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1.  INDLEDNING 
 
DONG Energy Power A/S, Skærbækværket, er omfattet af en række miljø-
godkendelser med udgangspunkt i miljøgodkendelse af 6. august 1993, der 
omfatter drift af tre kraftværksblokke på værket. 
 
Siden 1993 er Blok 1 og 2 blevet blevet taget ud af drift og blok 2´s maskin-
anlæg er fjernet, så der nu kun er den varme- og elproducerende Blok 3 
tilbage. På blokken indfyres primært med naturgas og kun i specielle tilfæl-
de med letolie. 
 
Pr. 1. januar 2008 trådte en række ændrede emissionsgrænser m.v. i kraft 
for store fyringsanlæg. Endvidere er der kommet nye regler i henhold til 
Olietankbekendtgørelsen af 1. juni 2008. Endelig er der den 14. december 
2006 trådt en ny bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder i 
kraft. Direkte udledninger fra værket vil også blive vurderet i forhold til den-
ne bekendtgørelse.  
 
Værkets teknologier, herunder emissioner, er vurderet i forhold til Europa-
kommissionens BREF-note af juli 2006 for store fyringsanlæg og BREF-
noten af november 2000 for industrielle kølesystemer. Det er endvidere ble-
vet vurderet at Skærbækværket er omfattet af BREF-noten af juli 2006 vedr. 
emissioner fra oplag. 
 
På baggrund af ovenstående og på baggrund af reglerne om, at i-mærkede 
virksomheders miljøgodkendelser skal tages op til revurdering regelmæs-
sigt, har tilsynsmyndigheden fundet det relevant at revurdere Skærbækvær-
kets miljøgodkendelser jf. § 41 b i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Miljøgodkendelser, som er yngre end 8 år, er ikke blevet revurderet. Vilkår 
fra disse godkendelser er overført uændret til denne afgørelse, undtagen 
vilkår der er uaktuelle. Godkendelserne er vedlagt som bilag E og F.   
 
Denne afgørelse vil således indeholde alle de vilkår der dd. er gældende for 
Skærbæksværket.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5, samt virksomhedens opdate-
rede miljøtekinske beskrivelse i Bilag A har Miljøcenter Odense foretaget 
revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser, som er mere end 
8 år gamle: 
 
Skærbækværket. 
Miljøgodkendelse af 6. august 1993 (Hovedgodkendelse) 
Miljøgodkendelse af 3. januar 1997 vedr. olietankanlæg nord for værket 
Miljøgodkendelse af 17. november 1997 vedr. hjælpekedel til Blok 3 
Miljøgodkendelse af 14. juli 1999 vedr. ændring af vilkår om prøveudtagning 
og kontrol. 
 
Stegenavdepotet. 
Miljøgodkendelse af 8. februar 1995 vedr. tilladelse til at drive et restpro-
duktdeponi ved Stegenav 
Revision af miljøgodkendelse af 12. september 2002 vedr. midlertidig opbe-
varing i restproduktdeponi ved Stegenav. Denne godkendelse har aldrig 
været taget i brug og er derfor bortfaldet.  
 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, 
fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, 
eller ændret ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderin-
gen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
 
Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. 
Ændrede og nye vilkår er mærket med ○. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks 
ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vil-
kår.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 
 
Derudover har Skærbækværket følgende godkendelser: 
Miljøgodkendelse af 5. maj 2006 vedr. omlastning og oplag af 25.000 tons 
30% ethanolopløsning. 
 
Miljøgodkendelse af 21. juni 2007 vedr. etablering af drift af ny nødgenera-
tor og dieselolietank. 
 
Vilkårene, undtagen uaktuelle vilkår, herfra overføres uændret med angivel-
se af retsbeskyttelsesperioden. Vilkårene markeres med ●. Godkendelserne 
er ikke blevet revurderet, men er vedlagt i Bilag E og F. 
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Skærbækværket har desuden en ældre godkendelse til forbrænding af olie-
forurenet jord. Denne godkendelse er bortfaldet, da virksomheden ikke si-
den 1997 har forbrændt olieforurenet jord samt da anlægget hertil i dag er 
fjernet. 
 
En del af Skæbækværket's tidligere produktionsbygninger er udlejet til fir-
maet Inbicon. Inbicon er et 100 % Dong ejet selskab. Der fremstilles, på 
forsøgsbasis, bioethanol af halm. Godkendelsen er midlertidig og udløber 
31.12. 2009. Godkendelsen er ikke medtaget i revurderingen. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  
 
2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 
A1 ○De aktiviteter og anlæg, der er omfattet af afgørelsen skal være 

indrettet i overensstemmelse med de forudsætninger og oplysninger, 
der er lagt til grund for de oprindelige miljøgodkendelser, med mindre 
andet fremgår af denne afgørelse. Der må således kun indfyres na-
turgas og letolie på værket  

 
A2 ○Et eksemplar af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgænge-

ligt på Skærbækværket, og driftspersonalet skal være bekendt med 
afgørelsens indhold. 

 
A3 ○Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 

- Ejerskifte af virksomhed eller ejendom 
- Hel eller delvis udskiftning af driftsansvarligt firma   
- Indstilling af driften for en længere periode, herunder drift af 

enkelte aktiviteter.  
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen træ-
der i kraft. 
 

A4 ○Der skal senest den 1. august 2010 sendes en redegørelse for 
følgende oplag i relation til BAT. Redegørelsen kan tage udgangs-
punkt i Miljøstyrelsens BAT-tjekliste for emissioner fra oplag, endelig 
udgave 2008.  Der skal redegøres for om indretning og drift af de 
enkelte oplag er i overensstemmelse med BAT-anbefalingerne, og 
herunder indeholde en argumentation for de mulige valg. Ved fra-
valg af BAT skal der redegøres for at den valgte løsning er lige så 
god miljømæssigt set. 
• Oplag af olieprodukter 
• Oplag af hjælpestoffer 
• Oplag af restprodukter  
Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af denne redegørelse vurdere, 
om der ved påbud skal stilles ændrede vilkår til disse oplag.  
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Indretning og drift 
Oplag af flyveaske 

B 1 ○Flyveaske skal opbevares i siloer  
 
B2 ○Svær brændselsolie skal opbevares i tanke 3 og 4 i tankgård 1 

samt i tank 6 og 7 i tankgård 2.  
 Ethanolopløsning skal opbevares i tank 7 i tankgård 2. 

Letolie skal opbevares i tank 8 i tankgård 2. 
 
Benzin og dielsestander 

B 3 ○Væskeførende rør skal være galvaniserede. 
. 
B 4 ○Sugerør skal være monteret med kontraventil. 
 
B 5 ○Alle tanke skal have elektronisk eller mekanisk overfyldningssikring. 
 
B 6 ○Alle tanke skal have etableret elektronisk pejleudstyr med lækage-

alarm. 
 
B 7 ○Benzinpåfyldningspladsen skal være forsynet med en tæt belæg-

ning, der er resistent over for de stoffer, der anvendes på pladsen. 
Der må således ikke kunne forekomme spild af stoffer til jorden. Be-
lægningen skal have fald mod afløb.  

 
B 8 ○Der må ikke tilføres afløbsvand fra vask af motorkøretøjer til olieud-

skilleren. 
 
B 9 ○Afløb fra påfyldningspladsen skal føres via sandfang og olieudskil-

ler. 
 
B 10 ○Der skal føres journal over forbrug og lagerbeholdning  
 
B11 ○Anlæggets benzin- og olieudskiller skal t tæthedsprøvet i overens-

stemmelse med gældende norm for tæthed af afløbssystemer. Hvis 
anlæggets benzin- og olieudskiller ikke kan tæthedsprøves i henhold 
til gældende norm for tæthedsprøvning skal tæthedsprøvningen afta-
les og godkendes af tilsynsmyndigheden. 

 
B12 ○Anlæggets benzin- og olieudskiller skal inden den 1. januar 2011 

have påmonteret alarm for væskestand og lagtykkelse. Lagtykkelse-
salarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 
30 % af udskillerens opsamlingskapacitet. 

 
 Olieudskillere og sandfang 
B13 ○ Skærbækværket skal senest den 1. maj 2010 fremsende en rede-

gørelse med beskrivelse af olieudskillernes placering på værket, 
alarmsystemer og procedure for hurtig indgriben ved alarm, samt 
med forslag til hvilke tiltag, der er nødvendige for at sikre, at der ikke 
sker forurening af Kolding Fjord og tidsplan herfor. På baggrund af 
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redegørelsen vil Miljøcenter Odense vurdere, om der skal stilles nye 
vilkår for olieudskillerne.  

 
B 14 ○Sandfang skal oprenses efter behov, dog en gang årligt. 
 
 Nødgenerator 
B 15 ○Antal driftstimer på nødgeneratorne skal registreres og fremsendes 

til Miljøcenter Odense 1 gang om året. 
 

Luftforurening 
Diffus støv 

C1 ○Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støv-
gener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurde-
rer, om generne er væsentlige. 

 
Håndtering af flyveaske  

C2 ○Siloer til opbevaring af flyveaske skal være forsynet med filtre, der 
kan rense afkastluften ned til en støvkoncentration på maksimalt 10 
mg/Nm3. Afkast af luft skal ske mindst 1 meter over bygningen. 
Ind-  og udlevering af flyveaske fra siloerne til lastbil skal foregå via 
lukkede systemer, og transport skal ske i tætte, lukkede vogne. 

 
C3 ○ Andre afkast med emission af støv end skorstenen og siloer skal 

forsynes med filter, der sikrer, at emissionen af støv ikke overstiger 
25 mg /Nm3 tør luft som månedsmiddelværdi. 

 
C4 ○Der skal være udarbejdet en procedure for vedligehold og drift af 

filteret, der skal sikre at filteret har den fornødne effektivitet, jf. vilkår 
C2 og C3.  
 
Kontrol med emissioner fra siloer og andre afkast end skorsten 

C5 ○Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-
mentere, at grænseværdierne for støv fra siloerne og andre afkast er 
overholdt. 

 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger 
Der skal foretages mindst 3 målinger af mindst 1 times varighed. Må-
lingerne kan eventuelt foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for værende overholdt, når middelværdien 
af de 3 målinger overholder grænseværdien. 
 
Dokumentationen skal udføres i overensstemmelse med gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 2/2001. 
 
Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. 
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Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) 
eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-
22, skal være overholdt. 
 
Hvis emissionsvilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig 
måling. 
 
Emissionsgrænser for Blok 3  

C6 ○Emissionen af nedenstående stoffer må ikke overskride de anførte 
grænseværdier ved 3 % ilt: 

 
Stof Emissionsgrænse 

(naturgas) mg/Nm3
Emissionsgrænse
(letolie) mg/Nm3

Støv 5 15 
NOx 200 225 
SO2 5 100 
CO 50 50 

 
Følgende beregnede emissionsgrænseværdier (GVresulterende) for SO2, 
NOx og støv skal overholdes, hvis der samtidigt fyres med naturgas 
og letolie: 
 
GVresulterende= (GVnaturgasx MWnaturgas + GVolie x MWolie) : (MWnaturgas + MWolie) 

 
Hvor GVnaturgas og GVolie er emissionsgrænseværdierne i ovenståen-
de tabel, mens MWnaturgas og MWolie er den indfyrede effekt for hen-
holdsvis naturgas og letolie. 
 

C7  ○Skærbækværket skal inden den 31. december 2011 fremsende en 
redegørelse med mulige tiltag og en tidsplan for hvordan værket vil 
kunne reducere NOx udledningen mod det niveau, der er angivet i 
BREF-noten for store fyr. 
Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af redegørelsen ved påbud 
fastsætte emissionsgrænser.  
 
Emissionsgrænser for hjælpekedel 

C8 ○Emissionen af nedenstående stoffer må ikke overskride de anførte 
grænseværdier: 

 
 Støv 30 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % ilt 
 NOx,   
 regnet som NO2 250 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % ilt 
 
 CO 110 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % ilt 
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C9 Hjælpekedlens driftstimer pr. år skal registreres. 

 
Immissionskoncentration 

C10 Virksomhedens samlede bidrag til luftforureningen i omgivelserne 
(immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne græn-
seværdier (B-værdier): 

  
Stof B-værdi 

mg/m3

Støvpartikler mindre end 
10 µm 

0,08 

SO2 0,25 
NOx, beregnet som NO2 0,125 

 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften 
uden for virksomhedens område. 

 B-værdierne er fastsat i henhold til Miljøstyrelsens B-værdi vejledning fra 2002 med 
supplement fra 2008. 

   
 AMS-kontrol  
C11 ○Der skal i røggaskanalen for Blok 3 være installeret automatisk må-

lende systemer (AMS-udstyr) for følgende stoffer og driftsparametre: 
 

Stof Driftsparametre 
CO 
SO2
NOx 
Støv 

Ilt 
Røggastemperatur 
Tryk 
Vanddampindhold (*) 

(*): Ikke nødvendig, forudsat at gasprøven tørres, inden emissionerne ana-
lyseres. 
 
Målestedet indretning og placering skal være i overensstemmelse 
med retningslinjerne i kapitel 8 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 
(luftvejledningen) eller fastlægges efter nærmere aftale med tilsyns-
myndigheden 
 
Egenkontrol for AMS-udstyr

C12 ○Virksomheden skal lade foretage kontrol og kalibrering af AMS-
udstyr i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer fra Miljø-
styrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften, 
pt. rapport nr. 39/2007 ”Anbefalinger til praktisk anvendelse af 
DS/EN 14181”.  
 
Resultatet af den årlige kontrol/kalibrering skal være tilsynsmyndig-
heden i hænde senest 3 måneder efter, at kontrollen/kalibreringen er 
udført. 
 
Der skal føres journal over gennemførte kvalitetssikringer af AMS-
udstyr, så virksomheden til enhver tid kan dokumentere, at standar-
derne overholdes. Der henvises p.t. til: 
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QAL 2: Kvalitetssikring af installation. 
På basis af test og parallelmålinger: 

- undersøges funktionalitet 
- fastlægges kalibreringsfunktionen 
- eftervises om kvalitetskrav er opfyldt 

 
QAL 2 skal gennemføres hvert 5. år. 
 
Løbende kvalitetssikring baseret på aflæsninger af nul og span (QAL 
3) skal gennemføres jf. anbefalingerne i Ref-Labs rapport nr. 
39/2007.   
 
AST (Annual Surveillance Test) skal udføres mindst 1 gang om året 
og skal ved hjælp af parallelmåling med referencemetoder omfatte: 
 

- en undersøgelse af funktionalitet 
- en eftervisning af kalibreringsfunktion og linearitet 
- en eftervisning af, om kvalitetskrav fortsat er opfyldt. 

 
Efter første QAL 2- kalibrering kan efterfølgende QAL2-kalibreringer 
erstattes af en funktionstest som ved AST og præstationskontrol, 
hvis emissionerne er permanent lave, jf. p.t. anbefaling 14 og 18 i 
rapport nr. 39/2007.  
 
Hvis AMS-udstyret ved AST-testen ikke opfylder krav til variabilitet, 
og/eller kalibreringsfunktionen bedømmes til ikke længere at være 
gyldig, skal der udføres en ny QAL 2-kalibrering. 
 
Overholdelse af emissionsgrænser for Blok 3 

C13 ○Emissionsgrænsen er overholdt, når ingen af gennemsnitsværdier-
ne pr. kalendermåned overskrider emissionsgrænseværdierne. Des-
uden gælder følgende: 
 

• For SO2 og støv: at 97 % af alle gennemsnitsværdierne målt 
over 48 timer ikke må overskride 110 % af emissionsgrænse-
værdierne. 

 
• For NOx : at 95 % af alle gennemsnitsværdierne målt over 48 

timer ikke må overskride 110 % af emissionsgrænseværdier-
ne. 

 
48 timers midlingsperioderne vil være gældende fra 1. april 2010 og 
skal registreres som separate og ikke rullende perioder.  
 
Alle målinger indgår i vurderingen.  
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Overholdelse af emissionsgrænser for hjælpekedel 
C14 ○Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-

mentere, at emissionsgrænseværdierne for hjælpekedel er over-
holdt.  

 
Dokumentationen skal straks efter, at de er modtaget tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene 
under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsen-
des både i papirformat og digitalt. 
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 
Målingerne for NOx, CO og støv skal foretages som præstationsmå-
linger. 
 
Der skal foretages 2 målinger af mindst 45 min varighed. Målingerne 
kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af de 2 målinger er mindre end eller lig med grænseværdi-
en. 

 
Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når kedlen er i fuld drift eller efter anden aftale 
med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond 
(DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medun-
derskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-
22, skal være overholdt. 
 
Kontrol af B-værdier 

C15 ○Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-
mentere, at B-værdierne er overholdt. 

 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved brug 
af OML-modellen.  
 
B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er min-
dre end eller lig med B-værdien. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsyns-
myndigheden finder det påkrævet. 
 
Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumenta-
tion. 
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Udgifterne til målinger m.v. afholdes af virksomheden. 
 

Præstationsmålinger – målestedets indretning 
C16 ○Målesteder for præstationsmålinger skal placeres og indrettes i 

overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens til enhver 
tid gældende luftvejledning, pt. vejledning 2/2001 eller fastlægges ef-
ter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.  

 
Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og be-
regning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøsty-
relsen, p.t. nr. 2/2001. 

Lugt 
D1 ○ Aktiviteter, transport og oplag på Skærbækværket må ikke give 

anledning til lugtgener i omgivelserne, der efter tilsynsmyndighedens 
vurdering er væsentlige.  

 
Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der gennemføres en undersø-
gelse af kilder til lugtgener, hvis der er begrundet formodning om, at 
der kan opstå lugtgener udenfor Skærbækværkets grund. 

 
På baggrund af undersøgelsen af kilder til lugtgener kan tilsynsmyn-
digheden fastsatte grænseværdier for lugt i omgivelserne med ud-
gangspunkt i gældende lugtvejledning(er) fra Miljøstyrelsen. Græn-
seværdierne fastsættes i en særskilt afgørelse der kan indbringes 
for klagemyndighederne efter de sædvanlige regler.  

Spildevand 
E1 Spildevand ledes til kloaknettet i henhold til den af Fredericia Kom-

mune, meddelte tilslutningstilladelse. 
 
E2 ○Til neutralistaionsbassin Vest med efterfølgende udledning til køle-

vandsafgangskanalen må ledes skyllevand fra regenerering af ion-
bytterne i TA-anlægget samt vand fra brønd under syre- og ludtan-
ke.  

 
E3  ○Direkte til kølevandsafgangskanalen må ledes: 
 Skyllevand fra fødevandsrensfiltre 
 Skyllevand fra kedlens lavlastsystem 
 Drænvand fra Blok 3´s turbinedræntank. 
 
E4 ○Der skal være mulighed for prøvetagning af hver enkelt vandstrøm, 

jf. vilkår E2 og E3, der ledes til kølevandsafgangskanalen. 
 
E5 ○Drænvand fra tankgård 1 og 2 må efter olieudskiller ledes til køle-

vandskanalen.  
 
E6 ○ Udledning af skyllevand fra returskylning af de mekaniske filter for 

fjernvarme til recipient skal senest den 1. september 2010 ophøre. 
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Skærbækværket skal orientere Miljøcenter Odense når udledningen 
er ophørt.  

 
E7 ○Der skal udarbejdes en procedure for drift og vedligeholdelse af 

neutralisationsbassinet  
 
E8 ○Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udtages prøver af de 

spildevandsstrømme, der fremgår af E2 og E3. 
 
 Kølevand 
E9 Kølevand udledes med en maksimaltemperaturstigning på 7 C. Dog 

kan det i kortere tidsrum accepteres, at der udledes med en tempe-
raturstigning på 10 C. 

 
E10 ○Der skal være en kontinuert registrering af temperaturstigningen i 

kølevandet. 
 
