige alger, bl.a. gaffeltang med stor tæthed på 1,2-1,5 
meters dybde, mens de flerårige alger på de tilsvarende dybder på Sæløen 
kun er sparsomt forekommende. 
 
Hvor der ikke er stenrev er bunden sandet og dækket af ålegræs på dybder 
større end 1 meter med en dækningsgrad på mellem 2 og 75 %. Løse tråd-
formede alger dækker mellem 5 og 100 % af habitatområdet i sommerperi-
oden. 
 
Bunddyrene er undersøgt flere gange på det lave vand og på revene, hvor 
blåmuslinger og søtunge er totalt dominerende. På den bløde bund, der 
blev besøgt i 2004, er faunaen meget artsrig med et indslag af mange arter 
af havbørsteorme, krebsdyr, muslinger og snegle. 
 
 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Miljøgodkendelsen til landfarming er tidsbegrænset til den 15. juni 2014. Det 
er samme dato, som er fastsat i vilkår 2 i miljøgodkendelsen af det nuvæ-
rende jordrensningsanlæg, som blev meddelt den 15. juni 2004. 
 
 
3.2.3 Indretning og drift 
I august 2003 skete et større udslip (800 m3) af dieselolie fra tank 4 på 
Kyndbyværket. Hovedparten af olien løb via et drænsystem ud på jorden i 
tankgård 5, og sev ned og spredte sig via grundvandet, således, at jorden 
indenfor og udenfor tankgård 5 blev forurenet. 
 
I sommeren 2004 blev der etableret et jordrensningsanlæg til behandling af 
den olieforurenede jord, som blev bortgravet i og omkring tankgård 5. An-
lægget blev udvidet med 50 % i sommeren og efteråret 2005. 
 
Jordrensningsanlægget består af i alt 111 miler af ca. 336 tons. Anlægget 
behandler i alt ca. 20.743 tons olieforurenet jord/aske. Hovedparten af den 
forurenede jord indeholder flyveaske, da der tidligere har været askeplads i 
tankgården, hvor jorden er opgravet. 
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Jord●Miljø har på vegne af Kyndbyværket søgt om miljøgodkendelse til at 
ændre rensningsmetoden til landfarming. Baggrunden er at der er en afta-
gende tendens i rensningseffekten i jordmilerne i det nuværende jordrens-
ningsanlæg. Se figur 2. 
 
I figur 2 ses udviklingen i det maksimale olieindhold i milerne, det minimale 
olieindhold i milerne og det gennemsnitlige olieindhold i milerne. Der ses et 
stort fald i det maksimale og det gennemsnitlige olieindhold i milerne frem til 
oktober 2006. Efter oktober 2006 er faldet reduceret. 
 

 
Figur 2. Udvikling i olieindhold i jordmiler i nuværende jordrenseanlæg. (Kil-
de: Bilag 3 i ”Status over renseprocessen på on-site behandlingsanlægget, 
Kyndbyværket, 2009” Jord●Miljø, den 25. september 2009). 
 
I 2009 var koncentrationsniveauerne i de 111 miler, som vist i tabel 1 og 2. 
 
Tabel 1. Antal miler i september 2009 fordelt på koncentrationsniveau i hver 
af fraktionerne >C5-C10, > C10-C25 og > C25-C35 

Koncentrationsniveau 
(mg olie/kg TS) 

> C5-C10 > C10-C25 > C25-C35 

< 2,5 108   
2,5-4,4 3   
0-99   77 
100-199  28 31 
200-299  35 2 
300-399  34  
400-499  8  
500-599  3  
970   1 
1.000-1.200  3  
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Tabel 2 Resume af analyseresultater i jordmiler. September 2009. mg/kg TS 
 Maks. koncentrati-

on september 2009 
Min. koncentration 
september 2009 

Gennemsnitlig 
koncentration sep-
tember 2009 

C5-C10 4,4 2,5 3,2 
C10-C25 1.200 110 295 
C25-C35 970 30 94 
C5-C35 2.00 150 390 

 
 
Landfarmingen består i udlægning af jorden/asken i et ca. 0,35 meter tykt 
lag på et 60.000 m2 stort område af askepladsen, hvoraf der i dag er jordmi-
ler på ca. 25.000 m2. Se kort 1. Landfarmingsområdet vil blive harvet 2 gan-
ge årligt. 
 
Jord●Miljø oplyser, at de parametre, der er vigtige for nedbrydningsproces-
sen er varme, ilt og en stor overflade. Når solen skinner på en mile sker der 
en øget omsætning i milen. Effekten aftager med milens dybde, idet der 
sker den største omsætning i den ydre del af milen, og en langt mindre om-
sætning inde i midten af milen. Ved at vende milerne tilføres ilt til proces-
sen, og der er noget andet jord, som bliver placeret yderst i milen. 
 
Ved udlægning af jorden i et landfarmingslag på ca. 0,35 m vil den overfla-
de, hvor der forekommer en effektiv renseproces være langt større. Ved at 
ændre renseprocessen til landfarming vil en langt større del af jorden såle-
des være i behandling samtidigt, og der opnås derved en hurtigere rensning 
af jorden i forhold til miler. 
 
Jord●Miljø vurderer derfor, at en ændring af rensemetode fra miler til land-
farming vil øge den biologiske aktivitet. 
 
 
Erfaringer med landfarming 
I 1991 har Jord●Miljø udført et pilotprojekt med landfarming til rensning af 
forurenet jord på Kløverparken, hvor et tidligere olieraffinaderi har forårsa-
get olie- og benzinforurening. Projektet forløb i perioden marts 1991 til no-
vember 1991. Analyseresultater fra projektperioden viser væsentlige fald i 
indholdet (mg/kg vådvægt) af total kulbrinter og benzen. 
 
Før og efter etablering af landfarmingsprojektet på Kløverparken er der ud-
taget jordprøver fra landfarmingsområdets underlag til analyse for total kul-
brinter og benzen. Analyseresultaterne viser, at den underliggende jord ikke 
blev forurenet ved landfarmingen på Kløverparken. 
 
Miljøcenteret er myndighed for en virksomhed, hvor der anvendes sludge-
farming til biologisk nedbrydning af olieholdigt slam. Det olieholdige slam 
blandes med jord, således af olieindholdet i jorden ligger mellem 5 og 10 % 
w/w. Jorden og det iblandede olieholdige slam har en tykkelse på ca. 25 
cm. I løbet af 2-4 år er olieindholdet nedbrudt til 1 % w/w eller derunder. 
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I afsnit 8.2.2. i Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 492/2000 refereres til et pilot-
forsøg i Storbritannien med landfarming af PAH-forurenet jord fra en gas-
værksgrund. I projektet blev jorden udlagt i et 60 cm tykt lag og kultiveret og 
vandet efter behov i perioden marts til oktober. Resultatet af prøvetagninger 
viser et signifikant fald i PAH-koncentrationerne over de første 17 måneder.  
 