E11 ○Kravet til udledt kølevand betragtes som overholdt når temperatur-

stigningen i 95% af tiden har været under eller lig 7 C samt at den 
højeste temperaturstigning ikke er over 10 C. 

 
Udledning fra filtrering af kølevand mm.  

E12 ○ Senest den 1. maj 2010 skal Skærbækværket fremsende et pro-
jekt over, hvilke muligheder der er for at sikre at fra den 31. oktober 
2010 bortskaffes det fra grovristen frasiede mængder søgræs, 
vandmænd, fisk og andet materiale som affald. ”Materiale” opfanget 
i muslingesigten genudledes til Kolding Fjord. 

 
 Stegenav Deponi 
E13 ○Skærbækværket skal inden den 1. august 2010 fremsende et revi-

deret moniteringsprogram for perkolatudledningen fra Stegenav De-
poni. Moniteringsprogrammet skal tage udgangspunkt i de restpro-
dukter der har været deponeret i Stegenav. 

  

Støj 
Støjgrænser 

F1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samle-
de bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstå-
ende grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de 
ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 
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Område nr. SB3 Område for åben og lav boligbebyggelse: 
 

 Kl. 
Reference 
tidsrum 
(Timer) 

SB3 
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 45 

Lørdag 07-14 7 45 

Lørdag 14-18 4 40 

Søn- & helligdage 07-18 8 40 

Alle dage 18-22 1 40 

Alle dage 22-07 0,5 35 

Spidsværdi 22-07 - 50 

 
○ Lavfrekvent støj og infralyd 
Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samle-
de bidrag med lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne over-
stiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støj-
grænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 
minutter, hvor støjen er kraftigst.  

 
Anvendelse Tidspunkt A-vægtet lydtrykniveau 

(10-160Hz), dB 
G-vægtet infralydniveau 
dB 

kl. 07-18 25 85 Beboelsesrum og 
lign. 

kl. 18-07 20 85 

Kontorer og lign.  
støjfølsomme rum Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i 
Virksomheder Hele døgnet 35 90 

 
○Vibrationer 
Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride nedenstående 
grænseværdier, dB re 10-6 m/sec2. De angivne vibrationsgrænser 
gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med en 
tidsvægtning S målt uden for virksomhedens areal, jf. orientering fra 
Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i 
eksternt miljø.  

15 



 
Anvendelse Vægtet accelerationsniveau Law i dB 

Boliger i boligområdet (hele døgnet) 
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07 
Børneinstitutioner og lignende 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 
Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 
 

80 

Erhvervsbebyggelse 85 

 
Kontrol af støj, infralyd og vibrationer 

F2 ○Tillsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-
mentere, at grænseværdierne for støj, infralyd og vibrationer, jf. vil-
kår F1, er overholdt. 

 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende 
fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 
 Krav til målinger 

Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved 
måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, 
p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning 
af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen 
nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt mil-
jø.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal foretages og afrapporteres som ”Mil-
jømåling – ekstern støj”, jfr. bekendtgørelse om kvalitetskrav til mil-
jømålinger. 
 
Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når til-
synsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibra-
tionsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestem-
melse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.  

 
Definition på overholdte støj-, infralyd- og vibrationsgrænser 

F3 ○Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller be-
regnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig 
med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede 
ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).  
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Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses 
for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med 
grænseværdien. 
 

F4 Skærbækværket skal registrere antal og type skibe, der lægger ved 
værkets kaj.  

Affald 
Bortskaffelse af affald 

G1 ○Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overens-
stemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. 

 
G2 ○Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal 

indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra 
kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
G3 Affaldssortering
 ○Sorteret metal og træ affald må opbevares udendørs. 

Andet sorteret affald skal opbevares overdækket.  

Overjordiske olietanke  
H1 ○Overjordiske olietanke med et volumen på under 6.000 liter skal 

sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer: 
 

- Tanke, der er typegodkendt med indvendig korrosionsbe-
skyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 
40 år efter fabrikationsåret. 

-  Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret 
- Tanke, hvis fabrikationsår ikke kendes skal sløjfes senest 

den 1. december 2010.  
 

Andre tanke end ståltanke skal sløjfes inden for følgende sløjfnings-
terminer: 
 

- Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller overjordi-
ske tanke af andet materiale end stål under 6.000 liter sløj-
fes senest 25 år efter fabrikationsåret. 

- Overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast under 6.000 li-
ter, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. 

- Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast under 6.000 li-
ter, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, 
sløjfes senest 1. december 2010. 

 
H2 ○Olietanke på eller over 6.000 l og under 200.000 l etableret før 

2005 skal inspiceres og tæthedsprøves som angivet i §42 i bekendt-
gørelse om indretning, etablering og drift af olietanke rørsystemer og 
pipelines. 
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H3 ○Der skal være udarbejdet en logbog for hver tank, indeholdende 
oplysninger om inspektion, tæthedsprøvning og eventuel sløjfnings-
termin af olietanken. 

 
 Logbogen skal til enhver tid være til rådighed for tilsynsmyndighe-

den. 
 
H4 Opsamlingsdrænene ved tankgårdene inspiceres mindst 1 gang om 

ugen. 
 
H5 ○Tankgården skal som min. kunne rumme indholdet af den største 

tank. 
 
 Dieselolietank ved nødgenerator  
H6 ●Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. (retsbeskyttet 

indtil 21.juni 2015) 
 
H7 ●Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved 

tankudløbet. (retsbeskyttet indtil 21.juni 2015) 
 

H8 ●Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyld-
ningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres fra 
påfyldningsrøret. (retsbeskyttet indtil 21.juni 2015) 
 

H9 ●Ved sløjfning af tanken skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes 
og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør 
afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan fin-
de sted. (retsbeskyttet indtil 21.juni 2015) 
 

H10 ●Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysninger om de 
trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 
uger efter sløjfningen. (retsbeskyttet indtil 21.juni 2015) 
 

H11 ●Såfremt brugen af anlægget varigt ophører, skal ejeren af anlægget 
sørge for, at det sløjfes i overensstemmelse med ovenstående vilkår 
16 og 17 ( nu vilkår H9 ogH10). (retsbeskyttet indtil 21.juni 2015) 

 
H12 ●Hvis ejeren eller brugeren af anlægget konstaterer eller får begrun-

det mistanke om, at anlægget er utæt, skal tilsynsmyndigheden 
straks underrettes. Såfremt brugeren er en anden end ejeren, skal 
brugeren tillige underrette ejeren. Desuden skal ejer eller bruger 
straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrøm-
ning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. (retsbeskyttet indtil 
21.juni 2015) 
 

H13 ●Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olie-
produkter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal den, 
der har forestået påfyldningen, straks underrette tilsynsmyndigheden 
og ejeren eller brugeren af anlægget. Konstateres spildet af ejeren 
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eller brugeren af anlægget, skal denne straks underrette tilsynsmyn-
digheden. (retsbeskyttet indtil 21.juni 2015) 

 
H14 ●Ejeren og brugeren af anlægget skal sikre, at anlægget er i en så-

dan vedligeholdelsestilstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nær-
liggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller 
overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige 
tæringer af tank, rørsystem eller understøtning af overjordiske tanke. 
(retsbeskyttet indtil 21.juni 2015) 

 
H15 ●Som led i vedligeholdelse jævnfør vilkår 21(nu vilkår H23) skal ejer 

og bruger af anlægget foranledige, at de nødvendige reparationer 
finder sted. (retsbeskyttet indtil 21.juni 2015) 
 

H16 ●Reparation af et anlæg skal udføres af en særlig sagkyndig. Den 
udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte 
arbejde til tankens ejer eller bruger. (retsbeskyttet indtil 21.juni 2015) 

 
H17 ●Ejeren og brugeren skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller 

overensstemmelseserklæringen, tillæg til tankattesten, udarbejdede 
tilstandsrapporter, og dokumentation for udførte reparationer. (rets-
beskyttet indtil 21.juni 2015) 

 
H18 ●Ejeren og brugeren af et anlæg skal sikre, at krav om vedligeholdel-

se, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten, overensstemmel-
seserklæring eller øvrige attester, overholdes. (retsbeskyttet indtil 
21.juni 2015) 

 

Jord og grundvand 
I1 ○Tanke og rørføringer samt ventiler og studse på tanke, hvor der er 

trafik i nærheden, skal effektivt sikres mod påkørsel. 
 
I2  ○Tanke og beholdere til opbevaring af stoffer, der kan give anledning 

til forurening af jord og grundvand, skal være udført, så de ikke an-
gribes af de stoffer, som de skal rumme.  

 
 Flydende kemikalier, smøreolier, overjordiske tanke med dieselolie 

m.v. skal være anbragt i en tæt spildbakke eller lign., udført i imper-
meabelt materiale og placeres på steder med fast belægning, såle-
des at eventuelt spild ikke kan løbe i kloak eller ud på jorden. Spild-
bakken skal kunne rumme tankens indhold. Det skal sikres, at der 
ikke står regnvand i spildbakken. 

 
Generelt skal overjordiske tanke opstilles i tankgårde, der kan rum-
me indholdet af den største tank. Det skal sikres, at der ikke står 
regnvand i tankgården. Dette gælder ikke tanke i tankgård 1 og 2, da 
disse er omfattet af vilkår A4. 
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Miljøcenter Odense skal inden den 1. april 2010 orienteres om hvor-
dan det er sikret, at der ikke kan ske forurening af jord eller grund-
vand.  

 
Omlastning og oplag af 25.000 tons ethanolopløsning,  

I3 ●Anlæg og indretning skal være i overensstemmelse med det, der 
oplyst i ansøgningen, med mindre det er ændret i denne afgørelse 
(afgørelse af 5. maj 2006, vedlagt i Bilag E) (retsbeskyttet indtil 5. 
maj  2014). 

 
I4 ●Tanken skal etableres således, at evt. spild i forbindelse med 

rørbrud, tankkollaps eller lignede vil blive tilbageholdt. (retsbeskyttet 
indtil 5. maj  2014). 

 
I5 ●Tank, rørsystemer og koblinger skal etableres med de nødvendige 

sikkehedsforanstaltninger, således at risikoen for spild og uheld er 
minimeret: Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter som minimum, at: 

 
- tanken skal være forsynet med en ”rørbrudsventil”, som luk-

ker automatisk, hvis en slange rives over, 
- tanken skal være sikret mod påkørsel, 
- der skal være etableret tankgrav til opsamling af større spild, 
- tanken skal være tydeligt markeret med korrekt faresymbol 

(retsbeskyttet indtil 5. maj  2014). 
 
I6 ●Virksomheden skal udarbejde drift/vedligeholdelsesinstruks for an-

lægget med tilhørende sikkerhedsforanstaltninger samt tjekliste for 
omlastning som en del af miljøledelsessystemet. Desuden skal akti-
viteten medtages i virksomhedens eksisterende procedure for uheld 
og driftsforstyrrelser samt nødplan. (retsbeskyttet indtil 5. maj  2014). 

 
I7 ●Virksomheden må maksimalt oplagre 25.000 tons ethano-

lopløsning. (retsbeskyttet indtil 5. maj  2014).  
 
I8 ●Aktiviteten må ikke give anledning til lugt- eller støvgener, som til-

synsmyndigheden finder væsentlige. (retsbeskyttet indtil 5. maj  
2014). 

 
I9 ●Virksomheden skal føre journal over ind- og udgåede mængder 

ethanol, således at det til enhver tid er muligt at dokumentere det 
faktiske indhold i tanken. (retsbeskyttet indtil 5. maj  2014). 

 
I10 ●Virksomheden skal vedligeholde anlæg og sikkerhedsudstyr. (rets-

beskyttet indtil 5. maj  2014). 
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I11 ●Virksomheden skal vedligeholde og efterleve. 
-Driftsinstruks for omlasterutiner 
-tjekliste for omlasterutiner 
- beredskabsplan 
- intern nødplan 
(retsbeskyttet indtil 5. maj  2014). 

 

Indberetning/rapportering 
Eftersyn af anlæg m.m. 

J1 ○Der skal føres journal over eftersyn/inspektion af tanke og rørførin-
ger, renseforanstaltninger m.m. med angivelse af dato for eftersyn, 
reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt fore-
kommende driftsforstyrrelser. 

 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

J2 ○Der skal føres journal over anvendte mængder af alle de råvarer 
og hjælpestoffer, der anvendes på virksomheden, inklusivt forbrug af 
olie/gas/el. Dog kan helt små mængder udelades, fx rengøringsmid-
ler og kemikalier til laboratoriebrug. 
Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald 
fordelt på affaldsfraktioner.  

 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

J3 ○Der skal føres journal over kontrollen med kontinuerte måleudstyr, 
dvs.: 
- garantiafprøvning/kvalitetskontrol 
- kalibreringer/parallelmålinger 
- løbende vedligeholdelse og justeringer 

 
Opbevaring af journaler 

J4 ○Journalerne nævnt under vilkår J1, J2 og J3 samt under de enkelte 
delafsnit skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 
tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning 
J5 ○Senest den 1. maj hvert år skal virksomheden sende en opgørelse 

til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger for det foregående 
kalenderår: 

• Indfyret naturgasmængder 
• Indfyret mængde letolie 
• De samlede årlige emissioner af SO2, NOx og støv (som to-

talstøv) 
• Den samlede årlige energieffekt i relation til netto brændvær-

di, fordelt på brændselstyperne 
• Massen af de daglige udledninger skal for hvert enkelt foru-

renende stof sammenlægges på grundlag af røggassernes 
volumenstrømme 
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• Opgørelse over kølevandsmængden og temperaturstignin-
gen fra indtag til udløb 

• Mængden af tilført og bortkørt flyveaske samt antal transpor-
ter pr. år.  

• Registrering af antal og type skibe ved kaj 
• Registrering af antal årlige driftstimer af hjælpekedlen og 

nødgeneratorer 

Driftsforstyrrelser, uheld m.m. 
K1 ○ Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser 

eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer 
en risiko for det. En efterfølgende skriftlig redegørelse med relevante 
egenkontrolmålinger skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 
2 uger efter, at hændelsen har fundet sted. Det skal fremgå af rede-
gørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende 
driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. 

 
 Underretningspligten fritager ikke virksomheden fra at søge at mini-

mere effekterne af uheldet. 

Ophør 
L1 ○Ved ophør af driften/anvendelse af anlæg skal der træffes de nød-

vendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord 
og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig til-
fredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal 
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før drif-
ten/anvendelsen ophører helt eller delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 
 
3.1.1 Virksomhedens indretning og drift  
Skærbækværket er omfattet af en række miljøgodkendelser med udgangs-
punkt i miljøgodkendelse af 6. august 1993, der omfatter drift af tre kraft-
værksblokke på værket. 
 
Siden 1993 er Blok 1 og 2 blevet taget ud af drift, og Blok 2´s maskinanlæg 
er fjernet, så der nu kun er den varme- og elproducerende Blok 3 tilbage. 
På blokken indfyres primært med naturgas og kun i specielle tilfælde med 
letolie,  
 
Da kondensatoren i Blok 3 er opbygget af titanium udledes der ikke længere 
tungmetaller med kølevandet til Kolding Fjord. 
 
Stegenav Deponi er ikke længere i brug som deponi, men er udlejet til fir-
maet Meldgård, der anvender området til sortering af slagge fra affaldsfyre-
de kraftvarmeværker. Denne aktivitet er særskilt godkendt af det daværen-
den Vejle Amt og har nu Fredericia Kommune som myndighed.   

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Skærbækværket er omfattet af Regionplan 2005 for Vejle Amt, der er gæl-
dende for området indtil Fredericia Kommunes nye kommuneplan, træder i 
kraft ultimo 2009. Området, hvor værket er beliggende, er i Regionplan 
2005 for Vejle Amt udlagt som særligt erhvervsområde og er forbeholdt til 
energiproduktion. Den nye kommuneplan vil ikke ændre ved dette. Området 
har begrænset drikkevandsinteresse. 
 
Sejlads til og fra området foregår igennem Lillebælt, der er et internationalt 
naturbeskyttelsesområde. 
 
Området, hvor Blok 3 ligger, er udlagt til Skærbækværket med tilhørende 
faciliteter jf. Kommuneplantillæg nr. 29A til Kommuneplan 1985 - 96 for Fre-
dericia Kommune og er yderligere omfattet af lokalplan nr. 128A, der ud-
lægger området til Skærbækværket herunder havneformål, kullager, kraft-
varmeværksanlæg og lignende.  Lokalplan 251 tillader dele af virksomhe-
dens bygninger udlejet til virksomheder uden for kraftværksdriften. 
 
Direkte udledninger, herunder kølevands- samt perkolatudledningen, sker til 
Kolding Fjord, som på udledningsstedet ikke er særskilt målsat. 

3.1.3 Nye lovkrav 
Pr. 1. januar 2008 trådte en række ændrede emissionsgrænser m.v. i kraft 
for store fyringsanlæg. Endvidere er der kommet nye regler i henhold til 
Olietankbekendtgørelsen af 1. juni 2008. Endelig er der den 14. december 
2006 trådt en ny bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder i 
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kraft. Perkolatudledninger fra værket vil blive vurderet i forhold til denne 
bekendtgørelse. 

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
Værkets teknologier, herunder emissioner, er vurderet i forhold til Europa-
kommissionens BREF-note af juli 2006 for store fyringsanlæg, BREF-noten 
af november 2000 for industrielle kølesystemer. Det er endvidere blevet 
vurderet at Skærbækværket er omfattet af BREF-noten af juli 2006 vedr. 
emissioner fra oplag. 
 
Der henvises til afsnittet om bedst tilgængelig teknik under. 3.2. for Miljø-
center Odense´s samlede vurdering. Endvidere er der under de enkelte 
punkter, hvor det er fundet hensigtsmæssigt, foretaget en vurdering af 
BREF-noten og anvendelse af BAT. 
 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
I nedenstående afsnit er angivet begrundelserne for de meddelte vilkår i de 
enkelte afsnit. Der henvises til Bilag D, hvor der er en oversigt over hvilke 
vilkår der er slettet, overført eller som er nye. 

3.2.2  Generelle forhold og Indretning og drift 
På Skærbækværket er det kun Blok 3, som anvendes til varme- og elpro-
duktion. Der bliver indfyret naturgas og letolie. 
 
Skærbækværket fungerer som transitstation for flyveaske. Der stilles vilkår 
om at flyveasken skal opbevares i siloer samt krav ved indlevering- og udle-
vering af flyveaske.  
 
På Skærbækværket findes en benzinstander med 2 nedgravede benzintan-
ke samt en dieselstander med 2 nedgravede dieselolietanke. Anlægget er 
indrettet i henhold til bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggel-
se af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.  
Der stilles vilkår om indretning og drift af benzin og dieselstanderen. 
 
Endvidere stilles der vilkår om vedligehold af olieudskillere og sandfang.  

3.2.3 Luftforurening 
Skærbækværket fyrer med naturgas og letolie, hvor naturgas er hoved-
brændslet. Letolie anvendes som nødbrændsel i tilfælde, hvor der ikke er 
naturgas til stede, eller hvor der kræves større el-/varmeproduktion, end 
mængden af naturgas tillader. Endvidere fyres med letolie i situationer, hvor 
markedsprisen gør, at det er økonomisk mere hensigtsmæssigt. 
 
I den gældende godkendelse er der sat emissionsgrænseværdier for støv, 
NOx og SO2 for både flydende og fast brændsel.  
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Af den miljøtekniske redegørelse fremgår det, at med den nuværende drift 
overholder Skærbækværket for både støv og SO2  grænseværdierne i Store 
Fyr bekendtgørelsen1, angivet for det enkelte forbrændingsmedie. Endvide-
re ligger emissionsværdier for støv og SO2  under eller på niveau med angi-
velserne i BREFen for store fyringsanlæg. 
 
Med hensyn til NOX kan kravværdierne i Store Fyr bekendtgørelsen over-
holdes for begge fyringsmedier, mens BREF-niveauer er overskredet.  
 
Naturgas NOx SO2 Støv CO Olie NOx SO2 Støv CO

Gl. Godkendelse 225 35 5  Gl. Godkendelse 225 400 50  

Store Fyr be-
kendtgørelse 

200 5 5 - Store Fyr be-
kendtgørelse 

400 1102 50 - 

BREF-niveauer 50-
100 

<10 <5 30-
100

BREF-niveauer 50-
150 

50-
200 

5-20 30-
50 

Nye emissions-
grænser 

200 5 5 50 Nye emissions-
grænser 

225 100 15 50 

Tabel 3.1. Emissionsgrænseværdier. Enhed: mg/Nm3 ved 3% ilt. 
 
Af ovenstående tabel fremgår de nye emissionsgrænser, hvor der er taget 
udgangspunkt i Bref-niveauerne og faktisk udledte koncentrationer.   
 
Skærbækværket kan for NOx-emissionen overholde kravværdierne fastsat i 
Store fyr- bekendtgørelsen, men overskrider BREF-niveauerne. Skær-
bækværket har low-NOx-brændere men ikke særskilt røggasrensning. Der 
udføres i 2009 optimering af luft/røg systemet for yderligere reduktion af 
NOx-udledningen. Skærbækværket forventer, at dette vil give en reduktion 
af NOx i røggassen.  
 
Det er til Miljøcenter Odense blevet oplyst, at værket ønsker at omlægge 
indretningen, således at der i fremtiden også vil kunne fyres med træpiller. I 
denne forbindelse vil der blive installeret et Denox-anlæg. Det er endvidere 
blevet oplyst, at det ikke er muligt at installere anlægget først og derefter 
ombygge værket til også at kunne fyre med træpiller. Miljøcenter Odense 
finder, at uanset om der sker en brændselsomlægning på Skærbækværket 
som inkluderer et Denox-anlæg eller ej, skal der arbejdes henimod at 
BREF-niveauet kan overholdes. Miljøcenter Odense har noteret sig, at der 
er igangsat et arbejde for reduktion af NOx- udledningen her i 2009. Der vil 
blive stilles vilkår om overholdelse af de i dag faktiske udledte koncentratio-

                                                 
1 Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner for store fyringsan-
læg. Bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003. 
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ner samt vilkår om en handleplan for nedbringelsen af NOx- udledningen. 
Handleplanen skal foreligge den 31. december 2011. 
 
Af BREF-en for store fyr fremgår det, at der skal være etableret støvfilter 
ved fyring med letolie. Miljøcenter Odense finder dog, at da værket kun 
sjældent fyrer med letolie og da støvemissionen ved fyring med letolie er i 
den nedre del af Bref-niveauerne behøver Skærbækværket ved den nuvæ-
rende fordeling mellem gas og olie ikke at etablere et støvfilter. 
 
CO-emissionen fra Skærbækværket er på BREF-niveau. Der stilles vilkår 
om emissionen for CO i henhold til dette. 
 
Det er oplyst, at anlægget mest fyrer med naturgas og kun i specielle situa-
tioner vil der simultant blive fyret med naturgas og letolie. Meget sjældent vil 
der alene blive fyret med letolie. Miljøcenter Odense vil derfor fastlægge 
emissionsgrænser for fyring alene med naturgas eller letolie, samt ved fy-
ring samtidigt med naturgas og letolie. I Bekendtgørelsen for store fyr, bilag 
7 fremgår hvordan emissionsgrænser fastsættes for anlæg der fyrer samti-
digt med 2 eller flere brændselstyper. Miljøcenter Odense vil anvende den-
ne metode ved fastsættelse af emissionsgrænser for samtidig fyring med 
naturgas og olie. 
 
Kontrol af emissionsgrænser vil ske efter reglerne i Bekendtgørelsen om 
store fyr for bestående anlæg.  
 
Da Skærbækværket ikke har røggasrensning vil ”udetid” ikke være relevant 
ved kontrol af emissionsgrænser. Det er endvidere af værket blevet oplyst, 
at ved kontrol skal der ikke tages hensyn til op- og nedlukning. 
 
Udover selve Blok 3 har Skærbækværket en hjælpekedel og 2 nødgenera-
torer til henholdsvis nødstrømsanlægget ved Blok 3 og for at sikre strøm til 
vigtige IT-komponenter. Derudover forefindes en motordrevet nødspæde-
pumpe for fjernvarmesystemet. Hjælpekedlen, nødspædepumpe for fjern-
varmesystemet og nødgeneratorerne indfyres med letolie. 
 
I godkendelsen af hjælpekedlen af 17. november 1997 fremgår det, at hjæl-
pekedlen maksimalt må være i drift i 500 timer pr. år og at det forventes i de 
korte driftsperioder, at kedlen ikke vil bevirke en overskridelse af emissions-
grænserne.  
 
Miljøcenter Odense vurderer, at det skal være mulighed for at kontrollere 
emissionen fra hjælpekedlen. Der stilles derfor vilkår om emissionsgrænser 
og kontrol heraf i henhold til Luftvejledningen2.  
 
I høringsperioden har Skærbækværket ønsket at få lempet krav til NOx-
emissionen, svarende til hvad Luftvejledningen åbner op for. Miljøcenter 
Odense har accepteret dette. Der henvises til Bilag G for yderligere begrun-
delse. 
                                                 
2 Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 2, 2001, Luftvejledningen. Begrænsning af luftforurening 
fra virksomheder. 
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I forbindelse med høringsperioden har Skærbækværket endvidere oplyst, at 
den indfyrede effekt nu er under 30 MW, som betyder at NOx-målingerne i 
henhold til Luftvejledningen skal ske ved præstationskontrol.  
 
Der stilles vilkår om at antal driftstimer på hjælpekedlen skal registreres.  
 
Nødgeneratorerne forventes at være i drift i under 10 timer om året. Henset 
til den forventede korte driftstid vil Miljøcenter Odense ikke stille vilkår til 
emissionen. Skærbækværket skal dog registrere generatorens driftstimer 
pr. år. Skulle nødgeneratorerne mod forventning anvendes i flere timer end 
forudsat, vil Miljøcenter Odense vurdere om der skal fastsættes emissions-
grænser. 
 
Støv 
Udover støv fra skorstenen fremgår det, af den miljøtekniske redegørelse, 
at der også vil være støv fra flyveaskesiloen, der bliver brugt som mellemla-
ger for flyveaske fra andre af Dong Energy´s kraftværker. Siloerne er i top-
pen forsynet med en afkastluftblæser med støvfilter. Afkastluftblæserne er i 
drift ved påfyldning og udlevering af flyveaske. Der har ikke tidligere været 
sat vilkår til emissionen af siloerne. Miljøcenter Odense vil stille vilkår om 
emissionsgrænse for støv og kontrol heraf, samt krav om udarbejdelse af 
en procedure, der sikre at støvfilteret fungerer og bliver vedligeholdt.  
 
Der vil endvidere blive sat vilkår om støv fra andre afkast end siloer og 
skorsten.  
 
Det er blevet oplyst, at afkast for svejserøg fra værkstederne er placeret på 
et tag i kote 30. Selve afkastet er 2 m over tag. Miljøcenter Odense vil ikke 
stille vilkår til dette afkast, men gør opmærksom på Vejledning nr 13, 1997 ” 
Begrænsning af luftforurening fra virksomheder der udsender svejserøg” 
ved etablering af nye afkast til svejserøg. 

3.2.4 Lugt 
Af den miljøtekniske redegørelse fremgår det, at der ikke vil være lugtgener 
forbundet med Skærbækværkets normale drift. Det er endvidere oplyst, at 
ved tilførsel af olie vil der kunne forekomme minimal olielugt fra oliedampe i 
den lugt, der bliver fortrængt i tankene. For at minimere olielugten er der på 
olietankene enten monteret ventilationsbaffles eller påsat aktive kulfiltre. 
 
I den eksisterende godkendelse er der ikke fastsat lugtgrænser, men kun 
angivet at Skærbækværket ikke må give anledning til udsendelse af lugt, 
der kan være generende i omgivelserne. Miljøcenter Odense finder, at der 
bør sættes faste lugtgrænser og vil derfor fastsætte krav til 5 LE/m3 i bolig-
områder og 10 LE/m3 i industriområder. På baggrund af den miljøtekniske 
redegørelse vurderer Miljøcenter Odense, at det ikke forventes at Skær-
bækværket vil have problemer med at overholde lugtkravene. Der vil derfor 
ikke blive sat vilkår om at der straks skal udføres en lugtmåling, men alene 
vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange at få udført en sådan.  
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I forbindelse med høringsperioden har Skærbækværket kommenteret fast-
sættelsen af lugtgrænser. På baggrund af kommentarerne har Miljøcenter 
Odense ændret lugtvilkårene, således at der ikke længer er angivet lugt-
grænser, men mulighed for at lugtgrænser kan fastsættes senere hvis der 
skulle vise sig behov herfor. For yderligere begrundelse se Bilag G 
 

3.2.5 Spildevand 
Skærbæksværkets spildevandssystem er opdelt i to systemer: 
 
Til det kommunale renseanlæg ledes: 
Spildevand fra kloaker i bygningerne, fra neutralistaionsbassin øst (fra re-
generation af KR-anlægget og fra kerterensanlægget) samt sanitært spilde-
vand. 
 
Til recipienten via kølevandsafgangskanalen ledes: 
Overfladevand fra områderne omkring værket, fra tagflader og vand fra neu-
trailsationsbassin vest (fra regeneration af TA-anlægget og kar under syre 
og ludtank).  
 
Drænvand fra tankgård 1 og 2 ledes ligeledes efter olieudskillere til køle-
vandsafgangskanal. 
 
I forbindelse med miljøgodkendelsen af 06.08.1993 for selve værket og ef-
terfølgende i godkendelsen af 08.02.1995 for Stegenav Deponi, er der ud-
arbejdet et fælles moniteringsprogram for den samlede udledning fra såvel 
værket som fra deponiet. 
 
Efterfølgende har Skærbækværket fået installeret en kondensator, opbyg-
get af titaniumrør, hvor igennem langt den største del af kølevandet passe-
rer. Resten (max. 380 kg/s) kommer gennem hjælpekølevandssystemet, 
der består af gummibelagte rør og rustfrievekslere. Tilsætning af klor og 
jernsulfat til kølevandet er ligeledes ophørt. Udsyring af kondensatoren er 
ophørt. 
 
På baggrund af de store ændringer i kølevandets sammensætning vurderer 
Miljøcenter Odense, at det ikke længere er hensigtsmæssigt, at operere 
med et fælles moniteringsprogram for både værket og deponiet. 
 
Direkte udledning til fjorden. 
Miljøcenter Odense finder i udgangspunktet, at spildevandsstrømme, der 
indeholde stofkoncentrationer, der ligger over hvad der normalt kan forven-
tes i udløbet fra et alm. velfungerende renseanlæg, bør ledes til kommunalt 
renseanlæg. 
 
Af det fremsendte materiale den 30.september 2009 fremgår det, at de 
strømme der indtil nu ledes til det kommunale renseanlæg indeholder for-
holdsvis store mængder ammoniak. Af de øvrige oplysninger fremgår det, at 
skyllevandet fra returskylning af de mekaniske filter for fjernvarme indehol-
der ammoniak i mængder, der overstiger hvad der normalt tillades udledt fra 
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renseanlæg. På den baggrund finder Miljøcenter Odense, at denne del-
strøm også skal tilledes det kommunale renseanlæg. 
 
Der vil blive stillet vilkår om, at det skal være muligt at udtage prøver på 
hver enkelt vandstrøm, der tilledes kølevandsafgangskanalen. 
 
Kølevand. 
Skærbækværket har oplyst, at den nuværende øvre grænse for temperatur-
tilvækst til kølevandet på 7 C er overskredet i 1,4 % af tiden.  
 
I den gældende godkendelse af 6. august 1993 er der ikke angivet en kon-
trolmetode for temperaturkravet. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at en overholdelse i 95% af tiden vil være at 
betragte som at vilkåret er overholdt. Der vil derfor blive fastsat vilkår om 
kontrolmetode. Samt krav om en max temperaturstigning i de sidste 5 % af 
tiden. 
 
Såfremt Skærbækværket ønsker at få tilladelse til en yderligere temperatur-
stigning af kølevandet vil dette kræve en ansøgning i henhold til godkendel-
sesbekendtgørelsen. 
 
Skærbækværket har gennemgået ”Orientering fra Miljøstyrelsen vedrøren-
de Industrielle kølesystemer”, orientering nr. 5, 2008. Ud fra oplysningerne 
vurderer Miljøcenter Odense at Skærbækværkets kølesystem kan betragtes 
som BAT. 
 
Af det fremsendte materiale fremgår det at frasorteret materiale fra grovsien 
og muslingefilteret ledes tilbage til Kolding Fjord. Materialet fra grovsien er i 
henhold til Affaldsbekendtgørelsen defineret som affald, og skal derfor bort-
skaffes som sådant. Miljøcenter Odense vil stille vilkår om dette. 
 
Udledning af perkolat. 
Der er på Stegenav Deponiet tidligere blevet deponeret slagger, flyveaske 
og evt. afsvovlningsprodukter. Det er til Miljøcenter Odense blevet oplyst, at 
der i mange år ikke har været deponeret nyt materiale, men at tværtimod alt 
deponeret materiale efterfølgende er blevet fjernet.  
 
En del af deponiet er p.t. udlejet til Meldgård, som anvender området til 
slaggesortering. 
 
I henhold til moniteringsprogram fra 1996 er der udtaget prøver på perkolat, 
sediment og blåmuslinger. Siden 2005 har Skærbækværket ikke længere 
udtaget prøver. 
 
På baggrund af de eksisterende data vurderer Miljøcenter Odense at det 
ikke med sikkerhed kan siges, at deponiet kan overgå til passiv drift. Dette 
skyldes primært det tidligere moniteringsprograms opbygning. 
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Der stilles derfor vilkår om, at Skærbækværket skal udarbejde et forslag til 
at nyt moniteringsprogram, som skal tage sit udgangspunkt i de restproduk-
ter, som har været deponeret på Stegenav.  
 
På baggrund af forslaget vil der blive taget stilling til et endeligt moniterings-
program. Umiddelbart vurderer Miljøcenter Odense, at et endeligt monite-
ringsprogram kan tages op til revurdering efter 2 år. 

3.2.6 Støj 
Af den eksisterende hovedgodkendelse fra 1993 fremgår det at støjemissi-
onen fra Skærbækværket ikke må overstige 45/40/35 dB (A) i reference-
punktet som er angivet til at være Skærbækværkets tennisbane. Tennisba-
nen er beliggende i udkanten af Skærbæk By nordøst for virksomheden.  
 
Skærbækværket har i august 2009 udarbejdet en støjrapport, hvoraf det 
fremgår at de nuværende støjgrænser kan overholdes. 
 
Skærbækværket har efterfølgende oplyst at der anløber ca. 3 skibe pr. år til 
værkets havn samt at de er beliggende ved kaj i ca. 1 døgn. 
 
Støjen fra skibene indgår ikke i støjrapporten. Der vil blive stillet vilkår om 
registrering af antal skibe og type, der lægger til kaj ved Skærbækværket pr. 
år. 
 
Miljøcenter Odense overfører de gældende støjgrænser til denne godken-
delse, da de svarer til de vejledende værdier. Støjgrænserne vil gælde for 
hele virksomheden. 
 
I eksisterende vilkår 11 i Hovedgodkendelsen er det angivet, at værdierne 
skal være overholdt i ethvert punkt i omgivelserne, med referencepunkt ved 
tennisbanen.  Referencepunktet er fjernet fra det nye vilkår, idet det efter 
Miljøstyrelsens vejledninger er en del af måleteknikerens arbejde at vurde-
re, hvor i de enkelte områder, der er den højeste støjbelastning. Miljøcente-
ret har således ikke taget stilling til, om det tidligere angivne referencepunk-
ter er retvisende. På samme måde anser miljøcenteret det for måleteknike-
rens opgave, at vurdere, hvilke kilder der skal medtages for at rapporten 
giver et retvisende billede af virksomhedens støjbelastning af omgivelserne.  
 
Skærbækværket har indhentet en udtalelse fra den person, der har udar-
bejdet støjrapporten vedr. lavfrekvent støj og vibrationer. Af udtalelsen 
fremgår det, at der ikke forventes problemer med lavfrekvent støj og vibrati-
oner fra værket eller at overholde de vejledende værdier herfor. 
 
På den baggrund stiller Miljøcenter Odense vilkår med de vejledende græn-
seværdier for lavfrekvent støj og vibrationer. 
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3.2.7 Affald 
Af den miljøtekniske beskrivelse fremgår det hvordan affald bortskaffes. Det 
er endvidere blevet oplyst, at der kun fyres med naturgas og letolie i kedlen 
og ikke evt. spild eller affaldsprodukter. 
 
Spild bortskaffes i henhold til procedure for affaldshåndtering. 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens anvisninger.  

3.2.8 Overjordiske olietanke  
Skærbækværket har i alt 5 overjordiske olietanke som bliver anvendt til 
brændselslagre. Det er dog kun 2 tanke som er i brug. Tank 7 anvendes til 
oplagring af en blanding af ethanol og vand, mens tank 8 anvendes til op-
lagring af letolie. Tank 6 er tom. Tank 6, 7 og 8 er placeret i tankgård 2.  
 
Tank 3 og 4 i tankgård 1 må anvendes til oplagring af svær brændselsolie, 
men er pt. tomme. 
 
Tankene er placeret i tankgårdene, der bliver afdrænet via olieudskillere til 
kølevandsafgangskanalen. Tankgårdene er omkranset af jordvolde. Volu-
men op til laveste jordvold er større end indholdet af den største tank. 
 
Der skal udarbejdes og løbende ajourføres en inspektionsplan for samtlige 
tanke, der anvendes til opbevaring af olieprodukter på værkets område. 
Endvidere er der en mindre tank som anvendes til tændgas (Propangas).  
 
I forbindelse med revurderingen har Skærbækværket gennemgået BREF-
noten vedr. store fyringsanlæg, der også omhandler oplagring af brænd-
selsmedier. 
 
Gennemgangen af denne BREF-note vil sammenholdt med den redegørel-
se, der skal fremsendes i henhold til vilkår 4 (se afsnit 3.2.9) danne bag-
grund for en vurdering af om der skal stilles yderligere krav til tankgård 1 og 
2. 
 
Der vil blive stillet vilkår i henhold til Olietankbekendtgørelsens krav til bla. 
sløjfningsterminer og inspektioner 
 
3.2.9 Jord og grundvand 
Skærbækværket er beliggende udenfor områder med drikkevandsinteres-
ser. 
 
Tanke og beholdere til opbevaring af stoffer, der kan give anledning til foru-
rening af jord og grundvand, skal være udført, så de ikke angribes af de 
stoffer, som de skal rumme. (Vilkår I2) 
 
Flydende kemikalier, smøreolier, overjordiske tanke med dieselolie m.v. 
skal være anbragt i en tæt spildbakke eller lign., udført i impermeabelt ma-
teriale og placeres på steder med fast belægning, således at eventuelt spild 
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ikke kan løbe i kloak eller ud på jorden. Spildbakken skal kunne rumme tan-
kens indhold. Det skal sikres, at der ikke står regnvand i spildbakken. (Vilkår 
I2) 
 
For tanke i tankgård 1 og 2 gælder at tankene skal være udført i materialer, 
der ikke angribes af de stoffer der opbevares. Øvrig indretning af tanke og 
tanklager vil være omfattet af vilkår A4 vedr. redegørelse i henhold til BAT, 
se nedenfor: 
 

”Der er fremsendt materiale vedr. oplag og placering af en række tanke. 
Der er dog ikke forholdt sig til BAT. Miljøcenter Odense finder derfor at 
virksomheden senest den 1. oktober 2010 skal fremsende en redegørel-
se for følgende oplag i relation til BAT. Redegørelsen kan tage ud-
gangspunkt i Miljøstyrelsens BAT-tjekliste for emissioner fra oplag, en-
delig udgave 2008 Hvis ikke de enkelte oplag er indrettet og drevet i 
overensstemmelse med BAT-anbefalingerne skal redegørelsen indehol-
de en begrundelse for, at den valgte løsning er mindst lige så godt mil-
jømæssigt set. 
• Oplag af olieprodukter 
• Oplag af hjælpestoffer 
• Oplag af restprodukter  

 
Miljøcenter Odense vil på baggrund af denne redegørelse vurdere, om 
der skal stilles ændrede vilkår til disse oplag.” 