 
Indretning og drift af landfarming på Kyndbyværket 
Miljøcenteret vurderer på baggrund af erfaringerne med rensning af olie- og 
PAH-forurenet jord, at der kan forventes en yderligere biologisk nedbryd-
ning af den olieforurenede jord/aske i de 111 miler i det nuværende jord-
rensningsanlæg, hvis rensemetoden ændres til landfarming. Miljøcenteret 
har derfor vurderet, at der kan meddeles miljøgodkendelse til landfar-
mingsprojektet, som begrundet i kapitel 3. 
 
Med nærværende miljøgodkendelse godkendes landfarmingsprojektet, som 
et anlæg til biologisk rensning af den olieforurenede jord/aske. Miljøcenteret 
har ikke hjemmel til at stille krav til, hvilket slutniveau den forurenede 
jord/aske skal renses ned til. Miljøgodkendelsen indeholder derfor ikke vil-
kår herom. 
 
Da der er tale om en miljøgodkendelse til et anlæg til biologisk rensning af 
forurenet jord/aske, skal Kyndbyværket til stadighed dokumentere, at ren-
seprocessen er igangværende, og at dermed at jorden bliver renere. Så-
fremt den biologiske renseproces går i stå vil landfarmingen ikke længere 
have karakter af et anlæg for biologisk rensning, men af et deponeringsan-
læg. 
 
Miljøcenteret har derfor stillet vilkår om, at Kyndbyværket umiddelbart efter 
etablering af landfarmingsarealet, samt hvert år i juni og september skal 
udtage repræsentative jordprøver fra landfarmingsarealet til analyse for olie-
indhold. Se vilkår B6. Resultatet af prøvetagningsrunderne skal rapporteres 
til miljøcenteret hvert år senest den 1. november hvert år. Prøvetagnings-
tidspunkterne er de samme, som gælder for det nuværende jordrensnings-
anlæg (jordmiler). 
 
Indholdet af C5-C10, C10-C25, C25-C35 og C5–C35 i de 111 miler varierer. 
I tabel 3 er vist intervaller for koncentrationerne i september 2009 i de 111 
miler. 
 
 
Tabel 3 Interval for koncentrationer (mg/kg TS) i de 111 miler i september 
2009 

Fraktion Interval for koncentration i de 111 miler i september 2009 
(mg/kg TS) 

C5-C10 < 2,5 – 4,4 
C10-C25 110 – 1.200 
C25-C35 33 - 970 
C5-C35 150 - 2.000 

 



 

 16 

Ved udlægning af milerne i landfarmingsområdet må der ikke ske en sam-
menblanding af jord fra miler med forskellige koncentrationsniveauer af C5-
C10, C10-C25, C25-C35 og C5–C35. En sammenblanding af jord/aske fra 
en mile med høje koncentrationsniveauer med jord/aske fra miler med lave-
re koncentrationer ville betyde en fortynding af forureningsindholdet i miler 
med høje koncentrationsniveauer. Det ville også betyde en øget forurening 
af jorden/asken i de miler, som har et lavere forureningsniveau. Fortyn-
dingsprincippet er ikke i overensstemmelse med bedst tilgængelige teknik. 
 
Miljøcenteret har derfor stillet vilkår B5 om, at Kyndbyværket umiddelbart 
efter etablering af landfarmingsområdet skal sende en plan, der viser hvil-
ken mile der ligger i hvert felt.  
 
Miljøcenteret har endvidere stillet vilkår B3, om at der i forbindelse med 
harvning af landfarmingsområdet ikke må ske en sammenblanding af jor-
den/asken fra to eller flere felter. 
 
Kyndbyværket har i bemærkninger til udkast til miljøgodkendelsen oplyst, at 
der ikke sker sammenlægning af milerne, og at de bliver lagt ud hver for sig. 
Felterne vil få samme numre som miler, så historikken for den enkelte mile 
kan følges. 
 
Miljøcenteret stiller vilkår B6 om, at der skal udtages én jordprøve fra hvert 
af de 111. Hver jordprøve skal bestå af 5 delprøver, som er jævnt fordelt 
over feltets areal. Det er det samme prøveantal som fra de nuværende 
jordmiler, hvor der udtages én prøve pr. 336 tons jord/aske. I miljøgodken-
delsen af det nuværende jordrensningsanlæg er der krav om én prøve pr. 
400 tons jord/aske. 
  
I vilkår B6 er der krav om analysering for C6-C10, C10-C15, C15-C20 og 
C20-C35 efter VKI-metoden. Jordprøver fra den nuværende jordmiler er 
analyseret for C5-C10, C10-C25 og C25-C35. Jord Miljø har ønsket denne 
ændring, da analyseresultaterne dermed bliver sammenlignelige med kvali-
tetskriterier.  Miljøcenteret kan acceptere at dokumentationen for, om der 
sker en forsat nedbrydning af olien ved landfarming sker på baggrund af fra 
analyseresultater af C6-C10, C10-C15, C15-C20 og C20-C35. Miljøcenteret 
har hermed alene taget stilling til brugen af C6-C10, C10-C15, C15-C20 og 
C20-C35 i forhold til dokumentation af, om der sker en forsat nedbrydning, 
og dermed om der er tale om et ”aktivt” anlæg for jordrensning.   
 
 
Forurenet grus fra bundopbygning i det nuværende jordrensningsanlæg 
Kyndbyværket ønsker, at gruset, der ligger over membranen og under den 
enkelte mile, bliver en del af landfarmingsanlægget, og udlægges sammen 
med den tilhørende mile. Gruslaget har en tykkelse på ca. 25 cm. Der er 
tale om en grusmængde på i alt ca. 5.600 m3. Til sammenligning udgør 
jordmilerne ca. 21.700 m3. 
 
Miljøcenteret vurderer, at gruset, der ligger over membranen vil være foru-
renet af milerne, og vil dermed også være forurenet med de samme stoffer 
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som milerne.  Det er dog miljøcenterets vurdering, at forureningsniveauet i 
gruset kan afvige fra forureningsniveauet i milerne. For at udgå en fortyn-
dingseffekt ved udlægning af forurenet grus og forurenet jord/aske i samme 
felt, har miljøcenteret stillet vilkår om, at det forurenede grus skal udlægges 
i eget felt. Det vil sige ikke sammen med de tilhørende miler. 
 
 
Kunstgødning 
I februar 2008 blev der udtaget jordprøver fra 5 jordmiler i det nuværende 
jordrensningsanlæg. Der var tale om de 5 miler, hvor der til dato var obser-
veret de laveste rensningsgrader. Jordprøverne er analyseret for kulbrinter, 
total N og total P. Resultaterne viser, at jorden/asken i de 5 miler indeholder 
rigelige mængder N og P sammenlignet med, at C:N:P-forholdet som mini-
mum bør være 100:10:1 for at sikre tilstrækkelige næringsstoffer til den bio-
logiske nedbrydning af olien. Milen med det laveste C:N:P-forhold lå på 
100:87:87. 
 
Miljøcenteret vurderer, at N- og P-indholdet i jorden/asken ikke vil være be-
grænsende for den biologiske nedbrydning af olien ved landfarming, heller 
ikke i de miler, hvor rensegraden og dermed den biologiske aktivitet har 
været højere. Miljøcenteret forventer derfor, at der ikke bliver behov for 
gødskning af landfarmingsarealet. 
 
 
3.2.4 Luftforurening 
Miljøcenteret vurderer, at etableringen og driften af landfarmingsarealet kan 
give anledning til støvgener i boligområderne som ligger øst og sydøst for 
landfarmingsarealet.  Miljøcenteret har derfor stillet vilkår om, at der i etab-
lerings- og driftsfasen ikke udlægges, harves eller på anden måde håndte-
res jord/aske på dage, hvor vinden bærer hen mod boligerne, d.v.s. ved 
vindretninger mellem nord og vest. Kravet er indarbejdet i vilkår C2. 
 
Til kontrol af dette vilkår skal virksomheden føre journal over vindretning og 
vindhastighed på de dage, hvor landfarmningsarealet etableres og drives 
(harves). Egenkontrolvilkåret er indarbejdet i vilkår C3. 
 
Miljøcenteret vurderer, at der i tørre perioder kan ske støvflugt fra landfar-
mingsarealet. Miljøcenteret har derfor stillet vilkår C1 om, at Kyndbyværket 
skal træffe støvbegrænsende foranstaltninger, hvis der i tørre perioder op-
står risiko for støvflugt. Det kan f.eks. ske ved sprinkling. 
 
 
3.2.5 Lugt 
I miljøgodkendelsen af det nuværende jordrensningsanlæg, som blev med-
delt den 16. april 2004, vurderede amtet, at opgravningen af den forurenede 
jord ved tankgård 5 samt de første vendinger af miler ville give anledning til 
lugt i omgivelserne.  
 
Det nuværende jordrensningsanlæg, som består af jordmiler, blev etableret 
i sommeren 2004, og udvidet i sommeren/efteråret 2005. 
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I følge driftsinstruksen og driftsjournalen for det nuværende jordrensnings-
anlæg er milerne som udgangspunkt vendt en gang om måneden i som-
merhalvåret (1. april -1.oktober) og en gang i løbet af vinterhalvåret. 
 
Miljøcenteret vurderer, at der ved driften af det nuværende jordrensningsan-
læg siden hhv. 2004 og 2005 er de flygtige dele af olien fordampet eller om-
sat. 
 
Miljøcenteret vurderer derfor, at etablering og drift af landfarmingen ikke vil 
give anledning til lugtgener i omgivelserne. Miljøcenteret har derfor ikke 
fastsat lugtvilkår. 
 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Jord●Miljø har på vegne af Kyndbyværket ansøgt om at etablere landfar-
mingsanlægget direkte på askepladsen, d.v.s. uden membram eller anden 
bund. Det betyder, at nedbør, der siver ned gennem landfarmingslaget ikke 
opsamles. Miljøcenteret har i afsnit 3.2.9 vurderet, at der ikke skal stilles 
krav om membran og perkolatopsamling på landfarmingsarealet. 
 
Der forventes ikke overfladeafstrømning direkte ud til Isefjord. Nedbør der 
falder på landfarmingsområdet forventes i stedet at sive med det sekundæ-
re grundvand til Isefjorden. 
 
 
3.2.7 Støj 
I etableringsfasen vil der ved udlægning af jorden/asken i landfarmningsla-
get på ca. 0,35 meter være støj fra de hertil anvendte maskiner. 
 
I driftsfasen vil der være støj fra den traktor som forventes to gange årligt, at 
harve landfarmingslaget. Formålet med harvningen er at lufte jorden og 
dermed sikre gode forhold for den biologiske omsætning af olien. 
 
Etableringen landfarmingslaget og de to årlige harvningen vil give anledning 
til støj i omgivelserne. 
 
I følge driftsinstruksen og driftsjournalen for det nuværende jordrensnings-
anlæg er milerne som udgangspunkt vendt en gang om måneden i som-
merhalvåret (1. april -1.oktober) og en gang i løbet af vinterhalvåret. 
 
Antallet af dage med støj fra driften af landfarmingen bliver således væsent-
ligt reduceret i forhold til antallet af dage med støj fra driften af det nuvæ-
rende jordrensningsanlæg.   
 
Ansøgningen er ikke vedlagt dokumentation i form af støjberegninger eller -
målinger for støj fra driften af landfarmingen.  
 
Kyndbyværket har i ansøgning om etablering af de nuværende jordrens-
ningsanlæg dokumenteret, at støjgrænsen i vilkår 17 i miljøgodkendelse fra 
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19. september 2000 er overholdt ved vending af jordmiler. Dette gælder dog 
kun i dagperioden, d.v.s. på hverdage kl. 07:00-18:00 og lørdage kl. 07:00-
14:00. 
 
I vilkår 17 i miljøgodkendelse af 19. september 2000 er fastsat en støjgræn-
se på 45 dB(A) i dagperioden ved boligområder øst og sydøst for værket. 
Støjgrænsen gælder Kyndbyværkets samlede bidrag, ekskl. bidrag fra gas-
turbiner, til støj i omgivelserne. 
 
Miljøcenteret vurderer, at støjbelastningen fra de 2 årlige harvningen ikke vil 
overstige støjbelastningen fra vending af milerne på det nuværende jord-
rensningsanlæg. Miljøcenteret finder derfor ikke grundlag for at forlange 
dokumentation for støjbelastningen fra driften af landfarmingen. 
 
Miljøcenteret har valgt at lade støjberegningerne for vending af jordmiler i 
det nuværende jordrensningsanlæg ligge til grund for driftstider for landfar-
mingen, da der som nævnt ikke foreligger dokumentation for støjbelastnin-
gen for landfarmingen. Det betyder, at der kun må anvende maskiner til 
etablering og drift af landfarmingen på hverdage i tidsrummet kl. 07:00-
18:00 og på lørdage kl. 07:00-14:00. Disse krav til driftstider er indarbejdet i 
vilkår D2. 
 