 
Miljøcenter Odense stiller vilkår om, at Skærbækværket inden den 1. april 
2010 orientere Miljøcenter Odense om, hvordan det sikres at vilkår I2 er 
overholdt. 
  
Tanke og rørføringer samt ventiler og studse på tanke, hvor der er trafik i 
nærheden, skal effektivt sikres mod påkørsel 
 
3.2.10 Indberetning/rapportering 
Der er her stillet vilkår om, hvad Skærbækværket skal indsende/rapportere 
til Miljøcenter Odense.  

3.2.11 Driftsforstyrrelser og uheld 
Miljøcenter Odense skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, 
der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. 
En efterfølgende skriftlig redegørelse med relevante egenkontrolmålinger 
skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at hændelsen 
har fundet sted. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive 
iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. 
 
Skærbækværket skal søge at minimere effekterne af uheld. 

3.2.12 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Skærbækværket er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3 
virksomhed. Skærbækværket har indsendt en sikkerhedsrapport, som er 
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under behandling. Under behandlingen vil det blive vurderet om der skal 
stilles vilkår, der regulerer risikoforhold.  

3.2.13 Ophør 
Ved ophør af driften/anvendelse af anlæg skal der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og 
for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand.  
 
En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til Miljøcenter 
Odense senest 3 måneder, før driften/anvendelsen ophører helt eller del-
vist. 

3.2.14 Bedst tilgængelige teknik 
I forbindelse med revurderingen er BREF-noten for store fyr og industriel 
køling blevet gennemgået. 
 
I forhold til BAT er udledningen af NOX et stort problem. Skærbækværket 
ønsker at omlægge brændselsindfyringen til også at omfatte biopiller. Under 
denne omlægning vil der blive etableret et DeNOx anlæg. Anlægget forven-
tes taget i brug i 2013. Skærbækværket skal udarbejde en handleplan for 
nedbringelse af NOx-emissionen mod BREF-niveau. Handleplanen skal 
være indsendt til tilsynsmyndigheden inden den 31. december 2011. 
 
Miljøcenter Odense har ved gennemgangen af BREF-noten for store fyr 
ikke vurderet, om der skal stilles yderligere krav til brændselsoplagene og 
tankgårdene.  
 
Bortset fra NOx-emissionen og oplag af brændsel vurderes det, at Skær-
bækværket lever op til de to ovenstående Brefnoters anbefalinger.  
 
Bref-noten for emissioner fra oplag er ikke blevet gennemgået. Der stilles 
vilkår om at dette skal ske inden den 1. oktober 2010. 
 
Der vil på baggrund gennemgangen af BREF-noten for emissioner fra oplag 
og oplysninger fra BREF-noten om store fyr om tankgårdene blive vurderet 
om der skal meddeles påbud om yderligere vilkår vedr. oplagene på værket. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse i perioden 24. november 2009 til 8. december 2009.  
 
Virksomheden har fremsendt dens bemærkninger den 7. december 2009. 
Bemærkninger af redaktionel karakter og forslag til præciseringer er rettet 
uden yderligere kommentarer.  
 
Bemærkninger som ikke har redaktionel karakter er behandlet særskilt i 
Bilag G. Hvor bemærkningerne har betydet vilkårsændringer er dette endvi-
dere bemærket under det relevante afsnit i Kapitel 3.  
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3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger fra Fredericia 
Kommune. 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
Revurderingen har været annonceret i Elbo Bladet den 1. juli 2009. 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende revurderingen. 
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes 
regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering vil således ske i 2019. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af §5 i risikobekendtgørelsen. Skærbækværket 
har indsendt en sikkerhedsrapport, som er under behandling af myndighe-
derne. Der er således ved at blive foretaget en særskilt vurdering af risiko-
forholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge 
større uheld og imødegå følgerne deraf.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Afgørelsen om-
fatter ingen nye anlæg eller aktiviteter. Der skal således ikke foretages en 
vurdering iht. VVM-reglerne i forbindelse 
med revurderingsafgørelsen. 
 
Habitatdirektivet  
De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) ligger 
i luftlinje ca. 6 km fraSkærbæk værket, midt i Lillebælt. Det er henholdsvis 
fuglebeskyttelsesområde nr. 47, Habitatområde nr. 96 og Ramsarområde 
nr. 15. I forbindelse med en revurdering hvor de nye vilkår ikke giver anled-
ning til en øget påvirkning af naturområderne, skal der i henhold til Habitat-
bekendtgørelsen ikke foretages en vurdering af virksomhedens indflydelse 
på områdernes målopfyldelse. 
 
Ved ansøgning om nye aktiviteter, f.eks. ændret kølevandsudledning, skal 
der inden en godkendelse kan meddeles foretages en konsekvensvurdering 
af betydningen for områderne.  
 
Ved implementering på kommuneniveau af Vand- og Naturplaner igennem 
de kommunale handleplaner vil der evt. kunne blive nødvendigt at stille 
yderligere krav til Skærbækværket.  

4.2 Øvrige afgørelser 
 
I denne afgørelse er alle gældende godkendelser indarbejdet. 
 
Afgørelser som er yngre end 8 år er ikke blevet revurderet, men vedlagt i 
Bilag E og F. Vilkår fra disse afgørelser er indarbejdet i vilkårsafsnittet med 
angivelse af retsbeskyttelsesperioden. Uaktuelle vilkår er dog slettet. Det 
drejer sig om følgende godkendelser. 
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Miljøgodkendelse af 5. maj 2006 vedr. omlastning og oplag af 25.000 tons 
30% ethanol-opløsning. 
Miljøgodkendelse af 21. juni 2007 vedr. etablering af drift af ny nødgenera-
tor og dieselolietank. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Elbobladet og kan ses på 
www.blst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 

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

 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, kan påklages. For 
revurderede vilkår, der ikke er ændret, dvs. umarkerede vilkår, er det kun 
beslutningen om, at disse vilkår ikke ændres, der kan påklages. Endvidere 
kan det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet.  
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 13. januar 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Fredericia Kommune, Gothersgade 2, 7000 Fredericia, kommu-
nen@fredericiakom.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 25, 6760 Ribe, 
syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsrådet.dk 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, 
mail@dkfisk.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1260 København K, 
info@nordic.greenpeace.org
Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, post@rib.mim.dk 

37 

mailto:info@nordic.greenpeace.org


5. BILAG 

 

Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse 
Skærbækværket har udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse af værket som 
det er indrettet og drevet i 2009. Redegørelsen er suppleret med udfyldte 
skemaer omkring forholdene til BAT. Disse skemaer er ikke medtaget her. 

Bilag B: Oversigtsplan i 1:25.000 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser  

Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår 
Liste med alle vilkår i eksisterende godkendelser med oplysninger om, hvor-
ledes vilkåret indgår i denne revurdering. 

Bilag E: Miljøgodkendelse af 05.05.2006 vedr omlastning og op-
lag af 25.000 30% ethanolopløsning. 
 
Bilag F: Miljøgodkendelse af 21.06.2007 vedr.: Etablering og drift 
af ny nødgenerator og dieselolietank. 
 
Bilag G: Skærbækværkets bemærkninger til udkast og Miljøcen-
ter Odense´s kommentarer hertil. 
Skærbækværket har haft et udkast til afgørelse til udtalelse. I dette bilag er 
angivet vilkårsformulering i udkastet, Skærbækværkets bemærkninger samt 
miljøcenterets vurdering af bemærkningerne. 
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Denne miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse nr. 1640 af 13. de-
cember 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Beskrivelsen og dens bilag skal danne grundlag 
for Miljøcenter Odenses revision af Dong Energy, Skærbækværkets miljøgodkendelse. 
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Adresse : Klippehagevej 22 
  7000 Fredericia 
Telefon nr. : 99 55 12 00 
CVR-nr. : 18 93 66 74  
P-enhed nr. : 1.003.050.386 
 
 
Ejer 
Navn : DONG Energy Power A/S 
Adresse : Kraftværksvej 53 
  Skærbæk 
  7000 Fredericia 
Telefon nr. : 9955 1111 
CVR-nr. : 10-15-31-58 
 
 
Kontaktperson 
Miljøkoordinator 
Steen Lyngvig 
Klippehagevej 22 
7000 Fredericia 
Telefon: 99 55 66 80 
e-mail: stely@dongenergy.dk 
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3. Virksomhedens art m.m. 

3.1 Branche, hovedaktivitet og listebetegnelse 
Skærbækværket (SKV) er ét af de centrale vestdanske kraftværkspladser med kraft- og varmepro-
ducerende anlæg, ejet af Dong Energy Power A/S. Skærbækværket blev opført i årene 1948 til 
1951, hvor den første kraftværksenhed blev sat i drift i 1951. 
 
På Skærbækværket findes i dag kun ét producerende anlæg samt to andre anlæg, der befinder sig 
på forskellige skrotningsstadier: 
 
• Blok 1  

- olie/kulfyret anlæg fra 1964, er taget permanent ud af drift juli 2005. Tidspunkt for skrotning er 
p.t. ikke fastlagt. 

• Blok 2  
- olie/kulfyret anlæg fra 1970 er taget ud af drift i juni 1999. Alle maskindele blev skrottet i 2001, 
mens hovedparten af bygningerne står tilbage. En del af bygningerne lejes i dag ud til INBICON, 
der driver et forsøgsanlæg til produktion af bioethanol.  

• Blok 3  
- fra 1997 er således den eneste producerende kraftværksenhed på Skærbækværket. Enheden 
er naturgasfyret med gasolie som supplements- og nødbrændsel og har en indfyret effekt på 
843 MJ/sek. 

 
Da Skærbækværket således er et kraft- og varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt på 
mere end 50 MW, er anlægget underlagt miljøregnskabs- og godkendelsespligt i henhold til be-
kendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006, bilag 1 punkt G101, om godkendelse af listevirk-
somhed. 
 
Hovedaktiviteterne er: 
 

• Produktion af el-energi i forhold til markedsbehovet. 
• Produktion af reguleringseffekt og blindeffekt i henhold til kommercielle aftaler med områ-

dets systemansvarlige transmissionsselskab (Energinet.dk). 
• Produktion af fjernvarme i henhold til behov hos en lokal erhvervskunde og hos det regiona-

le fjernvarmetransmissionsselskab TVIS, der forsyner Fredericia, Middelfart, Børkop, Vejle 
og Kolding kommuner.  

 
Væsentligste biaktiviteter: 
 

• Produktion/salg af deionat (demineraliseret vand). 
• Udlejning af bygninger/arealer. 

 
Aktiviteterne på Skærbækværket medfører en række påvirkninger af det ydre miljø. Disse påvirknin-
ger er beskrevet og reguleret i et miljøledelsessystem, der blev certificeret i henhold til ISO 14001 i 
2002. Senere blev arbejdsmiljøet på Skærbækværket integreret i systemet og certificeret i henhold 
til OHSAS 18001 i 2004. Certificeringerne betyder, at der løbende skal foretages forbedringer/ 
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reduktioner af miljø- og arbejdsmiljøpåvirkningerne. Systemernes dynamik sikres ved halvårlige 
auditeringer af internt auditorkorps samt en årlig auditering af eksterne auditorer. Det certificerede 
miljøstyringssystem betyder, at data og miljøpåvirkninger fra Skærbækværket er veldokumenterede, 
og at en række systemprocedurer sikrer vedligeholdelse og gennemførelse af forureningsbegræn-
sende foranstaltninger som nævnt i afsnit 10. 
 
Såvel Dong Energy, Skærbækværkets ledelse som medarbejdere bakker op om systemerne. 
 
3.2 Godkendelse 
Dong Energy ønsker en fornyet miljøgodkendelse for Skærbækværket.  
Der forelægger separate godkendelser for hjælpedampkedelen og nødstrømsanlæg (IT komponen-
ter). Disse ønskes indarbejdet i den nye miljøgodkendelse. 
 
Der forefindes en separat godkendelse af Skærbækværkets olietankanlæg, som ikke skal omfattes 
af denne fornyelse. Ligeledes forefindes en godkendelse af Stegenavs deponiet, som heller ikke er 
omfattet af fornyelsen. 
 
3.3 Beskrivelsens omfang 
Den miljøtekniske beskrivelse omfatter produktionsanlæg på Skærbækværket med tilhørende anlæg 
og bygninger. 
 
Mellemdeponiet på Stegenav er omtalt med henblik på at få beskrivelsen af miljøpåvirkningerne fra 
kraftværkspladsen og de udførte kontrolmålinger til at fremstå som en helhed.  
 
Skærbækværket er en såkaldt i-mærket virksomhed i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Det betyder, at tilsynsmyndighe-
den, Miljøcenter Odense skal tage værkets miljøgodkendelse op til regelmæssig revision. Det er 
aftalt, at revision af miljøgodkendelsen for Dong Energy Power, Skærbækværket foretages i 2009.  
Nærværende anlægsbeskrivelse følger principielt retningslinierne og opbygningen angivet for miljø-
ansøgninger i ovennævnte bekendtgørelse. 
 
3.4 Planforhold 
Dong Energy Power, Skærbækværket er omfattet af Lokalplan nr. 251 (13. sep. 2004) og nr. 128A 
(4. september 1992), der er udarbejdet af Fredericia Kommune. Lokalplanerne omfatter Blok 3, mel-
lemdeponiet ved Stegenav og den gamle del af Skærbækværket, der ikke længere er i brug til kraft-
værksdrift. 
 
Lokalplanerne er udarbejdet på baggrund af Fredericia Kommunes kommuneplan. 
 
Skærbækværket er omfattet af Fredericia Kommunes spildevandsplan med udledningstilladelse 
dateret 15. juni 1994. 
 
Skærbækværket er omfattet af Vejle Amts regionplan (indtil Fredericia Kommune er klar med egen 
regionplan). I forbindelse med større nybygninger og anlægsændringer vil Skærbækværket være 
omfattet af krav i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om supplerende regler i medfør af 
lov om planlægning (samlebekendtgørelsen)  og de senere ændringer hertil. 
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3.5 Kolonnevirksomhed/sikkerhedsrapport 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1666 af 14/12/2006 (risikobekendtgørelsen) er Skærbækværket en 
kolonne 3-virksomhed på grund af et muligt letolie- og spritlager (30 %) på over 25.000 tons. I og 
med, at Skærbækværket er en kolonne 3-virksomhed, skal der udarbejdes en sikkerhedsrapport 
omhandlende olie- og spritlageret. Rapporten er under udarbejdelse, men endnu ikke færdiggjort. 

 Side 9/57 



4. Beliggenhed, driftstid  Dok. nr. 659258 
 Erstatter dok. nr. 605119 

4. Beliggenhed, driftstid 

4.1 Placering, areal m. m. 
Dong Energy Power, Skærbækværket er beliggende Klippehagevej 22, 7000 Fredericia, matr. nr. 
4d, Skærbæk by, Taulov.  
 
Adgang til Skærbækværket foregår normalt gennem hovedporten, Klippehagevej, men tung trafik 
ledes via Kohavevej og gennem port 5. 
 
Kraftværkspladsens grundareal er ca. 300.000 m2, hvoraf det bebyggede areal udgør ca. 52.000 m2.  
Ca. 10.000 m2 er udlagt som mellemdeponi (Stegenav-deponiet) med separat miljøgodkendelse. 
Arealet er udlejet til firmaet Meldgaard, som foretager separation af slagge fra affaldsfyrede kraft-
varmeværker. 
 
I forbindelse med produktionsanlægget er der i de gamle bygninger (længst mod øst) etableret kon-
torer samt værkstedsfaciliteter, hvor der udføres vedligeholdelses- og reparationsarbejder samt ana-
lyser til brug ved procesovervågning og miljøegenkontrol. 
 
En del af de gamle produktionsbygninger anvendes i dag til lageropbevaring. 
 
Kraftværkspladsens placering i lokalområdet er vist på bilag 1. Kraftværkspladsens bygninger og 
anlæg er vist på bilag 2. 
 
 
4.2 Daglig driftstid og antal medarbejdere 
Kraftværksprocessen på Skærbækværket er i kontinuert drift året rundt og er generelt kun stoppet i 
forbindelse med reparation på anlægget. Der kan dog forekomme stopperioder i sommertiden, hvis 
der ikke er behov for el og varme. Der er i alt ca. 38 medarbejdere beskæftiget med drift og vedlige-
hold af Skærbækværket – heraf arbejder de 14 i treholdsskift (driftsvagt). 
 
En række delprocesser er i drift i begrænsede perioder, typisk i dagtimerne. Det drejer sig om værk-
sted samt andre funktioner i servicebygningen. 
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5. Virksomhedens produktion og forbrug 

5.1 Produktion 
Skærbækværkets hovedformål er produktion af el og varme.  
 
Skærbækværket producerer energi i form af elektricitet og varme. El leveres til elnettet via en 400 
kV forbindelse til Landerupgård. Fjernvarme leveres til det regionale fjernvarmetransmissionssel-
skab TVIS, som forsyner, Fredericia, Middelfart, Børkop, Vejle og Kolding kommuner. Desuden for-
synes en lokal erhvervskunde fra Skærbækværket. 
 
 

Tekniske hoveddata, blok 3 
Idriftsat 1997

Maks. kontinuerlig el-effekt (netto) 392 MW

Maks. kontinuerlig el-effekt (netto) ved ”overlast”, 112 % 426 MW

Maks. fjernvarmeydelse 435 MJ/s

Gasforbrug ved fuldlast 75.700 Nm3/h

Letolieforbrug ved fuldlast 70,5 t/h

Damptryk afgang kedel 290 bar

Damptemperatur (friskdamp med 2 × mellemoverhedning) 582 °C og 2 × 580 °C

 
 

Produktion (driftsdata fra de sidste 4 år) 
  2008 2007 2006 2005

El-produktion (brutto) MWh 1.127.690 949.479 1.898.759 1.244.248

El-produktion (netto) MWh 1.080.684 903.241 1.797.533 1.181.839

Fjernvarmeproduktion (brutto) TJ 3.451 3.136 3.636 3.527

Fjernvarmeproduktion (netto, til TVIS) TJ 3.349 3.043 3.489 3.436

Spædevand til fjernvarmesystemet m3 35.349 55.075 26.699 31.252

 
 
5.2 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 
 
5.2.1 Brændsler 
Brændselsforbruget på Skærbækværket består udelukkende af brændslerne naturgas og letolie, 
hvor naturgassen er hovedbrændslet. Letolie anvendes som nødbrændsel i tilfælde, hvor der ikke er 
naturgas til stede, eller hvor der kræves større el-/varmeproduktion, end mængden af naturgas tilla-
der. 
 
Derudover anvendes der letolie til hjælpekedlen og til nødstrømsanlægget. 
 
5.2.2 Elektricitet 
Skærbækværket har et internt elforbrug (egetforbrug), der anvendes til drift af anlæggets pumper, 
motorer, hjælpeanlæg, varme, belysning m.m. 
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5.2.3 Fjernvarme 
Fjernvarme anvendes internt i processen samt til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. 
Alle produktionsbygninger er forsynet med fjernvarmekaloriferer, der primært benyttes som frostsik-
ring i stilstandsperioder. Servicebygninger opvarmes med kaloriferer, radiatorer eller via ventilati-
onsanlæg.     
 