Frederiksborg Amt meddelte den 13. oktober 2004 afgørelse om ændring af 
vilkår 17 om støj. I det ændrede støjvilkår, vilkår 17a, er fastsat en støj-
grænse på 45 dB(A) i dagperioden ved boligområder øst og sydøst for vær-
ket. Støjgrænsen gælder Kyndbyværkets samlede bidrag, ekskl. bidrag fra 
gasturbiner og dieselmotor, til støj i omgivelserne. 
 
Landfarmingen er en del af Kyndbyværkets samlede aktivitet, og er derfor 
også omfattet af støjgrænsen i vilkår 17a. Dette forhold er indarbejdet i vil-
kår D1 i nærværende miljøgodkendelse. 
 
 
3.2.8 Affald 
Miljøcenteret vurderer, at driften af landfarmingen ikke giver anledning til 
affaldsproduktion. Miljøcenteret har derfor ikke stillet vilkår om affald. 
 
 
3.2.9 Jord og grundvand 
Analyser af perkolat fra nuværende jordrensningsanlæg 
I det eksisterende jordrensningsanlæg er milerne med forurenet jord/aske 
etableret på en tæt membran med tilhørende drænsystem. Perkolat i form 
af nedbør, der siver ned gennem det eksisterende jordrensningsanlæg, op-
samles i drænrør og ledes til et opsamlingsbassin med dykket udløb til Ise-
fjorden. 
 
I perioden den 27. oktober 2004 til den 16. oktober 2007 er der udtaget i alt 
9 prøver af perkolatet i opsamlingsbassinet til analyse for olie.  Endvidere er 
der i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse til landfarming 
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udtaget i perkolatprøve i november 2008. Analyseresultaterne fremgår af 
tabel 4. 
 
Tabel 4. Analyseresultater for olie på perkolat fra det eksisterende jordrens-
ningsanlæg 

Dato for prøvetagning Olie (mg/liter) 
27/10 2004 0,66 
4/1 2005 1,9 
25/2 2005 1,2 
1/6 2005 4,1 
26/10 2005 0,16 
28/3 2006 1,7 
9/10 2006 1,1 
6/12 2006 0,47 
16/10 2007 0,49 
13/11 2008 0,24 

 
Til sammenligning er der i miljøgodkendelse af jordrensningsanlægget fast-
sat en grænseværdi for olieindholdet i perkolatet på 5 mg/ olie pr. liter. Den-
ne grænseværdi var gældende fra den 1. maj 2005. 
 
På baggrund af analyseresultaterne fra det eksisterende jordrensningsan-
læg er det miljøcenterets vurdering, at der i perioden på ca. 3 år, hvor der er 
udtaget perkolatprøver til analyse for olie, ikke er sket en større udvaskning 
af olie fra den olieforurenende jord/aske i milerne. 
 
 
Udvaskningsberegninger 
Jord●Miljø har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af land-
farmingsprojektet udført to beregninger af porevandskoncentrationer af olie 
umiddelbart under landfarmingsjorden ved hjælp af JAGG 1.5 modellen. 
 
Beregningerne er udført for hhv. den højeste målte koncentration af fraktio-
nen C10-C25 i milerne i 2008, som var 2.300 mg/kg TS, og den gennem-
snitlige koncentration af fraktionen C10-C25 i milerne i 2008, som var 432 
mg/kg TS. 
 
Miljøcenteret vurderer, at fraktionen >C5-C10 kan udvaskes. Det fremgår af 
tabel 1, at koncentrationsniveauet for de lette kulbrinter (>C5-C10) i sep-
tember 2009 med undtagelse af 3 miler ligger under detektionsgrænsen. 
Miljøcenteret er derfor enig i, at der kan ses bort fra denne fraktion i bereg-
ningerne af porevandskoncentrationerne ved hjælp af JAGG modellen. 
 
Miljøcenteret vurderer, at fraktionen > C25-C35 kun vil udvaskes i begræn-
set omfang. Miljøcenteret er derfor enig i, at der kan ses bort fra denne frak-
tion i beregningerne af porevandskoncentrationerne ved hjælp af JAGG 
modellen. 
 
Resultatet af beregningerne af porevandskoncentrationer under landfar-
mingsjorden viser koncentrationer af C10-C25 i størrelsesordenen 0,05 mg/l 
- 0,25 mg/l. 
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Til sammenligning blev der den 11. november 2008 udtaget en prøve fra 
opsamlingsbassinet i tilknytning til det eksisterende jordrensningsanlæg. 
Analyseresultatet viste et olieindhold på 0,24 mg/liter. 
 
Olieindholdet i perkolatet fra landfarmingsområdet forventes derfor ikke at 
være højere end olieindholdet i perkolatet, der i dag udledes fra det eksiste-
rende jordrensningsanlæg. 
 
 
Samlet vurdering 
Miljøcenteret vurderer, at driften af landfarming ikke vil give anledning til en 
væsentlig udvaskning af olie fra landfarmingsarealet til det sekundære 
grundvand og herfra videre til Isefjord. Det begrundes i, at  

• indholdet af C5-C10 i september 2009 er under detektionsgrænsen i 
108 ud af de 111 jordmiler, jf. tabel 1 og 2 

• indholdet af C10-C25 er forholdsvist lavt, jf. tabel 1 og 2 
• perkolat fra den nuværende jordrensningsanlæg har lave olieind-

hold, jf. tabel 4 
• Resultater af beregninger med JAGG modellen giver en porevands-

koncentration på 0,05-0,25 mg/l. 
• Ved landfarming på Kløverparken skete der ikke en forurening af 

den underliggende jord, jf. afsnit 3.2.3. 
 
Miljøcenteret vurderer derfor, at det ikke er miljømæssigt begrundet at stille 
krav om etablering af landfarming på tæt underlag med perkolatopsamling. 
 
Dette er i modsætning til miljøgodkendelsen af det nuværende jordrens-
ningsanlæg (jordmiler), hvor der er krav om membran og dræn til perkola-
topsamling. 
 
Da jorden i sommeren 2004 og sommeren/efteråret 2005 blev udlagt i jord-
miler, havde den dog et væsentligt højere olieindhold end det er tilfældet i 
september 2009, se tabel 5, som begrundede kravet om membran og dræn. 
 
Tabel 5 Resume af analyseresultater i jordmiler. Januar 2005. mg/kg TS 

 Maks. koncentrati-
on januar 2005 

Min. koncentration 
januar 2005 

Gennemsnitlig 
koncentration ja-
nuar 2005 

C5-C10 970 3,8 206 
C10-C25 29.000 120 8.809 
C25-C35 4.000 20 633 
C5-C35 31.000 140 9.633 

 
 
3.2.10 Til og frakørsel 
Etablering og drift af landfarming vil ikke give anledning til til- og frakørsel til 
Kyndbyværket, da landfarmingen alene omfatter jord/aske fra milerne i det 
nuværende jordrensningsanlæg på askepladsen. Der er således alene tale 
om jordtransport internt på Kyndbyværkets område. 
 
Miljøcenteret har derfor ikke fastsat vilkår om til- og frakørsel. 
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3.2.11 Indberetning/rapportering 
Kyndbyværket skal én gang årligt senest den 1. november rapportere resul-
tatet af egenkontrollen med landfarmingen samt en vurdering af resultater-
ne. Endvidere skal den årlige rapportering indeholde et resume driftsjourna-
len. Se vilkår E1. 
 
Tidsfristen den 1. november er sammenfaldende med tidsfristen for den 
årlige rapportering i henhold til miljøgodkendelse af det nuværende jord-
rensningsanlæg. 
 
 
3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld 
Miljøcenteret vurderer, at driften af landfarmingsanlægget ikke vil give an-
ledning til driftsforstyrrelser eller uheld, som bevirker, at der er behov for at 
fastsætte særlige vilkår udover de miljøgodkendelsens vilkår i øvrigt. 
 
Kyndbyværket er desuden underretningspligten i henhold til § 71, stk. 1 i 
Miljøbeskyttelsesloven. 
 
 
3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Landfarmingen er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Miljøcenteret har 
derfor ikke fastsat risikovilkår. 
 
 
3.2.14 Ophør 
Resultatet af hver prøvetagningsrunde skal sammenholdes med resultatet 
af de foregående prøvetagningsrunder, og det skal vurderes om rensepro-
cessen fortsat er i gangværende. Såfremt der ikke længere kan dokumente-
res en igangværende renseproces, skal driften af landfarmingen ophøre. Se 
også afsnit 3.2.3. 
 
Renseprocessen er bl.a. afhængigt vejrlig, herunder temperatur og ned-
børsforhold. Ugunstige vejrforhold kan betyde, at der optræder perioder, 
hvor renseeffekten er reduceret. Ved vurdering af om renseprocessen fort-
sat er igangværende skal derfor tages hensyn til om eventuelle ugunstige 
vejrforhold har haft indvirkning på renseeffekten. 
 
Miljøcenteret har derfor fastsat, at såfremt der i 3 på hinanden følgende 
prøvetagningsrunder ikke sker et fald i olieindholdet, så er renseprocessen 
ikke længere igangværende. 
 
Miljøcenteret vurderer derfor, at kriteriet, for at renseprocessen ikke længe-
re igangværende, er, at der i 3 på hinanden følgende prøvetagningsrunder 
ikke er sket et fald i olieindholdet. 
 
Såfremt renseprocessen ikke længere er igangværende, skal driften af 
landfarmingen ophører, og den forurenede jord/akse skal bortskaffes efter 
kommunens anvisning. Dog skal jorden/asken, der er en del af landfar-
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mingsprojektet, senest den 14. juni 2014 (datoen for miljøgodkendelsens 
udløb) være fjernet og bortskaffet efter kommunens anvisning. 
 
Krav om at fjerne jorden/asken gælder under forudsætning af, at kommunen 
vurderer, at den ikke kan meddele tilladelse til slutdisponering af jor-
den/asken på området, som ansøgt af virksomheden den 18. december 
2008. 
 
 
3.2.15 Bedst tilgængelige teknik 
Orientering fra Miljøstyrelsen om referencer til BAT vurdering ved miljøgod-
kendelser indeholder under listepunkt K103 en henvisning til BREF-noten 
for affaldsbehandling samt til brancheorientering nr. 6/1995. Brancheorien-
teringen er ikke relevant i forhold til landfarming, da den omhandler jern- og 
metalgenindvindingsvirksomhder. 
 
Biologisk rensning af forurenet jord/aske ved landfarming er omfattet af Eu-
ropa Kommissions BREF-note om Waste Treatments Industries, august 
2006. 
 
BAT-konklusionerne for affaldsbehandlingssektoren fremgår af kapitel 5 i 
BREF-noten. BAT-konklusionerne er formuleret på 2 niveauer, det ene om-
handler generelle BAT-konklusioner, som gælder hele sektoren, det andet 
omhandler specifikke BAT-konklusioner, der vedrører bestemte typer af 
særlige processer og typer. Der er i alt 64 generelle BAT-konklusioner (nr. 
1-64), og 7 (nr. 65-71) specifikke BAT-konklusioner for biologiske behand-
linger. 
 
Miljøcenteret har gennemgået de 64 generelle BAT-konklusioner og de 7 
specifikke BAT-konklusioner, og vurderet i hvilket omfang den enkelte BAT-
konklusioner er relevant i forhold til landfarming på Kyndbyværket, og i hvil-
ket omfang landfarmingsprojektet lever op til de af BAT-konklusionerne, der 
er relevante. 
 
Miljøcenterets vurdering fremgår af skemaet i bilag C. I skemaet er der af 
pladshensyn alene skrevet overskrifter for de enkelte BAT-konklusioner, 
som fremgår af det danske resume af BREF-noten, men det skal understre-
ges, at miljøcenterets vurdering er baseret på i teksten i selve BREF-noten. 
 
Miljøcenteret vurderer, at i forhold til landfarming på Kyndbyværket er det 
ikke relevant at forholde sig til 33 ud af de i alt 71 BAT-konklusioner. 
 
Landfarming på Kyndbyværket lever ikke op til alle de 39 BAT-konklusioner, 
som det er relevant at forholde sig til. Der er således hverken krav om im-
permeabel bund under landfarmingsområdet, eller om opsamling og rens-
ning af den nedbør der falder på landfarmingsområdet.  
 
Miljøcenteret vurderer, at det ikke er miljømæssigt begrundet, at stille krav 
om impermeabel bund samt om opsamling og rensning af nedbør, der fal-
der på landfarmingsområdet. Se baggrunden herfor i afsnit 3.2.6 og 3.2.9. 
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Miljøcenteret vurderer derfor samlet, at der med de fastsatte vilkår er truffet 
de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra Dong Energy Power- Kyndbyværket 
Miljøcenteret har modtaget bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse fra 
Kyndbyværket og fra Kyndbyværkets rådgiver Jord●Miljø. 
 
Bemærkningerne er indarbejdet i miljøgodkendelsen. 
 
 
3.3.2 Udtalelse fra andre myndigheder 
Miljøcenteret har modtaget bemærkninger fra Frederikssund Kommune til 
ansøgning om miljøgodkendelse samt udkast til miljøgodkendelse. Be-
mærkningerne vedrører spildevand, planlægning og trafikale forhold. 
 
Kommunens forslag til ændringer i udkastet til miljøgodkendelsen er indar-
bejdet i miljøgodkendelsen. 
 
 
3.3.3 Udtalelse fra borgere mv. 
Miljøcenteret har foretaget offentlig annoncering af ansøgningen om god-
kendelse i Lokalavisen Frederikssund tirsdag den 3. august 2010. 
 