5.2.4 Råvand/drikkevand 
Skærbækværkets vandforbrug dækkes af vand fra egne boringer og vandværker. Vandværkerne på 
Skærbækværket har boringer på Kraftværksvej og en boring i engen nord for værket, som forsyner 
anlæg og bygninger på Skærbækværket, en del af Dong Energy’s kontorbygning samt medarbej-
derboliger i Skærbæk og beboere på Kraftværksvej.  
 
Fra boringen på engen ved Kohavevej pumpes der kun vand fra én gang ugentligt. Vandværkerne 
har en fælles højdebeholder i de gamle Blok 2-bygninger. Ovennævnte råvandsforsyninger er alle af 
drikkevandskvalitet.  
 
Råvandet anvendes som spædevand i kedelanlæg og fjernvarmesystem, og til drikkevand, rengø-
ring, sanitære anvendelser m.v. Før råvandet anvendes i kedelanlæg og fjernvarmesystem, kræves 
en totalafsaltning (kalk m.m. fjernes), hvorefter vandet benævnes deionat. 
 
Der er en enkelt brakvandsboring på Skærbækværket. Boringen var oprindelig beregnet til befugt-
ning af kullageret, men anvendes  i dag til evt. befugting af Stegenavs deponiet. 
 
5.2.5 Havvand 
I produktionsprocessen benyttes vand fra Kolding Fjord til køling af damp i anlæggets kondensator 
samt til køling af mellemkølevandsanlægget, der sørger for køling af diverse maskinkomponenter, 
smøreolie m.v. Fjordvandet pumpes ind via et indtag i den vestlige ende af havnekajen syd for Blok 
3 og udledes igen via et overfladeudløb nord vest for Blok 3. 
 
5.2.6 Hjælpestoffer 
Hovedparten af de hjælpestoffer, der anvendes på Skærbækværkets Blok 3, forbruges i vandbe-
handlingsanlægget, der består af et totalafsaltningsanlæg (TA-anlæg) og et kondensatrensningsan-
læg (KR-anlæg). Der anvendes HCL og NaOH til regenerering af anlæggene. Endvidere anvendes 
der NH3 (24 % opløsning) til konditionering (pH justering) af kedelvand og vand til fjernvarmesyste-
met. 

 
5.2.7 
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Forbrug 
I tabellen nedenfor er angivet forbrugsdata ved drift af Blok 3 med tilhørende hjælpeanlæg: 
 
 Ved 100 % last 

El og fjernvarme, egetforbrug  

El ca. 20 MW 

Fjernvarme ca. 7 MW 

  

Brændselsforbrug  

Naturgas eller letolie 75.700 Nm3 /h naturgas eller 70,5 t/h letolie 

  

Råvandsforbrug  

Råvand fra egen forsyning ca. 117.000 m3/år 

  

Kølevandssystem  

Havvand 14.000 kg/s 

Maksimal opvarmning 7 °C 

Maksimal køleevne, kondensator 410 MJ/s 

  

 Årsforbrug ved normale markedsforhold 

Processens hjælpestoffer  

NaOH til vandbehandlingsanlæg (omregnet til 100 % stof) 10-20 tons/år 

HCl til vandbehandlingsanlæg (omregnet til 100 % stof) 10-25 tons/år 

NH3 til pH-justering af kedelvand (omregnet til 100 % stof) 0,5-1,0 tons/år 
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6. Procesbeskrivelse, beskrivelse af anlæg  

Produktionsanlægget på Skærbækværket er et traditionelt, men højeffektivt kraftværk med kedel- og 
dampturbineanlæg. Anlægget omsætter brændslets energiindhold i kedlen til damp med høje tem-
peraturer og tryk. Dampen ledes gennem en turbine, hvor den ekspanderer, og energiindholdet om-
dannes til rotationsenergi. Rotationen driver en generator, som producerer el. 
 
Undervejs i turbinen er der mulighed for at udtage en del af dampen og bruge den til fjernvarmepro-
duktion og fødevandsforvarmning under samtidig kondensering af dampen. Den resterende damp 
ledes gennem sidste del af turbinen til kondensatoren, hvor dampen kondenseres til vand ved brug 
af kølevand fra Kolding Fjord. 
 
Kondensat fra fødevandsforvarmerne, fjernvarmevekslerne og kondensatoren opsamles og pumpes 
tilbage til kedlen igen. Vand og damp cirkulerer således i et lukket kredsløb som vist på figur 1. 
 

Kedel

Turbine Gen.

Fjernvarme

Kølevand
Luft

Brændsel

Røggas

Damp

Konden-
sat

Fødevand

 Figur 1 Vand/dampkredsløb 
 
Elproduktionen bliver mindre ved samtidig fjernvarmeproduktion, men den kombinerede el- og var-
meproduktion giver en høj udnyttelse af brændselsenergien, og anlægget er meget fleksibelt over 
for ændringer i el- og varmebehovet. Desuden er der mulighed for produktion af fjernvarme til en 
akkumulatortank, hvormed fleksibiliteten forøges yderligere. 
 
Gas- og oliebrænderne er såkaldte low-NOx-brændere, der under forbrænding mindsker NOx-
dannelsen. Desuden recirkuleres røggas tilbage til kedlen med det formål at reducere NOX-
dannelsen yderligere. 
 
Da brændslerne enten er næsten 100 % svovlfri naturgas eller meget svovlfattig letolie (mindre end 
0,05 % svovl), er der ikke installeret nogen former for røggasrensning. 
 
Røggassen udledes til omgivelserne via en 120 m høj skorsten (kote 122,6). Figur 2 illustrerer ho-
vedprocesserne, hvor interne forbindelser er udeladt. 
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Figur 2. Hovedprocesser 
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6.1 Brændselsmodtagelse 
 
6.1.1 Naturgas 
Gasforsyningen til Skærbækværket er etableret direkte fra Energinet.dk’s transmissionssystem med 
en stikledning fra hovedledningen. Gaskvaliteten er p.t. (gennemsnit for 2008): 
 

2008  Gns. 

Metan mol - % 89,8

Ethan mol - % 5,77

Propan mol - % 2,26

I-butan mol - % 0,37

N-butan mol - % 0,53

I-pentan mol - % 0,13

N-pentan mol - % 0,08

Hexan+ mol - % 0,06

Nitrogen mol - % 0,3

Kuldioxid mol - % 0,71

Øvre brændværdi kWh/mn³ 12,129

Øvre brændværdi MJ/mn³ 43,663

Nedre brændværdi kWh/mn³ 10,968

Nedre brændværdi MJ/mn³ 39,485

Wobbe index kWh/mn³ 15,257

Wobbe index MJ/mn³ 54,926

Norm. Dens. kg/mn³ 0,817

Rel. Dens. [-] 0,6319

Metantal [-] 72,6

H2O-dugpunkt °C -32,3

HC-dugpunkt °C -11,5

Svovlbrinte mg/mn³ 2,8

Svovl-total mg/mn³ 2,8

CO2 emissionsfaktor kg/GJ 56,77

 
Energinet.dk afslutter stikledningen i et filter- og målemodul på Skærbækværkets område.Gassen 
ankommer til Skærbækværket med et tryk på ca. 75 bar. Trykket reduceres til ca. 3,5 bar i en to-
strenget trykreduktionsstation. Begge strenge har en kapacitet på 75.700 Nm3 pr. time svarende til 
gasforbruget ved 100 % kedellast. 
 
I hovedstrengen sker trykreduktionen ved hjælp af en ekspansionsturbine, der driver en asynkron-
generator. Ekspansionsturbinen er en 3-trins radialturbine med gasforvarmning før hvert turbinetrin. 
I reservestrengen sker trykreduktionen over en konventionel trykreduktionsventil efter forudgående 
opvarmning. 
 
Forvarmningen i begge strenge foretages med fjernvarmevand. Efterfølgende tilsættes odorant 
(sporstof) til naturgassen, inden den ledes til kedlen. 
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Turbine

Forvarmer

Tryk-
reduk-
tions-
ventil

Turbine

Turbine

Reduktions-
gear GeneratorM

M

M
For-
var-
mer

Forvarmer

Gas til kedel

Gas ind

Figur 3 Trykreduktionsstation, naturgas 
 
6.1.2 Letolie 
Olien modtages enten med skib eller med tankbil. Olietypen er svovlfattig letolie (mindre end 0,05 % 
svovl). Losning af olieskibe foregår fra Skærbækværkets oliepier, som er placeret øst for værket. 
Der forventes ca. 3 skibsanløb pr. år. 
 

Kedel
Oliepumpehus
med og uden 
varmholdning

Oliepier
ved Skærbæk-

værket
Tankanlæg

Under-/overjordisk 
ledning

Overjordisk
ledning

Underjordisk 
ledning

Figur 4 Letoliefordelingsanlæg 

 
Letolierørledningen er placeret langs og på oliepierens kant. Kort efter ilandføringen føres ledningen 
i nedgravet tunnel til Ventilhus Syd. Fra Ventilhus Syd føres ledningen i underjordisk betonkanal via 
Ventilhus Nord til pumpehuset i Tanklager 2. Fra pumpehuset føres rørledningen over terræn til 
Tank 8. Tilslutning for tankbil foretages på nordsiden af pumpehuset ved Tanklager 2.  
Letolierørledninger er udført i almindelig og i præisoleret rør.  
 
6.2 Brændselslager 
 
6.2.1 Olie 
Tankanlægget på Skærbækværket består af i alt fem olietanke, fordelt på to lagre. Tank 6, 7 og 8 er 
placeret i Tanklager 2 – hver med et rumindhold på 40.000 m3. Tank 3 og 4 er placeret i Tanklager 1 
– hver med et rumindhold på 20.000 m3. Tank 3 og 4 anvendes p.t. til oplagring af svær brændsels-
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olie. Tank 7 anvendes til oplagring af en blanding af ethanol og vand (max. 30 % ethanol), og tank 8 
anvendes til oplagring af letolie for blok 3. Tank 6 er tom. 
På tank 3 og 4 er kulfiltre på udluftningerne (1 pr. tank). 
På tank 6, 7 og 8 er der udluftning til det fri gennem rør og hætte  (4 stk. pr. tank).  
Begge tankanlæg er placeret i tankgrav med jordvolde omkring, tankgravsarealer er forsynet med 
drænrør, hvis afløb ledes til brønd med olieudskiller. Olieudskillerne er forsynet med oliedetektorer 
og alarmer. Alarmen fra oliedetektorerne går til kontrolrummet.  
 
Afløb fra olieudskillere går til kølevandsafgangskanal. Kommer der alarm fra oliedetektorerne, går 
kontrolrumsvagten til tankgraven for kontrol. 
 
Ved tanklager 2 er der monteret en ventil, så der ved eventuelt olieudslip kan afspærres til afgangs-
kanal.  
 
Der forefindes ingen afspærringsventil ved tanklager 1, da lageret kun indeholder svær fuelolie.  
 
Oliedetektorerne  kontrolleres én gang pr. år. Der foretages ugentlig visuel inspektion af olieudskiller 
samt detektorer .  
 
Nøgletal for brændselslagre 

Brændselslager Tanklager 1 Tanklager 2 Tændgas 

Tankvolumen Tank 3: 20.000 m3 

Tank 4: 20.000 m3

Tank 6: 40.000 m3

Tank 7: 40.000 m3

Tank 8: 40.000 m3

2,4 m3

Tanklager, areal bag jordvolde ca. 6.800 m2 ca. 11.500 m2 - 

Volumen op til laveste jordvold ca. 27.000 m3 ca. 55.000 m3 - 

 
6.2.2 Tændgas 
Til kedlens startbrændere anvendes propangas . Gassen opbevares i en tank på 2,4 m3 placeret 
udendørs ved kedelbygningens nordvestlige hjørne. Gassen er i en gas/væskefase i tanken og ta-
ges ud på gasform i toppen af tanken, hvorefter den via gasledninger føres til brænderne. Gassen 
leveres med tankbil. 
 
Tanken er sikret mod påkørsel ved hjælp af pullerter. 
 
6.3 Kedel 
Kedelen er en tårnkedel af typen Benson-kedel (tvangsgennemløbskedel) med dobbelt genover-
hedning. Kedlen er ca. 88 meter høj. Tagplan for bygningen, hvor i kedelen er placeret, er i kote 92.  
 
Ved forbrænding af naturgas og/eller letolie tilføres luft fra forbrændingsluftblæseren, og der dannes 
røggas. En del af røggassen ledes tilbage til kedlen for at reducere og NOx-dannelsen. Røggassen 
indeholder primært gasser i form af kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2), kvælstofilter (NOx) og meget 
små mængder kulilte (CO) samt støv i form af partikler. Ved 100 % naturgasfyring, hvilket er langt 
hovedparten af driftstiden, er mængden af SO2 på sporstofniveau. Desuden indeholder røggassen 
en del vanddamp, som opstår ved forbrænding af den brint, der findes i naturgassen. Endelig inde-
holder røggassen den luft, der ikke forbruges ved forbrændingsprocessen (”luftoverskud”). 
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Den frigjorte energi fra forbrændingen omsættes i kedlen til damp med høje temperaturer og tryk. 
Fra kedlen føres dampen til turbinen. 
 
I tilfælde af for højt damptryk i kedlen ledes dampen gennem bypass-ventiler til kondensatoren. 
Svigter kondensatoren (manglende køling og/eller stigende tryk), ledes dampen via sikkerhedsventi-
ler og rør til kedelhustaget. 
 
Luften til forbrændingen tilføres fra forbrændingsluftblæseren og recirkulationsblæseren. Den friske 
luft forvarmes i luftforvarmeren. Luften opvarmes ved, at varmen fra den varme røggas overføres til 
den kolde, friske luft. Dette er illustreret på Figur 5 sammen med de øvrige hovedkomponenter i 
luft/røggas-systemet. 

Forbrænding
(fyrrum

LD

LUFO: Luftforvarmer
LD: Lyddæmpere

LD

LUFO LDLD

Sugetræksblæser

Recirkulationsblæser

Forbrændingsluftsblæser

Naturgas
Letolie Skor-

sten

 

Figur 5 Luft/røggas-systemet 

 
I bunden af fyrrummet findes en vandlås, hvis formål er at optage kedlens temperaturudvidelse, 
hindre, at kedlen suger ”falsk luft”, og hindre, at der kommer røggas ud i kedelrummet. Under drift 
fordamper en del af vandet, hvorfor der løbende tilsættes vand for opretholdelse af niveauet i låsen. 
 

Nøgletal for kedel 
Damptryk 290 bar 

Damptemperatur (friskdamp og 2 × genoverhedning) 582 °C, 2 × 580 ° C 

Dampmængde ved fuldlast 270 kg/s 

Naturgasforbrug eller gasolieforbrug ved fuldlast 75.700 Nm3/h naturgas eller 70,5 t/h gasolie 

 
 
6.4 Skorsten 
Skorstenen er støbt i beton og leder røggassen op i en højde af 122,6 meter (over havoverfladen). 
 
I kedelhus efter suger, kote 5 er indrettet en målestation i henhold til vejledning fra Miljøstyrelsen, 
hvor følgende målinger foretages: 
 

• Temperatur, tryk. 
• O2

• NOx
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• SO2

 
Støv måles i røggaskanalen i det skrå stykke mellem lyddæmperen og skorstenen. I tilfælde af de-
fekt måling i skorstenen anvendes de erstatningsværdier, der måles i kedlens røggaskanal, kote 77, 
som omtalt nedenfor. 
 
I kedlens røggaskanal i kote 77 er der indrettet en tilsvarende målestation, hvor følgende målinger 
foretages: 
 

• Temperatur 
• O2

• NOx

• CO 
 

NOx-målingen anvendes som erstatningsmåler, hvis måler i kote 5 bliver defekt. 
 

  

Måleudstyret kalibreres/kontrolleres én gang pr. måned. Endvidere foretages der kontrol af udstyret 
en gang om året af certificeret værksted. 
 
Skorstenens top er i kote 122,6. Højden er dimensioneret på grundlag af beregnede emissionsvær-
dier (kg/h) for SO2, NOx og støv, meteorologisk spredningsberegning samt maksimalt tilladelige im-
missionsværdier (B-værdier). 
 
Beregningerne med den på projekteringstidspunktet rekommanderede model fra Miljøstyrelsen vi-
ste, at en skorstenshøjde på 120 m var tilstrækkelig. Der er foretaget spredningsmeteorologiske 
beregninger med OML-modellen. Beregningerne er foretaget af firmaet Elsamprojekt i 1992 og be-
regnet ud fra Blok 3 på fuldlast med ren oliefyring og Blok 1 og 2 på fuldlast med kulfyring. Da Blok 1 
og 2 er taget ud af drift og blok 3 yderst sjældent er på fuldlast på ren oliefyring, vil immissionsvær-
dierne derfor være væsentligt lavere, end beregningerne viser. 
 

Nøgletal for skorsten 
Røggastemperatur i top af skorsten  90 -120 °C 

Røggas-udledningshastighed i top af skorsten 6- 25 m/s 
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Figur 6 Skorsten 
 
6.5 Turbine 
Dampen fra kedlen ledes gennem turbinen, hvor dampen ekspanderer og dens energiindhold om-
dannes til rotationsenergi. Turbinen roterer med 3.000 omdr./min. Rotationen driver en generator, 
som producerer el. 
 
Undervejs i turbinen er der mulighed for at udtage en del af dampen og anvende den til fødevands-
forvarmning og fjernvarmeproduktion under samtidig kondensering af dampen. Den resterende 
damp ledes gennem sidste del af turbinen til kondensatoren, hvor dampen kondenseres til vand ved 
brug af kølevand i form vand fra Kolding Fjord. 
 
Kondensat fra kondensatoren og fjernvarmevekslerne samles og pumpes tilbage til kedlen igen. 
Vand og damp cirkulerer således i et lukket kredsløb som vist på figur 1, afsnit 5. 
 
Turbineanlægget indeholder 42 m3 smøreolie, der cirkuleres fra smøreolietank igennem turbinens 
forskellige lejer og øvrige smurte komponenter. Under cirkulationen renses olien og holdes på en 
ønsket temperatur ved hjælp af en oliekøler. 
 
Endvidere indeholder anlægget 3,5 m3 styrevæske (en specialolie, ikke brandbar) til brug ved turbi-
nestyringen/regulering. 
 
6.6 Generator 
Generatoren er en topolet synkrongenerator. Generatoren er brintkølet. Brinten cirkuleres gennem 
generatoren og køles af mellemkølevandssystemet.  
 
Inden reparationsarbejde på generatoren fortrænges brinten med kuldioxid. Ved tømningen ledes 
brinten til det fri via maskinsalens tag. Der foretages forholdsvis sjældent tømning af generatoren 
(ca. én gang pr. år). 
 
 

Nøgletal for generator 
Maks. kontinuerlig eleffekt, netto 392 MW 

Generator fri volumen 75 m3

Brintmængde for fyldning 337,5 Nm3

Alarmgrænse for max brintforbrug pr. døgn 14 Nm3
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6.7 Kondensator og hovedkølevand 
Kondensatoren køles af vand fra Kolding Fjord. Fjordvandet pumpes via indtag i kajens vestlige 
ende gennem rør til kondensatoren og til afgangskanalen og tilbage til fjorden. Kølevandsafgangs-
kanalen munder ud vest for værket. Kondensatorrør er fremstillet af titanium. 
 
Kølevandet grovfiltreres ved indløbet til pumperne. Der er et ”muslingefilter” (finfilter) før kondensa-
tor. Det fraseparerede materiale fra grovrist og muslingefilter (primært biologisk materiale) returne-
res til havet. 
 