Annonceringen resulterede i to henvendelser, én henvendelse om at få til-
sendt ansøgningen og én henvendelse om at få tilsendt ansøgningen og 
udkastet til miljøgodkendelse. 
 
Miljøcenteret har hverken modtaget bemærkninger til ansøgningen eller 
udkastet til miljøgodkendelse. 
 
Den forudgående offentlighed giver således ikke anledning til ændringer i 
udkastet til miljøgodkendelse. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 
 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i god-
kendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperio-
den. 
 
 
4.1.2 Listepunkt 
Landfarming af dieselolieforurenet jord/aske fra Kyndbyværket er omfattet 
af listepunkt K103: Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling, som 
defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen, af ikke-farligt 
affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mere end 50 tons pr. dag. 
(i). 
 
Miljøgodkendelse af det nuværende jordrensningsanlæg er godkendt under 
listepunkt K1b, som omfatter anlæg til bortskaffelse af farligt affald efter 
metoderne D1-D13, … Amtet vurderede at dele af den forurenede jord i 
begyndelsen muligvis var farligt affald på grund af en høj koncentration af 
olie. 
 
Miljøcenteret vurderer, at renseprocessen i jordmilerne nu har nedbragt 
koncentrationen af olie i jorden/asken til et niveau, så der ikke er tale om 
farligt affald. 
 
 
4.1.3 Revurdering 
Miljøgodkendelsen vil ikke blive revurderet, da der er tale om en tidsbe-
grænset godkendelse som udløber den 15. juni 2014, d.v.s. før udløbet af 
den almindelige retsbeskyttelsesperiode på 8 år. 
 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Landfarmingsprojektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Aktiviteten landfarming er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljø-
centret har foretaget en vurdering af landfarming i forhold til VVM-reglerne. 
Miljøcenteret vurderer, at landfarming ikke kan siges at være ”til skade for 
miljøet”. Projektet kan derfor gennemføres uden VVM-screening, endsige 
VVM. 
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4.1.6 Habitatdirektivet  
Før der meddeles miljøgodkendelse, skal der i følge bekendtgørelsen fore-
tages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I 
så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 
virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætnin-
gen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade 
det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispen-
sation til det ansøgte.  
 
Der kan endvidere ikke meddeles miljøgodkendelse, hvis det ansøgte kan 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Det er miljøcentrets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbin-
delse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-område nr. 
244 Kyndby Kyst væsentligt eller medføre beskadigelse/ ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
Denne vurdering er baseret på den miljøtekniske vurdering i kapitel 3. 
 
Miljøcenterets vurdering, af at landfarming ikke vil påvirke Natura-2000 
område nr. 244 væsentligt, betyder, at der kan meddeles miljøgodkendel-
se, uden at foretage en nærmere konsekvensvurdering af projektets på-
virkninger på Natura-2000 område nr. 244. 

 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 

• Tidsbegrænset miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg, der 
renser jord, der er forurenet med olie. Meddelt den 15. juni 2004. 

• Tidsbegrænset miljøgodkendelse til udvidelse af anlæg, der renser 
forurenet jord. Meddelt den 17. juni 2005. 

• Afgørelse af 13. oktober 2004 om ændring af vilkår 17 om støj. 
  

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret tirsdag den 12. oktober 2010 i 
Lokalavisen Frederikssund og kan ses på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 
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� ansøgeren 
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� kommunalbestyrelsen 
� embedslægeinstitutionen 
� landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 
99 og 100 i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, 
jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 

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

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny 
Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller post@ros.mim.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 9. november 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer an-
det. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er 
stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog 
ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæ-
ve godkendelsen. 
 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstole-
ne inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Jord●Miljø (mk@jordmil.dk) 
Frederikssund Kommune (epost@frederikssund.dk) 
Embedslægeinstitutionen for Region Hovedstaden (hvs@sst.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) 
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk) 
 
 
 
 
 



 

Miljøcenter Roskilde • Ny Østergade 7-11 • 4000 Roskilde 
Tlf. 72 54 65 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872110 • post@ros.mim.dk • www.blst.dk 

5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 
Ansøgningen udgøres af følgende sagsakter: 
18. december 2008:  Ansøgning 
15. april 2009: Supplerende oplysninger 
30. april 2010: Supplerende oplysninger 
11. december 2009: Supplerende oplysninger 
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Bilag B: Areal for landfarming på Kyndbyværket 
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Bilag C: Vurdering af BAT-konklusioner 
 
BAT-konklusion Miljøcenterets vurdering 
GENEREL BAT 
Miljøledelse 
1. miljøledelsessystemer Kyndbyværket har miljøledelsessystemet 

ISO 14001. 
2. tilvejebringelse af udtømmende oplys-
ninger om de aktiviteter, der foregår på 
anlægget 

Miljøgodkendelsen indeholder vilkår om at 
Kyndbyværket skal udarbejde en håndbog 
for driften af landfarming og samt for udtag-
ning af prøver af jord/aske til analyse for 
olieindhold. Se afsnit 3.2.3. 

3. en god forvaltningsprocedure Der vil blive brugt samme type driftsjournal 
til vedligehold af landfarmingsanlægget, som 
i dag med drift af milerne. Jord og Miljø vil 
stadig stå for driften af anlægget. 
Se også bemærkninger til punkt 5. 

4. et tæt forhold til affaldsproducen-
ten/kunden 

Ikke relevant 

5. tilgængelighed af kvalificeret arbejds-
kraft 

Inden projektet igangsættes vil der blive 
udarbejdet en HSE vurdering i miljø- og 
arbejdsmiljøledelsessystemet MAKS, hvor 
alle kendte problemer af miljø og sikker-
hedsmæssig karakter risikovurderes. Lige 
inden det praktiske arbejde iværksættes 
udarbejdes en ”sikker job analyse”, hvor 
selve opgaven gennemgås med den udfø-
rende leverandør. 
Den valgte leverandør til opgaven er god-
kendt efter DONG Energy leverandørgod-
kendelse. Inden leverandøren får lov at 
arbejde på Kyndbyværkets område skal 
vedkommende gennemgå en sikkerhedsin-
troduktion. 

Forbedring af viden om det indkommende affald 
6. konkret viden om det indkommende 
affald 

Der behandles alene forurenet jord/aske fra 
Kyndbyværkets nuværende jordrensnings-
anlæg. Den forurenede jord/aske stammer 
oprindeigt fra dieselolieforurening på Kynd-
byværket. Forureningsniveauet af olie i 
jorden/asken kendes via 2 årlige prøvertag-
ningsrunder. 

7. indførelse af forhåndsgodkendelsespro-
cedure 

Ikke relevant. 

8. indførelse af en godkendelsesprocedure Ikke relevant. 
9 indførelse af forskellige prøvetagnings-
procedurer 

Miljøgodkendelsen indeholder vilkår om, at 
der senest 2uger efter landfarimingsområdet 
er etableret skal udtages prøver til analyse 
for olieindhold. Se afsnit 3.2.3. 
Herudover findes analyseresultater for olie-
indholdet i de enkelte jordmiler, som 
jord/aske kommer fra. 

10. modtagefaciliteter Ikke relevant 
Udgående affald 
11. analyse af det udgående affald Miljøgodkendelsen indeholder vilkår om 2 

årlige prøvetagningsrunder. Analyseresulta-
terne kan danne grundlag for at vurdere 
slutdisponeringen af jorden/aksen, når ren-
seprocessen er tilendebragt eller ikke læn-
gere er igangværende. 
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BAT-konklusion Miljøcenterets vurdering 
GENEREL BAT 
Forvaltningssystemer 
12. sporbarhed ved affaldsbehandling Miljøgodkendelsen indeholder vilkår om, at 

landfarmingsområdet skal opdeles i felter, 
og at der ikke må ske en sammenblanding 
af jord/aske mellem to eller flere felter. Se 
afsnit 3.2. 

13. regler for forbindelser og blandinger Miljøgodkendelsen indeholder vilkår som 
regulerer sammenblanding af jord/aske fra 
forskellige jordmiler ved etablering af land-
farmingen. Endvidere er der vilkår der regu-
lere sammenblanding af jord/aske mellem 
de enkelte felter i landfarmingsarealet. Se 
afsnit 3.2.3. 

14. procedure for adskillelse og kompatibi-
litet 

Ikke relevant. 

15. affaldsbehandlingens effektivitet Miljøgodkendelsen indeholder vilkår om 2 
årlige prøvetagninger, samt krav om vurde-
ring af om renseprocessen er igangværen-
de. Se afsnit 3.2.3. 

16. planer for håndtering af ulykker Miljøgodkendelsen indeholder ikke krav i 
forhold til ulykker m.v.. Se afsnit 3.2.12. 

17. logbog over uheld Miljøgodkendelsen indeholder ikke krav i 
forhold til uheld m.v.. Se afsnit 3.2.12. 

18. planer for håndtering af støj og vibrati-
oner 

Miljøgodkendelse indeholder vilkår om tillad-
te driftstider med henblik på overholdelse af 
støjgrænseværdier. Se afsnit 3.2.7. 
Vibrationer forekommer ikke i forbindelse 
med drift af landfarming på Kyndbyværket. 

19. nedlukning  
Forvaltning af installationer og råstoffer 
20. energiforbrug og -produktion Energiforbruget ved driften af landfarming 

på Kyndbyværket er lavt, da der kun forven-
tes harvning af området 2 gange årligt. 
Energiforbruget forventes væsentligt reduce-
ret i forhold til driften af de nuværende jord-
miler, som vendes flere gange årligt. 

21. energieffektivitet Ikke relevant 
22. intern benchmarking Ikke relevant 
23. anvendelse af affald som råstof Ikke relevant 
Oplagring og håndtering 
24. generelle oplagringsteknikker Ikke relevant 
25. inddæmning Ikke relevant 
26. mærkning af rørsystemer Ikke relevant 
27. oplagring/akkumulering af affald Kyndbyværket har alene miljøgodkendelse 

til at rense jord/aske fra værkets nuværende 
jordrenseanlæg (jordmiler). Jorden/asken vil 
blive udspredt på landfaringsområdet inden 
for et begrænset tidsrum. Der vil derfor ikke 
forekomme oplagring af forurenet jord/aske.  

28. generelle håndteringsteknikker Ikke relevant 
29. teknikker til samling/blanding af pakket 
affald 

Ikke relevant 

30. adskillelsesvejledning for oplagring Ikke relevant 
31. teknikker til håndtering af affald i be-
holdere 

Ikke relevant 

Andre almindelige teknikker, der endnu ikke er nævnt 
32. anvendelse af udsugning under knus-
nings-, findelings- og sigtningsoperationer 

Ikke relevant 
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BAT-konklusion Miljøcenterets vurdering 
GENEREL BAT 
33. indkapsling og findeling af særligt affald Ikke relevant 
34. vaskeprocesser Ikke relevant 
Behandling af luftemissioner 
35. anvendelse af tanke, beholdere og 
gruber med åben top 

Ikke relevant 

36. indelukkelsessystemer med ekstraktion 
til egnede forureningsbegrænsende anlæg 

Ikke relevant 

37. størrelsestilpassede ekstraktionssy-
stemer til visse former for oplagring og 
behandling 

Ikke relevant 

38. anvendelse og vedligeholdelse af foru-
reningsbegrænsende udstyr 

Der ikke er faste installeret udstyr til be-
grænsning af luftforurening. Se afsnit 3.2.4. 

39. rensesystemer for større udslip af uor-
ganiske gasser 

Ikke relevant 

40. procedurer for konstatering og repara-
tion af utætheder 

Ikke relevant 

41. mindskelse af emission af flygtige or-
ganiske forbindelser og partikler til luften 

Emissionsniveauet for VOC er ikke relevant, 
da der ikke emitteres VOC fra landfarming 
på Kyndbyværket. 
Emissionsniveauet for partikler, er ikke rele-
vant, da støvemissionen fra landfarming på 
Kyndbyværket er diffus, og ikke punktkilder. 
I afsnit 3.2.4 er der redegjort for de vilkår der 
er fastsat til forebyggelse af støvgener ved 
nabobeboelserne til Kyndbyværket. 

Spildevandshåndtering 
42. vandforbrug og forurening af vand Der forventes ikke et væsentligt forbrug af 

vand til driften af landfarming på Kyndby-
værket. Kun til eventuel støvbekæmpelse i 
tørre perioder, eller hvis renseprocessen 
forudsætter vanding udover nedbør. 

43. spildevandsspecifikation tilpasset ren-
seanlægget eller udledningskriterier 

Miljøcenteret vurderer, at det ikke er miljø-
mæssigt begrundet at stille krav om opsam-
ling og rensning af nedbør, der siver ned 
gennem landfarmingslaget. Se afsnit 3.2.9. 

44. undgåelse af, at spildevandet passerer 
uden om renseanlægget 

Miljøcenteret vurderer, at det ikke er miljø-
mæssigt begrundet at stille krav om opsam-
ling og rensning af nedbør, der siver ned 
gennem landfarmingslaget. Se afsnit 3.2.9. 

45. indsamling af spildevand Miljøcenteret vurderer, at det ikke er miljø-
mæssigt begrundet at stille krav om opsam-
ling af nedbør, der falder på landfarming-
sområdet.  Se afsnit 3.2.9. 