Indtag
Muslinge-

filter
Grovrist Kondensator

Kugle-
rensnings-

system

Mellemkøle-
vandskøler

Udløb

Materiale
retur

til fjorden

Frasepareret materiale

Figur 7 Kølevandssystem 

 
Til renholdelse af kondensatoren forefindes et kuglerensningsanlæg, hvor skumgummikugler tilsæt-
tes kølevandet ved kondensatorindløbet, kuglerne passere gennem kondensatoren og renser der-
ved mekanisk kondensatorrørene. Skumgummikuglerne opsamles efter kondensatoren i en si og 
transporteres tilbage i et lukket kredsløb. 
 

Nøgletal for kondensator 
Maks. kølevandsflow 14.000 kg/s 

Maks. temperaturstigning over kondensator  7 ° C 
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6.8 Fjernvarmeanlæg 
Fjernvarmeanlægget består overordnet af to fjernvarmevekslere, akkumulatortank, fremløbspumper 
og spædevands-/trykholdesystem. De to fjernvarmevekslere opvarmer ved hjælp af udtagsdamp fra 
turbinen, fjernvarmevandet til max.120 °C. 
 
Fire cirkulationspumper, som er placeret i hus nord for blok 3, pumper fjernvarmevandet mod hen-
holdsvis Fredericia og Kolding. 
 
Akkumulatortanken, anvendes for at opnå en større fleksibilitet i anlægget. I situationer, hvor anlæg-
get ikke kører 100 % ellast, oplades tanken og aflades så i de situationer, hvor der ønskes høj 
elproduktion samtidig med, at der ønskes fjernvarmeproduktion.  
 
Spædevands-/trykholdesystemet sikrer, at trykket i hele TVIS-systemet holdes konstant, og at der til 
systemet kan spædes/drænes vand. I forbindelse med trykholdesystemet er der en nød-diesel spæ-
devandspume, som i situationer hvor trykket bliver lavt i fjernvarmesystemet selv starter op og au-
tomatisk stopper igen når trykket bliver normalt. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
     FA retur     
         
  KD retur       
         
         
         
  Fælles frem      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Figur 8 Fjernvarmeanlæg 
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 Nøgletal for fjernvarme 

Maks. fjernvarmeydelse til TVIS Ca. 310 MJ/s 

Akkumulatortank-volumen 30.000 m3

Spædevandstank-volumen 2.000 m3

Spædevandskapacitet 30 m3/h 

Årlig spædevandsproduktion ca. 35.000 m3

 
 
 
 
 
 
 
6.9 Vandbehandlingsanlæg 
Vandbehandlingsanlæggene omfatter: 
 
• Anlæg til råvandsbehandling (vandværksanlæg til indvinding af grundvand), placeret i bygning 

lige nord for blok 1. 
• Totalafsaltningsanlæg (TA-anlæg), placeret i vandbehandlingsbygning nord for blok 2. 
• Spædevandsanlæg til fjernvarmenettet, placeret i vandbehandlingsbygning nord for blok 2. 
• Delstrømsrenseanlæg for fjernvarmevand, placeret i vandbehandlingsbygning nord for blok 2. 
• Ammoniakanlæg til pH-justering af kondensat og fjernvarmevand, placeret i vandbehandlings-

bygning nord for blok 2. 
• Kondensatrensningsanlæg (KR-anlæg), placeret i blok 3’s bygninger. 
• Fødevandsrensningsanlæg, placeret i blok 3’s bygninger. 
 
6.9.1 Råvand 
Råvandet er som tidligere nævnt vand af drikkevandskvalitet fra egne boringer og vandværker, vist 
på Figur 9. Vandet ledes fra boringer til vandværk og derfra videre til højdebeholder (120 m3 tank) i 
kote 32 i mellembygning i Blok 2. 
 
Der forefindes en aftale om gensidig reserveforsyning mellem Skærbæk Vandværk og Dong Energy 
Skærbækværket. Reserveforbindelsen blev etableret i midten af 1990’erne, men har endnu ikke 
været i drift.  
 
Sandfilteret på vandværket på Skærbækværket returskylles med vand fra højdebeholderen. Afløb 
fra returskylning ledes til et sedimentationsbassin, hvor slammet bundfælles i 24 timer, hvorefter 
skyllevandet ledes til Fredericia kommunes rensningsanlæg. Slammet sendes til kontrolleret losse-
plads.  
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Boringer Vandværker
TA-anlæg
1, 2 og 3

Sanitære
installationer

Øvrigt internt
forbrug

Eksterne
boliger

Figur 9 Råvandsanlæg 
 
6.9.2 TA-anlæg 
I TA-anlægget fremstilles spædevand, også benævnt deionat (demineraliseret vand), til kedelan-
lægget og fjernvarmesystemet. Anlægget, der er sammensat af en række ionbytningsfiltre og en 
CO2-risler, fjerner råvandets indhold af salte og andre opløste stoffer. Figur 10 viser processen un-
der normal drift.  

K

C

A

K/AK/A

K: Kationbytter
C: CO2-risler
A: Anionbytter
K/A: Mixed-bed
VA: Vacuumafgasser

Spædevand 
til blokanlæg 
(”Deionat”)

Afblæsning

VA

Afsugning

Spædevand til 
fjernv.-system
(”Deionat”)

pH-
justering

NH3

Tank

Tank

Figur 10 TA-anlæg 

Anlægget består af tre anlæg, der hver især kan foretage den nødvendige vandrensning. De to nye-
ste anlæg er fuldautomatiske, det tredje anlæg er et manuelt betjent anlæg af ældre dato. De to 
nyeste anlæg producerer hovedparten af deionatmængden til vand/damp-kredsløbet og til TVIS’ 
fjernvarmesystem. 
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Deionat opbevares i en 320 m3 tank i blok 2 og i to tanke i blok 3 på henholdsvis 135 m3 og  
235 m3. 
 
6.9.3 KR-anlæg 
I KR-anlægget, som er en integreret del af blok 3, optages urenheder som havvandssalte fra læka-
ger, korrosionsprodukter fra kedel, forvarmere og rørsystemer samt NH3 fra det cirkulerende vand i 
kedlens vand/dampsystem. KR-anlægget er placeret i blok 3 i hovedkondensatstrømmen fra kon-
densatoren. 
 
Urenhederne i kedelvandet findes i meget små koncentrationer som opløste eller suspenderede 
stoffer og må fjernes, fordi selv små mængder urenheder kan samles og aflejres i kedel og turbine. 
 
Figur 11 viser processen i KR-anlægget under normal drift. 
 

K: Kationbytter
A: Anionbytter

KK 3 x 50% anlægKK KK

AA AA AA

KK KK KK

pH-justering
med NH3

 

Figur 11 KR-anlæg 

 
6.9.4 Regeneration af TA- og KR-anlæg 
Anlæggene regenereres med HCl og NaOH. KR-anlægget regeneres eksternt i tanke placeret i byg-
ning i vandbehandlingsbygning (nord for blok 2), mens TA-anlægget regeneres internt (i driftbehol-
derne). 
 
Tanke for HCL (30 m3 tank) og NaOH (23,8 m3 tank) er placeret i et opsamlingsbassin i vandbe-
handlingsbygningen. I tilfælde af utætheder er der mulighed for udpumpning til neutralisationsbas-
sin/anlæg (neutralisationsbassin vest (afgangskanal / Kolding fjord)). 
 
Figur 12 viser regenereringsprocessen skematisk. 
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Figur 12 Regenerering af TA-, KR- og delstrømsrenseanlæg 

 
Afløbet fra regenerering af ionbytterne i TA-anlægget samt afløb fra brønd under HCL oh NaOH 
tanke ledes til Neutralisationsbassin Vest. Ud over HCL og NaOH indeholder regenerationsvandet 
salte, der normalt findes i drikkevand. Efter neutralisation til neutral pH-værdi ledes regenerations-
vandet til kølevandsudløbskanalen.  
Afløbet fra regenerering af ionbytterne i KR-anlægget,  afløb fra  delstrømsrensningsanlægget til 
fjernvarmevandet samt afløb fra kerterens anlæg ledes til Neutralisationsbassin Øst. Ud over HCL 
og NaOH indeholder regenerationsvandet minimale mængder af salte, som er undsluppet TA-
anlægget, jernoxider samt NH3 fra pH-justering af kedel- og fjernvarmevand. Dertil kommer salte fra 
eventuel lækage af saltvand i kondensatoren. Efter neutralisation til neutral pH ledes KR-
regenerationsvandet til Fredericia Kommunes rensningsanlæg.  
 
6.9.5 NH3

-anlægget 
Tank til NH3 anlægget (24 % ammoniakopløsning) er placeret umiddelbart vest for vandbehand-
lingsbygningen (nordvestlige hjørne, blok 2) i terrænniveau. Tanken er på 10 m3. Pullerter ved tan-
ken sikrer mod påkørsel. Der er ikke ”opkanter” til tilbageholdelse af eventuelt spild. 
I det sydvestlige hjørne af vandbehandlingsbygningen er placeret pumper for dosering af NH3 til blok 
3. 
 
6.9.6 TVIS-delstrømsrenseanlæg 
Delstrømsrensningsanlægget for TVIS-fjernvarmevandet er sammensat af et mekanisk filter og et 
ionbytterfilter. Anlægget er placeret i vandbehandlingsbygning.Ionbytterdelen af filteret er normalt 
ikke i drift mens det mekaniske filter er idrift fra 1. Oktober til 1. Juni. Det mekaniske filter returskylles 
ved høj trykforskel over filteret. Skyllevand herfra indeholder sand, korrosionsprodukter og ca.10 mg 
NH3/l og ledes direkte i kølevandsudløbskanalen. Der udledes ca. 8 m3 pr. skylning, hvilket svarer til 
en årlig udledning på ca. 280 m3. Ionbytteranlægget regenereres med HCl og NaOH. Efter neutrali-
sation til neutral pH ledes regenerationsvandet til Fredericia Kommunes rensningsanlæg.  
 
6.9.7 Spædevand til TVIS 
I vandbehandlingsrummet er placeret anlæg af produktion af vand til fjernvarmesystem. Systemet 
fjerner ilt/luft fra deionaten. Vand oplageres i en 2.000 m3 tank, placeret nord for blok 3. 
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6.9.8 Fødevandsrensning 
Der forefindes et mekanisk filter i hovedkedlens fødevandssystem. Filterets formål er at fjerne jern 
fra fødevand til kedlen. Skyllevand herfra indeholder korrosionsprodukter (rust) og 0,15 milligram 
NH3 /l. Vandet ledes direkte ud i kølevandsudløbskanalen. Filteret skylles en gang om ugen, skylle-
mængden er ca. 4 m3 pr. gang, hvilket på årsbasis giver ca. 200 m3. 
Filteret består af kerter, der renses eksternt i eget renseanlæg. 
 

Nøgletal for vandbehandlingsanlæg 
Råvandsbehandlinganlæg  

Vandindvindingskapacitet ca. 100 m3/h 

  

TA-anlæg  

Maks. deionatproduktion 3 x 30 m3/h 

  

KR-anlæg  

Kapacitet 3 x 325 m3/h. 

  

Fjernvarme-delstrømsrensningsanlæg  

Kapacitet 250m3/h 

  

Tankanlæg (størrelse)  

HCl-tank 30 m3

NaOH-tank 23,8 m3

NH3-tank 10 m3

 
6.9.9 Overfladevand og spildevandssystemer 
Skærbækværkets spildevandsanlæg er opdelt i to systemer. 
 
• Et system for rent overfladevand (regnvand):  

Fra områderne omkring værket, fra tagflader, fra regeneration af TA-anlægget og fra skylning af 
råvandsfiltre. Vandet fra dette system udledes direkte til recipienten eller via kølevandsafgangs-
kanalen til recipienten. Der udledes ca. 50.000m3 pr. år. 

 
• Et system for spildevand til Fredericia Kommunes rensningsanlæg:  

Fra en mindre del  af  medarbejderbyen, fra kloaker i bygningerne, fra regeneration af KR-
anlægget samt sanitært spildevand fra værksbygningerne og administrationsbygninger. 

 
Spildevand fra områder med mulighed for oliespild, f.eks. værksteder og garager, passerer en olie-
udskiller før udledning til kommunalt rensningsanlæg.Der forefindes 11 olieudskillere på 
Skrbæøkværkets område. De tømmes /renses en gang hver 14. dag.  
 
På de ubefæstede arealer sker naturlig nedsivning. 
6.10 
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Figur 13 Spildevand på kraftværksområdet 

Elanlæg 
 
Elanlæg omfatter i miljømæssig sammenhæng primært transformere. Transformere indeholder olie 
til køling, sikring mod overslag m.m. Alle oliefyldte transformere er placeret i en sump med olieop-
samlingstank/kant, der i tilfælde af lækage eller spild opsamler olien. 
 
De elektriske ledninger/kabler i Blok 3 er alle isoleret med halogenfri og brandhæmmende materiale, 
hvilket betyder, at der ikke vil udvikles syre i tilfælde af kabelbrand. 
 
Højspændingsanlæggenes brydere indeholder gassen SF6 til slukning af den lysbue (gnist), der 
opstår, når højspændingen brydes. SF6-gassen anvendes i et lukket system, og en løbende tryk-
overvågning sikrer alarm ved utætheder med deraf faldende tryk. Al servicering af anlægget inde-
holdende SF6 foretages af et specialfirma, der håndterer gassen på forsvarlig måde. Det betyder, at 
der kun sker udslip til atmosfæren ved havari (utætheder) samt ved den renovering, der under nor-
male omstændigheder foretages efter ca. 12 års drift. Den samlede udledning til atmosfæren ved 
renovering og genopfyldning er ifølge oplysninger fra det systemansvarlige transmissionsselskab 
Energinet.dk på ca. 4,0 gram SF6 pr. renovering. 
 
 

Maks. SF6-indhold i højspændningsbrydere 3 × 14 kg 

 
 
6.11 Hjælpeanlæg og -systemer  
Hjælpeanlæg og -systemer omfatter: 
 

• Hjælpekedel 
• Mellemkølevandssystem 
• Nødstrømsanlæg, blok 3 
• Nødstrømsanlæg, IT-komponenter 
• Trykluftanlæg 
• Centralt støvsugeranlæg 
• Benzin- og dieselstander 
• Affaldshåndtering 
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6.11.1 Hjælpekedel 
Hjælpekedlen er placeret i det nordvestlige hjørne af kedelbygningen med skorstensafkast 5 m over 
kedelhustag (kote 97). Hjælpekedlens hovedopgave er at forsyne Blok 3 med hjælpedamp i op-
startsfasen, indtil blokken er selvforsynende med damp. I sjældne tilfælde bruges den også til at 
producere varme til TVIS’ fjernvarmesystem. 
 
Hjælpekedlen anvender letolie med et svovlindhold på under 0,05 % fra tank 8 i tanklager 2. På 
grund af hjælpekedlens korte driftstid er der ikke installeret røggasrensnings- og emissionsmåleud-
styr. 
 

Nøgletal for hjælpedampkedel 
Indfyret effekt ved 100 % last   ændret til mindre end 30 MW. 

Olieforbrug ved 100 % last 2,65 t/h 

Damptryk 10 bar 

Damptemperatur 310° C 

Antal driftstimer pr. år < 500           (381 timer 01.06.08 – 01.06.2009) 

Olieforbrug pr. år  < 600 tons   (465 ton 01.06.08 – 01.06.2009) 

 
6.11.2 Mellemkølevandssystem  
Mellemkølevandssystemet er opbygget som et indirekte kølesystem, bestående af to kondensatkø-
lede og to saltvandskølede mellemkølevandskølere og et antal komponentkølere. Formålet med at 
anvende hovedkondensatet som kølemiddel er genindvinde varmen fra systemet. Havvandskøling 
er reserve for køling med kondensat og er normalt ikke i drift i vinter halvåret, max. flow er 380 
kg/sek.. I sommerhalvåret supplerer den kondensatkølingen. 
 
Komponentkølerne er placeret de steder, hvor der kræves køling. Der er ca. 60 kølere i systemet. 
Da komponentkølerne ikke er i direkte kontakt med saltvand, vil der ikke ved en eventuel intern læ-
kage i en køler kunne ske udslip til recipient.  
 
Figur 14 illustrerer systemet og koblingen til hovedkølevandsanlægget. 
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Figur 14 Mellemkølevandssystem 

 
6.11.3 Nødstrømsanlæg, blok 3  
For at sikre strømforsyning til vigtige komponenter er der i kedelbygningen installeret et nødstrøms-
anlæg. Anlægget består af en dieselmotor med tilhørende generator. Dieselmotoren forsynes med 
letolie med et svovlindhold på under 0,05 % fra tank 8 i tanklager 2.  
 

Nøgletal for nødstrømsanlæg  
Maks. kontinuerlig el-effekt, netto 800 KW 

Olieforbrug 100 % ydelse 209 l/h 

Forventet driftstid pr. år Max. 10 timer 

 
6.11.4 Nødstrømsanlæg, IT-komponenter 
For at sikre strømforsyning til vigtige IT-komponenter i Dong Energy er der nord for Blok 1 etableret 
et nødstrømsanlæg. Anlægget består af en dieselmotor med tilhørende generator. Dieselmotoren 
forsynes med letolie med et svovlindhold på under 0,05 %. 
 

Nøgletal for nødstrømsanlæg  
Maks. kontinuerlig el-effekt, netto 2.000 KW 

Olieforbrug 100 % ydelse 400 l/h 

Forventet driftstid pr. år Max. 10 timer 

 
6.11.5 
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Trykluftanlæg 
Trykluftanlægget er placeret i kedelbygningen. Anlægget består af en kompressor til den daglige 
drift og tre kompressorer til konservering og turbinekøling. 
 

Nøgletal for trykluftsanlæg  
Grundlastkompressor 1 × 71 liter/sek. 

Spidslastkompressorer 3 × 400 liter/sek. 

 
6.11.6 Støvsugeranlæg 
Støvsugeranlægget er et centralt anlæg med fast rørføring over hele blokken. Anlægget anvendes 
ved rengøring af blokanlægget. Den indsugede luft filtreres og ledes ud over turbinebygningens tag, 
kote 32. Udskilt støv transporteres til kontrolleret losseplads. 
 
6.11.7 Benzin- og dieselstander 
På Skærbækværkets område findes en benzinstander med to nedgravede benzintanke samt en 
dieselstander med to nedgravede dieselolietanke. Anlægget er indrettet i henhold til bekendtgørelse 
nr. 555 af 9. juni 2001. 
 

Nøgletal for benzin og dieselanlæg  
Benzintanke 2 × 10.000 liter 

Dieselolietank 1 6.000 liter 

Dieselolietank 2 10.000 liter 

 
6.11.8 Affaldsbehandling 
Alt affald sorteres helt ned til kilden for at genbruge så stor en del af affaldet som muligt og dermed 
belaste miljøet så lidt som muligt. Til kildesortering af affaldsmængderne er der indrettet et rum til 
genbrugeligt affald (miljøcenteret) i den forhenværende havvandsrensebygning i Sektion 1. Til mel-
lemopbevaring af farligt affald og elektronikskrot er indrettet et rum i den forhenværende slagge-
pumpebygning. I Blok 1’s sugerbygning findes en spildolietank på 20 m3 til mellemopbevaring af 
spildolie (gear- og hydraulikolier, vand/olie fra olieudskillere).  
 
Alt affald afhentes af Stena  - et firma, der er specialist i håndtering af genbrugsaffald. Spildolie af-
hentes af Dansk Oliegenbrug. Ikke genbrugeligt affald sendes til affaldsforbrændingsanlæg eller 
kontrolleret losseplads i henhold til Fredericia Kommunes affaldsdirektiv. 
 
6.12 Flyveaskesiloer 
Anlægget omfatter flyveaskesilo øst og vest – begge placeret syd for Blok 1’s kedelbygning. 
Hver silo kan rumme 700 m3 flyveaske og anvendes som mellemlager af tørt flyveaske fra andre af 
Dong Energy’s kraftværker. Flyveasken transporteres med tankvogne til siloerne. Fra tankvognen 
blæses flyveasken op i siloerne med tankvognens egen trykluftforsyning.  
 