46. adskillelse af spildevand Ikke relevant 
47. heldækkende betonbund i alle behand-
lingsområder 

Miljøcenteret vurderer, at det ikke er miljø-
mæssigt begrundet at stille krav om beton-
bund på behandlingsområdet. Se afsnit 
3.2.9. 

48. opsamling af regnvand Miljøcenteret vurderer, at det ikke er miljø-
mæssigt begrundet at stille krav om opsam-
ling af nedbør, der falder på landfarming-
sområdet. Se afsnit 3.2.9. 

49. genanvendelse af behandlet spilde-
vand og regnvand 

Ikke relevant. 

50. daglige tjek af spildevandssystemet 
samt logbog 

Ikke relevant. 

51. identifikation af de vigtigste farlige 
bestanddele i det behandlede spildevand 

Der foreligger analyseresultater for perkolat 
opsamlet på det nuværende jordrensnings-
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GENEREL BAT 

anlæg, som består af jordmiler. Se afsnit 
3.2.9. 

52. passende spildevandsrenseteknikker 
for hver enkelt type spildevand 

Miljøcenteret vurderer, at det ikke er miljø-
mæssigt begrundet at stille krav om opsam-
ling og rensning af nedbør, der siver ned 
gennem landfarmingslaget. Se afsnit 3.2.9. 

53. forøgelse af pålideligheden af forure-
ningsbekæmpelse og forureningsminime-
ring af spildevandet 

Ikke relevant 

54. hovedbestanddelene i behandlet spil-
devand 

Ikke relevant 

55. spildevandsudledning Ikke relevant 
56. emissionsniveauer for kemisk og biolo-
gisk iltforbrug og tungmetaller forbundet 
med brug af BAT 

Ikke relevant 

Håndtering af restprodukter fra processen 
57. planlægning af håndtering af restpro-
dukter 

Der fremkommer ikke restprodukter fra drif-
ten af landfarming på Kyndbyværket. Se 
afsnit 3.2.8. 

58. anvendelse af genanvendelig indpak-
ning 
59. genanvendelse af tønder 

Der fremkommer ikke restprodukter fra drif-
ten af landfarming på Kyndbyværket. Se 
afsnit 3.2.8. 

60. bogføring af affaldet på anlægget Der fremkommer ikke restprodukter fra drif-
ten af landfarming på Kyndbyværket. Se 
afsnit 3.2.8. 

61. genanvendelse af affald Der forekommer ikke restprodukter fra drif-
ten af landfarming på Kyndbyværket. Se 
afsnit 3.2.8. 

Jordforurening 
62. etablering og vedligeholdelse af over-
fladearealer i driftsområderne 

Ikke relevant 

63. impermeabel bund og afløbssystem Miljøcenteret vurderer, at det ikke er miljø-
mæssigt begrundet at stille krav om imper-
meabel bund og afløbssystem på landfar-
mingsområdet. Se afsnit 3.2.9. 

64. minimering af udstyr på området og 
under jorden 

Der er ikke installationer eller udstyr i tilknyt-
ning til landfarmingsområdet, udover den 
traktor der anvendes til de 2 årlige harvnin-
ger af området. 

 
 
BAT-konklusion Miljøcenterets vurdering 
SPECIFIK BAT FOR BIOLOGISKE BEHANDLINGER 
65. oplagring og håndtering af biologiske 
systemer 

Ikke relevant 

66. affaldstyper og separationsprocesser  
67. processer til anaerob nedbrydning Ikke relevant 
68. minimering af luftemission af støv, 
nitrogenoxider, svovloxider, kulilte, svovl-
brinte og flygtige organiske forbindelser 
ved anvendelse af biogas som brændsel 

Ikke relevant 

69. teknikker til mekaniske biologiske be-
handlinger 

Tykkelsen af landfarmingslaget på ca. 35 cm 
samt de 2 årlige harvninger af arealet vurde-
res at give aerobe forhold i jorden/asken. 

70. mindskelse af lugtemissioner, ammoni-
ak, dinitrogenoxid og kviksølv fra mekani-
ske biologiske behandlinger 

Se bemærkninger til BAT-konklusion 41. 
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71. mindskelse af emissioner til vand af 
den samlede mængde nitrogen, ammoni-
ak, nitrat og nitrit 

Miljøcenteret vurderer, at der ikke bliver 
behov for at tilsætte kuntsgødning (N og P) 
for at sikre optimalt C:N:P forhold for den 
biologiske nedbrydning af olien. Se afsnit 
3.2.9. 
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Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 
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• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
• Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 

2009. 
 
Bekendtgørelser  

• Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendel-
sesbekendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006 med senere 
ændringer 

• Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1335 
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• Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1634 af 13. 
december 2006 
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stoffer (risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 

• Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttel-
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11. december 2007 med senere ændringer 
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udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 
1669 af 14. december 2006 med senere ændringer. 
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naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 
1. maj 2007 med senere ændringer 
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• Nr. 5/1999 om spildevandstilladelser 
• Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksom-

heder. 
• Nr. 6/1995 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter. 
• Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
• Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
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Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 

• Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljø-
godkendelser. 

• Miljøprojekt nr. 492/2000. Resume af gasværkspakken 
 
 
BREF-noter  
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Bilag E: Liste over sagens akter 
 
18. december 2008: Ansøgning om miljøgodkendelse 
16. januar 2009: Kvittering for ansøgning 
18. marts 2009: Anmodning om supplerende oplysninger 
15. april 2009: Supplerende oplysninger 
30. april 2009: Supplerende oplysninger 
8. juni 2009: Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 
23. november 2009: Tilsynsnotat for tilsyn den 2. oktober 2009 
11. december 2009: Supplerende oplysninger 
2. juli 2010: Anmodning af kommunen om udtalelse til ansøg-

ningen 
3. august 2010: Annoncering af ansøgningen 
4. august 2010: Anmodning om at få tilsendt ansøgning 
4. august 2010: Ansøgning fremsendt til anmoder 
5. august 2010: Anmodning om af få ansøgning og udkast til mil-

jøgodkendelse 
5. august 2010: Ansøgning fremsendt til anmoder 
9. august 2010: Anmodning om supplerende oplysninger 
11. august 2010: Supplerende oplysninger 
12. august 2010: Udkast til miljøgodkendelse 
12. august 2010: Høring af Kyndbyværket om udkast 
12. august 2010: Høring af kommunen om udkast 
12. august 2010: Udkast fremsendt til anmoder 
13. august 2010: Jord●Miljø’s bemærkninger til udkast 
3. september 2010: Kyndbyværkets bemærkninger til udkast 
17. september 2010: Frederikssund Kommunes bemærkninger 
12. oktober.  2010: Annoncering af miljøgodkendelse 
 
 
 