Siloerne er i toppen forsynet med en afkastluftblæser med støvfilter. Afkastluftblæseren er i drift ved 
påfyldning og udlevering af flyveaske. 
  
I bunden af begge siloer findes et befugtningssystem, hvor den tørre flyveaske fra siloerne kan 
blandes med vand til et vandindhold på 18-20 % svarende til jordfugtig konsistens. Hermed kan 
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flyveasken udleveres både i tør og befugtet tilstand. Den tørre flyveaske transporteres i tankbiler og 
den befugtede flyveaske i overdækkede lastbiler. 
 
Figur 15 viser processen i siloerne. 
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Figur 15. Siloproces   

 
 
6.13 Servicebygninger m.m. 
I den sydøstlige ende af værket er der etableret en servicebygning med kontorer samt værkstedsfa-
ciliteter, hvor der udføres vedligeholdelses- og reparationsarbejder. Servicebygningen inklusive blok 
3’s kontrolrum giver ikke anledning til yderligere miljømæssige påvirkninger ud over normalt forbrug 
af el, vand og varme og udledning af sanitært spildevand. 
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7. Emissioner 

Driften af Skærbækværkets anlæg medfører en række emissioner. I de efterfølgende afsnit er angi-
vet forventede værdier for delprocesserne beskrevet i afsnit 6. 
 
7.1 Støvemissioner 
 
I tabellen er kortlagt væsentlige støvemissioner fra delprocesserne. 
 
Delproces/område Støv Bemærkninger 

1 Brændselsmodtagelse Ingen  

2. Olielager Ingen  

3. Kedel Ingen  

4. Skorsten Støvkoncentration i skorsten er mindre 

end 2,5 mg/Nm3. 

Skorstenen er den primære kilde for 

emissioner til luft. 

5. Vandbehandlingsanlæg Ingen  

6. Turbine/generator Ingen  

7. Flyveaske (silo) Udlevering af befugtet flyveaske: 

Flyveaske kan føres bort af vinden. 

Faldhøjden er minimeret ved hjælp af 

teleskoptragt 

Udlevering af tør flyveaske: 

Sker via slange til tankbil. Ingen miljø-

påvirkning under normal drift 

Ved påfyldning og udlevering: 

Minimalt udslip fra filter i silotop 

 

 

 

 

 

 

 

Støvfilter minimerer udslip. 

Afkast fra centralt støvsugeranlæg  Støvfilter minimerer udslip. 8. Hjælpeanlæg og –systemer 

Minimalt, ikke-filtreret støvudslip fra 

hjælpekedlens skorsten. 

 

9. Overfladevand og spildevands-systemer Ingen  

10. Kondensator og kølevandsanlæg Ingen  

11. Elanlæg Ingen  

12. Fjernvarmeanlæg Ingen  

13. Servicebygning Ingen  

 
7.2 
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Gasemissioner 
I tabellen er vist en oversigt over væsentlige luftafkast fra delprocesserne. 
 
Delproces/område Gasformig emission Bemærkninger 

1. Brændselsmodtagelse Ingen  

2. Brændselslager Minimal Afdampning fra olietanke 

3. Kedel Ingen  

4. Skorsten Uddybes separat nedenfor  

5. Vandbehandlingsanlæg HCl-dampe fra tankventilation ved 

påfyldning af HCl med en koncentration 

på 30 %. Med et årsforbrug på 20 ton 

ren HCl (100 % koncentration) bliver der 

udledt en luftmængde på 20/0,3/1,15 = 

58 m3/år 

En stor del af HCl-dampene fjernes i en 

tilhørende vandvasker, hvorfra vaske-

vandet ledes til neutralisationsbassinet. 

6. Turbine/generator Under normale driftsbetingelser sker der 

en udledning af 4 g SF6 for hver 12. år. 

En udledning af H2 på max. 14 Nm3 pr 

døgn.  

Ved tømning af generator 337,5 Nm3

 

7. Flyveaske (silo) Ingen  

8. Hjælpeanlæg og -systemer Minimal emission af CO2, SO2, NOx  

og CO fra hjælpekedlens skorsten. 

 

9. Overfladevand og spildevands-systemer Ingen  

10. Kondensator og kølevandsanlæg Ingen  

11. Elanlæg Minimal H2-emission fra afsugning af 

batterirum og SF6 ved renovering af 

højspændingsafbrydere. 

 

12. Fjernvarmeanlæg Ingen  

13. Servicebygning Minimal Svejserøgsafsugning 

 
 
7.3 Røggasemissioner (driftsværdier) 
 
Røggasemissioner til luft via skorsten   

Røggasmængde ved fuldlast, tør Nm3/s 384 

Røggastemperatur i skorsten °C 90 – 120 

Gennemsnitlig indhold af CO2 g/Nm3 ca. 180 

Gennemsnitligt indhold af SO2 ved gasfyring     mg/Nm3 mindre end 2,5 

Gennemsnitligt indhold af SO2 ved letoliefyring   mg/Nm3 mindre end 80 

Gennemsnitligt indhold af NOx mg/Nm3 ca. 195 

Støvkoncentration i skorsten mg/Nm3 mindre end 2,5 

 
Skærbækværket foretager en optimering af luftreguleringssystemet i efteråret 2009, hvilket forventes 
at kunne nedbringe NOx–udledningen. I overlastsituationer (112 % last) vil røggasmængden kunne 
forøges med ca. 10 %. 
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7.4 Udledt vand 
 
Nøgletal 

Overfladevand samt diverse dræn til recipient (anslået) m3/år ca. 60.000 

Udledt spildevand til kommunalt rensningsanlæg m3/år ca. 36.000 

 
 
7.5 Kølevand 
 
Nøgletal 

Maksimal kølevandsmængde kg/sek. 14.000

 
 
7.6 Støj 
Dong Energy er ved at få udarbejdet en ny støjrapport for Skærbækværket, men rapport og konklu-
sion vil først kunne være færdig til 1. september 2009. Det vurderes umiddelbart, at de nuværende 
gældende støjkrav kan overholdes.  
 
7.7 Nedsivninger 
Den eneste nedsivning til grundvand fra Skærbækværkets område med potentiel forureningsfare er 
perkolat fra Stegenavsdeponiet. Området er ikke befæstet. 
 
Stegenavsdeponiet blev etableret i 1992 og blev frem til 2002 anvendt som deponi for flyveaske fra 
værkets blok 1 og 2. Da cementindustrien begyndte at aftage en større mængde flyveaske til iblan-
ding i cementen, blev deponiet tømt. I 2002 blev miljøgodkendelsen ændret, således at deponiets 
status blev ændret til et mellemdeponi (produkterne må max. henligge i 12 måneder). Området med 
deponiet er i dag udlejet til firmaet Meldgård, der foretager separering af slagge fra affaldsfyrede 
kraftvarmeværker. 
 
Nedsivningsrisikoen er minimeret i kraft af en naturlig lermembran under deponiet og en kontinuerlig 
strømningsretning i de vandførende lag fra land ud mod kysten.  
 
Der er foretaget perkulatundersøgelser fra fem boringer i området, men ifølge aftale med Vejle Amt 
ophørte disse målinger i 2005. 
 
7.8 Øvrige emissioner 
Ventilationsafkast fra rumventilationsanlæg (komfortventilation). 
 
7.9 
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Affald (spild) 
 

Delproces / område Affald Spild 

Brændselsmodtagelse Intet Olie: 

Intet ved normal drift. Der etableres fast vagt 

ved losning af olie for at sikre øjeblikkelig 

afhjælpning ved lækage. Risiko for spild er 

beskrevet i afsnit 6.5, hvor der er oplistet 

potentielle ulykker og nødsituationer, bl.a. 

omkring losning og håndtering af olie. 

 

Brændselslager  Olie: 

Sikring med tankgrav, dræn og olieudskillere 

med alarm som omtalt ovenfor.  

Tændgas: 

Hvis der spildes under påfyldning, fordamper 

gassen umiddelbart til luften. 

Kedel Isolerings- og rørmateriale ved 

kedelreparationer 

Eventuelt spild opsamles og bortskaffes som 

beskrevet i procedure for affaldshåndtering. 

Skorsten Intet  

Vandbehandlingsanlæg Brugte ionbyttere Eventuelle lækager bliver opsamlet i sump 

eller i neutralisationsbassin 

Turbine/generator Olie fra olieskift samt isoleringsma-

terialer ved reparationer 

Under servicearbejde vil der være risiko for 

spild. 

Flyveaske (silo) Intet Eventuelt spild opsamles og bortskaffes som 

beskrevet i procedure for affaldshåndtering. 

Hjælpeanlæg og -systemer Intet Eventuelt spild opsamles og bortskaffes som 

beskrevet i procedure for affaldshåndtering. 

Overfladevand og 

spildevandssystemer 

Oprensning af sedimentationsbas-

siner. Tømning af olieudskillere 

Sediment fra bassiner sendes til kontrolleret 

losseplads. Vand/olie fra olieudskillere mel-

lemopbevares i spildolietank. Vand herfra 

tappes af gennem olieudskiller. 

Kondensator og kølevandsanlæg Tang, muslinger, vandmænd m.m.  

 Elanlæg Intet Intet. Opsamlet transformerolie fra lækager 

eller spild bortskaffes som beskrevet i proce-

dure for affaldshåndtering. 

Fjernvarmeanlæg Intet  

Servicebygninger Genanvendeligt og forbrændings-

egnet affald 

Alt affald fra kontorer og værksteder bort-

skaffes som beskrevet i procedure for af-

faldshåndtering.  

 
 
Dagrenovation bortskaffes i henhold til kommunal ordning. 
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8. Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser og uheld samt særlige for-
hold i forbindelse med opstart/nedlukning 

I skema nedenfor er angivet potentielle ulykker og nødsituationer med konsekvens for det ydre miljø.  
 
Skemaet er opstillet i forbindelse med miljøstyringssystemet på Skærbækværket, der bl.a. har til 
formål at: 
 

• Sikre en hensigtsmæssig og systematisk indsats ved uheld, således at afledte miljøpåvirk-
ninger begrænses mest muligt. 

• Sikre en hensigtsmæssig og systematisk driftsindsats mod overskridelser af vilkår og udled-
ningsgrænser. 

• Sikre information til miljømyndighederne. 
 

Potentielle ulykker  
og nødsituationer 

Nødberedskab og afværgeforanstaltninger 

Brand/gasudslip 

Der er installeret brand- og gasalarmer samt slukningsudstyr ifølge gældende regler og aftale 

med Fredericia Brandvæsen. 

Fredericia Brandvæsen alarmeres automatisk ved aktivering af brand- og gastryk. Bliver en 

gasalarm (40 % LEL) eller en brandalarm fra MR-stationen ikke afstillet i løbet af 5 min.,går 

alarmen automatisk videre til Fredericia Brandvæsen. 

Slukningsudstyr er opsat efter behov, og kan benyttes af instrueret personale.  

Alle maskinmestre i vagten er røgdykkeruddannet.Der forefindes røgdykkerudstyr. 

Brinteksplosion 
Brug af åben ild og rygning forbudt i området. 

Der er opsat brintdetektorer omkring generatoren. 

Kemikalielagre, lækage 

Lækage fra NaOH- eller HCl-tank vil blive opsamlet i støbt kar under tankene og kan pumpes 

til neutralisationsbassin. 

Ved utæthed på tank for 24 % NH3-opløsning, vil NH3 løbe via kloak til kølevandskanal. 

Der forefindes personlige værnemidler i vandbehandlingsrum.  

Olietanke, lækage 

Ved lækage i tanklager 2 lukkes drænventil fra tanklager til afgangskanal manuelt. 

Fredericia Brandvæsen og MCO varskoes. 

Ved lækage i tanklager 1, som kun indeholder fuelolie, dækkes kloakdæksler for dræn med 

sand. Der udlægges flydespærring i afgangskanal. 

 Fredericia Brandvæsen og MCO varskoes. 

Se bilag 3. 

Losning af olie, lækage 

Der etableres fast vagt (to mand) ved losning af olie for at sikre øjeblikkelig afhjælpning ved 

lækage. 

Ved lækage ved skib udlægges flydespærring omkring skib. 

 Fredericia Brandvæsen og MCO varskoes. 

Se bilag 3. 

Olielækage fra blok 3  

til afgangskanal 

Ved lækage i blok 3, hvor olie løber i afgangskanal, udlægges flydespærring i kanalen. 

 Fredericia Brandvæsen og MCO varskoes. 

Se bilag 3. 

Benzinstander, udslip, brand 
Nødstop for pumpefunktion. Begrænsning af max. antal liter pr. tankning. Eksplosionssikret 

udstyr. Brandslukkere opsat. 
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Ved katastrofe/brand evakueres alle på Skærbækværket til pladsen mellem ”folkebygningen” og 
selve værket. Evakueringen sker ved brug af sirener. 

Alle nyansatte samt eksterne entreprenører får - inden de påbegynder arbejde på Skærbækværket  
- en sikkerhedsinstruktion, der omhandler miljø og arbejdsmiljø, og hvordan man skal forholde sig i 
nødsituationer. 

Der er ingen særlige miljømæssige forhold hverken under normalt start/stop af Blok 3 eller under 
nødstop, hvorfor dette ikke omtales nærmere. 
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9. Valg af placering og renere teknologi (BAT) 

Det skal godtgøres, at virksomhedens produktion og drift i videst muligt omfang er baseret på BAT-
princippet. BAT for store fyringsanlæg fremgår af det såkaldte BREF-dokument (BAT Reference 
document). 
 
BREF-dokumentet, der anvendes for kraftværker, er: 
 

• Best Available Techniques Reference Document for Large Combustion Plants, July 2006 
 
I BREF-dokumentet er teknologier, tilhørende emissioner og råvareforbrug vurderet i en iterativ pro-
ces med følgende trin: 
 

• Identificering af de væsentligste miljømæssige emner for store forbrændingsanlæg, som er 
emissioner til luft og vand, termisk virkningsgrad samt restprodukter fra forbrændingspro-
cessen. 

• Gennemgang af de mest relevante teknologier, der påvirker disse emner. 
• Identificering af de bedste miljømæssige performance-data på basis af tilgængelige data fra 

EU samt fra resten af verden. 
• Gennemgang af de omstændigheder, under hvilke disse performance-data er opnået, her-

under omkostninger, indbyrdes sammenhæng (”cross-media”-effekter) samt øvrige indgå-
ende faktorer/drivkræfter, der har medført, at netop disse teknologier blev anvendt. 

• Udvælgelse af de bedste teknologier (BAT) og tilhørende emissioner og råvareforbrug. 
 
9.1 Lokaliseringsovervejelser 
Lokaliteten af Skærbækværket er fastlagt i forbindelse med den oprindelige ansøgning om miljøgod-
kendelse. 
 
9.2 Redegørelse for anvendelse af mindst forurenende teknologi 
Opdeling af områder i processen til sammenligning med BAT er opstillet på samme måde som i 
BREF-dokumentet. 
 
BREF-dokumentet refereres kun på de områder, hvor det gælder for store naturgasfyrede anlæg.  
 
Hvor der anføres røggaskoncentrationer i BREF-dokumentet, er disse beregnet som et dagsgen-
nemsnit ved 3 % O2. 
 
9.3 Modtagelse af brændsel 
Modtagestationen for naturgas er en gastryksreduktionsturbine med tilhørende generator, hvor gas-
sens tryk udnyttes til elproduktion. I princippet omsættes gastryk og fjernvarme til elektricitet. 
 
Konklusionen er, at Skærbækværket er i overensstemmelse med BREF-dokumentet, afsnit 7.1.1. på 
dette område 
 
9.4 Forbrænding 
Ved forbrænding af naturgas anses følgende teknologier for at være BAT: 
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• Tangentialfyring  
• Cyklonfyring 

 
Skærbækværket er opbygget med tangentialfyring og såkaldt fireball-forbrænding, der sikrer 
brændslet en lang opholdstid i fyrrummet. Brændersystemet består af 16 regulerbare brændere.  
 
Konklusionen er, at Skærbækværket er i overensstemmelse med BREF-dokumentet på dette områ-
de. 
 
9.5 Termisk virkningsgrad 
BAT elvirkningsgrad for gasfyrede kraftværker er 38-40 % (netto elvirkningsgrad). 
 
Netto elvirkningsgraden for Skærbækværkets blok 3 er 46 %.  
 
Kraftvarme er nævnt som den vigtigste BAT mulighed med hensyn til reduktion af CO2 pr. produce-
ret energienhed og anbefales til alle nyanlæg, hvor varmegrundlaget er til stede. 
 
Konklusionen er, at Skærbækværket er i overensstemmelse med BREF-dokumentet afsnit 7.5.2 på 
dette område. 
 
9.6 Støv 
Støvkoncentrationen ved BAT er anført til at være under 5 mg/Nm3 for anlæg med en indfyret effekt 
over 300 MWth. Koncentrationen er opgjort som døgngennemsnit ved 3 % O2 i røggassen. 
 
Skærbækværkets normale driftsværdier er mindre end 2,5 mg/Nm3 (måler kan ikke registrere støv). 
 
Konklusionen er, at Skærbækværket er i overensstemmelse med BREF-dokumentet afsnit 7.5.3 på 
dette område. 
 
9.7 Tungmetaller 
Da der ikke er tungmetaller i naturgas, er der ingen BAT-noter, ligesom der heller ikke er nævnt 
noget om tungmetalværdier for letolie i BREF-dokumentet. 
 
9.8 SO2-emission 
SO2-emissionen for naturgasfyrede anlæg forventes at være under 10 mg/Nm3 og for letoliefyrede 
anlæg under 126 mg/Nm3 .  
Ved naturgasfyring er SO2-emissionen er mindre end 2 mg/Nm3 (måler kan ikke registrere SO2). 
Ved letoliefyring er SO2-emissionen mindre end 80 mg/Nm3. Der anvendes en letolie med et SO2-
indhold på mindre end 0,05 %.. 
 
Konklusionen er, at Skærbækværket er i overensstemmelse med BREF-dokumentet afsnit 7.5.3 og 
6.3.3.1 på dette område. 
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9.9 NOX-emission 
For gasfyrede anlæg over 300 MWth er eneste tiltag for opfyldelse af BAT, at anlægget er forsynet 
med low-NOx brændere. BREF-dokumentet, note 7.5.4 angiver en udledning for sådanne naturgas-
fyrede anlæg på 100 mg/Nm3 for eksisterende anlæg. For letoliefyrede anlæg angiver BREF-
dokumentet, note 6.3.3.1 en udledning på max. 141 mg/Nm3.   
 
Blok 3 er udstyret med low-NOx brændere af fabrikat BWE, gennemsnitlige NOx-emission for anlæg-
get er på 190-200 mg/Nm3. 
 
Skærbækværket udfører i 2009 en optimering af luftreguleringen for at opnå en reduktion af NOx-
udledningen. 
 
Konklusionen er, at Skærbækværket ikke er i overensstemmelse med BREF-dokumentet på dette 
område. 
 
9.10 CO-emission 
BAT for minimal CO-emission er fuldstændig forbrænding. Dette opnås ved et godt fyrrums- og 
brænderdesign, brug af et ”high performance” SRO-anlæg samt god vedligeholdelse af forbræn-
dingssystemet. BREF-dokumentet  angiver et CO-emissionsniveau på 5-50 mg/Nm3. 
 
Skærbækværkets CO-emission er mindre end 5 mg/Nm3. 
 
Konklusionen er, at Skærbækværket er i overensstemmelse med BREF-dokumentet afsnit 7.5.4. på 
dette område.
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10. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
Dette afsnit er opdelt efter forureningens art og giver en oversigt over forureningsbegrænsende for-
anstaltninger for delprocesserne angivet i afsnit 5. 
 
10.1 Støvemissioner 
 

Delproces/område Forureningsbegrænsende foranstaltninger 
Brændselsmodtagelse  

Brændselslager  

Kedel  

Skorsten Ved miljøgodkendelsen af Skærbækværket er luftforureningen reguleret i 

henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 808 af 25/09/2003 (Store 

fyr) om begrænsning af emissioner af svovldioxid, kvælstofoxider og støv 

fra store fyringsanlæg. Det betyder, at værkets støvemissioner skal ligge 

under følgende grænseværdier: 

 

Ved gasfyring:  Støv: 5 mg pr. Nm3 tør røggas v. 3 % O2 

Ved oliefyring:  Støv: 50 mg pr. Nm3 tør røggas v. 3 % O2 

 

Emissionsværdien for støv eftervises ved kontinuerlige målinger i røggas-

kanalen mellem sidste lyddæmper og skorsten. 

Målingernes nøjagtighed eftervises én gang årligt ved parallelmålinger, 

der udføres af et akkrediteret målefirma. 

 

Skærbækværket overholder grænseværdierne  

Vandbehandlingsanlæg  

Turbine/generator  

Flyveaske (silo) Der er indsat et posefilter i hvert afkast, således at den maksimalt tillade-

lige støvemission ikke overskrides. 

Hjælpeanlæg og -systemer  

Overfladevand og spildevandssystemer  

Kondensator og kølevandsanlæg  

Elanlæg  

Fjernvarmeanlæg  

Støvsugeranlæg Afkast fra støvsugeranlæg er forsynet med både grovcyklon og støvfilter 
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10.2  Gasemissioner 
 

Delproces/område Forureningsbegrænsende foranstaltninger 
Brændselsmodtagelse Alarmanlæg i MR station og kedelbygning 

Brændselslager Der er installeret ventilationsbaffles i udluftningsåbninger på olietanke for at 

minimere afgivelsen af oliedampe til omgivelser. På tank 3 og 4 er der endvi-

dere installeret aktive kulfiltre. 

Kedel Der foretages optimering af anlægget for reduktion af NOX. 

Skorsten Ved miljøgodkendelsen af Skærbækværket er luftforureningen reguleret i 

henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 808 af 25/09/2003 (Store fyr) 

om begrænsning af emissioner af svovldioxid, kvælstofoxider og støv fra store 

fyringsanlæg. Det betyder, at værkets røggasemissioner skal være under 

følgende grænseværdier: 

 

Ved gasformigt brændsel 

• SO2 : 35mg/Nm3 tør røggas v. 3 % O2

• NOx: 200 mg/Nm3 tør røggas v. 3 % O2  

 

Ved flydende brændsel 

• SO2 : 400mg/Nm3 tør røggas v. 3 % O2

• NOx: 200mg/Nm3 tør røggas v. 3 % O2  

 

Emissionsværdierne eftervises ved kontinuert måling og registrering af røg-

gasmængde og -temperatur og indhold af SO2, NOx, CO og O2. Målernes 

nøjagtighed eftervises én gang årligt ved parallelmålinger, der udføres af et 

akkrediteret målefirma. 

 

Skærbækværket overholder grænseværdierne. 

Vandbehandlingsanlæg HCl-dampe fra ventilation af HCl-tanke. De fleste af dampene fjernes i luftva-

sker. Luftvasker er kun i drift ved påfyldning. 

Turbine/generator Overvågning af brintforbrug i generator. Der er opsat brintdetektorer over 

generator. 

Flyveaske (silo)  

Hjælpeanlæg og –systemer  

Overfladevand og 

spildevandssystemer 

 

Kondensator og kølevandsanlæg  

Elanlæg Overvågning af trykniveau i SF6-brydere 

Fjernvarmeanlæg  

Servicebygning  

 
10.3 
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Støj  
 
Delproces/område Forureningsbegrænsende foranstaltninger 
Brændselsmodtagelse Gasmodtagestationen er indbygget i bulderhus. 

Brændselslager Pumper for letolie er anbragt i hus 

Kedel Luftindtag er støjdæmpede 

Sikkerhedsventiler er støjdæmpede 

Skorsten Der er foretaget lyddæmpning i kanalen mellem sugetræksblæser og skorsten. 

Vandbehandlingsanlæg  

Turbine/generator Turbine/generator er anbragt i bulderhus. 

Flyveaske (silo)  

Hjælpeanlæg og –systemer  

Overfladevand og spildevandssystemer  

Kondensator og kølevandsanlæg  

Elanlæg  

Fjernvarmeanlæg  

Servicebygning  

 
For alle bygninger gælder, at den interne støj ikke overstiger 85 dB(A), og at støjtransmission igen-
nem vægge er reduceret ved anvendelse af lyddæmpende materialer. Endvidere er der opsat støj-
skærme i blok 3. 
 
10.4 Affald  
Mængden af affald samt indholdet af problematiske stoffer søges kontinuerligt reduceret. Det er 
Dong Energy’s miljøpolitik/mål, at 65 % af alt affald skal genbruges. 
 
Der føres kontrol med, hvad og hvor meget der genbruges, forbrændes eller deponeres. Herunder 
er vist affaldsmængderne for 2008, fordelt på EAK-koder samt mængder. Tallene til højre er kilo-
gram. 
 

 
 
10.5 Lugt 
Der er umiddelbart ingen lugtgener forbundet med Skærbækværkets normale drift.  
 
Under revision af anlægget, hvor rørsystem for hovedkølevand rengøres for muslinger m.m., kan der 
opstå lugtgener internt i bygningen. Disse gener minimeres ved at etablere afsugning fra rørene og 
lede luften til det fri. 
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Ved tilførsel af olie vil der kunne forekomme minimal olielugt fra oliedampe i den luft, der bliver for-
trængt i tankene. For at minimere olielugten er der monteret ventilationsbaffles i udluftningsåbnin-
gerne på tank 6, 7 og 8, og på tank 3 og 4’s udluftningsåbninger er der for nylig påsat aktive kulfiltre. 
 
10.6 Spildevand 
Både mængden af udledt spildevand samt indholdet af problematiske stoffer søges kontinuerligt 
reduceret. Hele kloaksystemet er registreret og systemopdelt. 
 
10.6.1  Udledt spildevand til recipient 
Der udledes overfladevand til recipient, ca. 50.000 m3 pr. år. 
 
Skyllevand fra regenerering af ionbytterne i TA-anlægget samt vand fra brønd under HCL- og 
NaOH-tank ledes til Neutralisationsbassin Vest. Efter neutralisation til neutral pH-værdi ledes skylle-
vandet til kølevandsafgangskanal. Skyllevandet indeholder salte, der normalt findes i drikkevand. 
Den udledte mængde er ca. 4.000 m3 pr. år, fordelt jævnt over året med ca. 29 tømninger af bassi-
net. 
 
Ved returskylning af mekanisk filter for fjernvarme, ledes skyllevand direkte i kølevandsafgangska-
nalen. Skyllevandet indeholder sand, korrosionsprodukter og ca.10 mg NH3 /l. Filteret er i drift fra 1. 
oktober til 1. juni. Der udledes ca. 8 m3 pr. skylning, filteret skylles ca. en gang pr. uge, hvilket pr. 
årsbasis giver ca. 280 m3. 
 
Skyllevand fra fødevandsrensfilter ledes direkte til afgangskanal. Skyllevandet indeholder korrosi-
onsprodukter (rust) og 0,15 mg NH3 /l. Filteret skylles en gang om ugen. Skyllemængden pr. gang er 
ca. 4 m3, hviket pr. årsbasis giver ca. 200 n3. 
 
Ved overgang til minimum last skylles kedlens lavlastsystem (flasken). Skyllevandet, der ledes direk-
te til afgangskanal, indeholder korrosionsprodukter (rust) og 0,15 mg NH3 /l. Lavlastsystemet på 
kedelen bliver skyllet når anlægget går på minimum drift (under 33 % last). Gennemsnitligt antal 
skylninger pr. dag er ca. 2. Skyllemængden pr. gang er ca. 8 m3, hvilket pr. årsbasis giver ca. 5300 
m3. 

Skyllevand fra skylning af sandfang i Skærbækværkets vandværk ledes direkte til afgangskanal til 
kloak. 
 
Drænvand fra blok 3’s turbine-dræntank kan i situationer, hvor ledningsevnen (forurening) bliver høj, 
ledes til kølevandsafgangskanal. Vandet indeholder korrosionsprodukter (rust) og 0,15 mg NH3 /l. 
Hvis ledningsevne i vand fra turbinedræntank stiger til 30 uS/cm ledes vandet ikke til kondensator, 
men til afgangskanal. Det er en situation som forekommer meget sjældent, anslået mængde pr. år 
er max.100 m3. 

 
 
10.6.2 Spildevand ledt til Fredericia Kommune 
Sanitært spildevand ledes til Fredericia Kommunes rensningsanlæg.  
 
Skyllevand fra regenerering af ionbytterne i KR-anlægget og delstrømsrensningsanlægget til fjern-
varmevandet samt spildevand fra kerterens.-anlægget ledes til Neutralisationsbassin Øst.  
 
Efter neutralisation til neutral pH, ledes  spildevandet til Fredericia Kommunes rensningsanlæg. 
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 Spildevandet indeholder jernoxider samt NH3 fra pH-justering af kedel- og fjernvarmevand. Dertil 
kommer salte fra eventuel lækage af saltvand i kondensatoren.  
 
10.7 Kølevand 
Kondensatoren, hvorigennem langt den største del af blok 3’s kølevand passerer, er opbygget af 
titaniumrør.  
 
Af miljømæssige forbedringer i forhold til den nuværende miljøgodkendelse kan nævnes: 
 

• Der udledes ingen tungmetaller (titaniumrør). 
• Tilsætning af klor til kølevandet er ophørt. 
• Tilsætning af jernsulfat til kølevandet er ophørt. 
• Udsyring af kondensatorer er ophørt. 
• Mellemkølevand ledes gennem rustfrie kølere. 

 

10.8 Grundvand 
Skærbækværket Blok 3 er etableret på opfyldt havområde, og området er dermed ikke forbundet 
med drikkevandsinteresser. Olietankanlæg er placeret i det oprindelige landskab så kystnært, at selv 
en meget kraftig forurening ikke vil kunne forurene grundvandet.  
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11. Vilkår og egenkontrol 

11.1  Vilkår 
 
11.1.1 Røggasmåleudstyr 
Bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003, begrænsning af visse luftforurenede stoffer fra store 
fyringsanlæg ("Store fyr"), blev for DONG Energy Skærbækværket Blok 3`s vedkommende imple-
menteret efter kvalitetsstandarden EN 14181, pr. 27. november 2004. Implementeringen/kvalitets-
sikringen blev foretaget med anlæggets eksisterende målere. Disse er efterfølgende udskiftet, og 
nye målere er implementeret pr. 26. januar 2009. 
 

• Der foretages månedlig kontrol af målerne (QAL 3). 
• Der foretages årlig kontrol af målerne (AST) af akkrediteret firma.  
• Der foretages kvalitetssikring af målerne (QAL 2) hvert femte år af akkrediteret firma.  

 
  
11.1.2 Emission til luft 
Emissionen fra Blok 3’s skorsten må højst være: 
 

 Enhed Naturgas Letolie 

SO2 

NOx 

Støv 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

mg/Nm3

35 

200 

5 

400 

200 

50 

 
Vilkår for emmisioner overskrides ikke ved opstart/nedlukning af anlægget. 
 
11.1.3 Immission 
Koncentrationen af ovennævnte stoffer må i 99 % af tiden højst andrage følgende værdier (beregnet 
efter OML-modellen): 
 

• SO2 250 μg/m3

• NOx 125 μg/m3

• Støv   80 μg/m3

 
11.1.4 Lugt 
Der må ikke udsendes lugt fra Skærbækværket ud over den olielugt, der måtte forekomme ved op-
fyldning af olielagre. Skulle der opstå andre og/eller kontinuerlige lugtgener, skal årsagen undersø-
ges og afhjælpes. 
 
11.1.5 Støj 
Støjniveauet målt ved Skærbækværkets tennisbane, placeret ca. 300 meter øst for værket, må 
maksimalt være: 
 

• Hverdage kl. 07.00-18.00 og lørdage kl. 07.00-14.00: 45 dB(A) 
• Hverdage kl. 18.00-22.00, lørdage kl. 14.00-22.00 og helligdage kl 07.00-22.00: 40 dB(A) 
• Alle dage kl. 22.00-07.00: 35 dB(A) 
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11.1.6 Drikkevand 
Der forventes et årligt forbrug af råvand (samlet vandforbrug på Skærbækværket) på ca. 125.000 
tons. Eksternt firma foretager kontrol af drikkevand ifølge Fredericia Kommunes regulativ. 
 
11.1.7 Emission til kølevand 
I den gamle miljøgodkendelse er der vilkår omkring maksimal udledning af Cu, suspenderende stof 
og total N. Disse vilkår var forårsaget af, at Blok 1 og 2 havde kondensatorer med rør fremstillet i en 
legering af aluminium og messing. Da disse blokke ikke er i drift (ikke eksisterer) mere, forekommer 
der ikke mere brug af klor og jernsulfat, ligesom udsyring af kondensatorer er ophørt (blok 3 har 
kondensatorrør fremstillet af titanium). Dong Energy mener derfor, at disse vilkår kan bortfalde. 
Skærbækværket har ikke mulighed for at ændre på disse parametre. De stoffer, der kommer ind 
med kølevandet, skal også ud igen, og Skærbækværket tilfører ikke noget til kølevandet. 
 
Dong Energy ønsker vilkår for ”max. tilladelig temperaturstigning over kondensator” hævet fra 7 °C 
til 10 °C. Vilkårene ønskes hævet, da temperaturen ved fuld last ligger meget tæt på de 7 °C. I visse 
tilfælde (ved overlast, 112 % last) overskrides vilkåret. 
I den gamle tilladelse har Skærbækværket tilladelse til at udlede en varmemængde på 846 MW 
(20,2 m3) ved en temperaturstigning på 7 °C. Hvis vilkår for temperaturstigning hæves til 10 °C, vil 
maks. varmeudledning være 586 MW. Årsagen til den store forskel mellem, hvad der er tilladelse til 
og det, der faktisk udledes, er, at Blok 1 og 2 ikke er i drift mere. Dong Energy mener derfor, at hæ-
velse af vilkår kan ske uden yderligere undersøgelser/dokumentation. 
 
11.1.8 Spildevand 
Urent spildevand ledes til Fredericia Kommunes rensningsanlæg i henhold til kommunens regulativ 
og Skærbækværkets udledningstilladelse. 
 
Eksternt firma foretager kontrol af spildevandet ifølge Fredericia Kommunes regulativ. 
Rent spildevand og overfladevand udledes til recipienten. 
 
11.1.9 Perkolat fra Stegenav 
Der er ikke udtaget prøver siden 1. juni 2005. MCO fastsætter vilkår. 
 
11.1.10 Sedimentsprøver 
Der er ikke udtaget prøver siden 15. december 2003. MCO fastsætter vilkår. 
 
11.1.11 Blåmuslinger 
Der er ikke udsat blåmuslinger siden efteråret 2005. MCO fastsætter vilkår. 
 
11.1.12 Affald 
Affald bortskaffes i henhold til Fredericia Kommunes regulativ med henblik på mest muligt genbrug. 
 
11.1.13 Letolie 
Svolvindhold i letolien er i dag mindre end 0,05 %. Vilkår på max. 0,2 % svovlindhold ønskes fast-
holdt. 
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11.2 Egenkontrol (forslag) 
 
11.2.1 Emission til kølevand 
Kontinuerlig måling af temperaturstigning og kølevandsmængde. 
 
Overskridelser af den maksimale opvarmning af kølevand, indberettes af miljøkoordinator til tilsyns-
myndigheden. Der rapporteres årlig udledt energi- og kølevandsmængde i Grønt regnskab. 
 
11.2.2 Emissioner til luft 
Ved en eventuel overskridelse af de efter bekendtgørelse nr. 808 fastsatte normer, indberetter miljø-
koordinator til tilsynsmyndigheden. 
 
11.2.3 Letolie  
Der føres løbende kontrol med svovlindholdet i letolien. Ved tilførsel af olie til lageret foretages der 
analyse af olien. 
 
Ved tilførsel af olie fra leverandør, som kan garantere, at svovlindholdet i den leverede olie er under 
0,05 %, bortfalder denne kontrol. 
 
11.2.4 Perkolat, Stegenav 
Der er ikke udtaget prøver siden 1. juni 2005. MCO fastsætter interval m.m. 
 
11.2.5 Sedimentsprøver, recipient 
Der er ikke udtaget prøver siden 15. december 2003. MCO fastsætter interval m.m. 
 
11.2.6 Blåmuslinger, recipient 
Der er ikke udsat blåmuslinger siden efteråret 2005. MCO fastsætter interval m.m. 
 
11.2.7 Drikkevand 
Måleomfang for kontrol af vandkvalitet i henhold til Fredericia Kommunes regulativ. 
 
Der foretages månedlig kontrol for unormalt stort forbrug. Dette gøres ved at sammenligne vand-
mængder forskellige steder i rørsystemet, hvorved eventuelt rørbrud kan konstateres. 
 
11.2.8 Affald 
Der føres kontrol med, hvad og hvor meget der genbruges, forbrændes eller deponeres. 
 
11.2.9 Spildevand 
Der udtages prøver ifølge ”tilladelse til udledning af spildevand” fra Fredericia kommune (to pr. år). 
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12. Oplysninger om virksomhedens ophør  Dok. nr. 605119 

12. Oplysninger om virksomhedens ophør 

Der er tale om en permanent virksomhed. Det forventes ikke inden for en mangeårig periode, at 
Dong Energy ophører med at producere strøm og varme på området. Derfor er der ikke på nuvæ-
rende tidspunkt truffet særlige foranstaltninger for at forebygge forurening i forbindelse med virk-
somhedens ophør. 
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13. Ikke-teknisk resumé  Dok. nr. 605119 

13. Ikke-teknisk resumé 

Efter aftale med MCO ønsker Dong Energy Power at få en fornyet miljøgodkendelse af Skæ-
bækværket. 
Den nuværende godkendelse er fra 6.august 1993 og omhandler både Blok 1, 2 og 3. 
Blok 1 og 2 er ikke i drift mere. Blok 2’s maskinanlæg er skrottet mens bygninger er udlejet til Inbi-
con der producerer sprit af halm. Blok 1 er taget ud af drift, anlæg og bygninger henstår. 
Blok 3 og dertil hørende hjælpeanlæg er i dag det eneste idriftsværende anlæg på Skærbækværket. 
Da blok 3 er gas/letolie fyret, er alt udstyr for kulhåndtering fjernet, så påvirkninger derfra i form af 
støv og støj er ikke til stede mere. 
Alle Skærbækværkets administrationsbygninger, anvendes i dag af Dong Energy til kontorlokaler. 
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14. Bilag  Dok. nr. 605119 

14. Bilag 
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Bilag    Dok. 
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14. 
nr. 605119 

 

14.1 Bilag 1. Skærbækværkets placering i lokalområdet 

 
14.2 



Bilag    Dok. 
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Bilag 2. Oversigtskort over Skærbækværket 

14. 
nr. 605119 

 

 



14. Bilag 

14.3 Bilag 3. Procedure for forholdsregler ved uheld, som medfører forurening af 
omgivelser 

 
  
 
 
 
 

Forholdsregler ved olieudslip der kan 
medføre forurening af omgivelserne. 

 
Generelt: Stands ulykken, stop udslippet, begræns skader på omgivelser og ud-
styr. 
Kontakt Fredericia Brandvæsen på tlf. 112. 
Når der er overblik over udslippet kontaktes driftsleder H.H. Lange på tlf. 9955 
6909, eller miljøkoordinator Steen Lyngvig på tlf. 9955 6680.  
 
 
Ved olieudslip på land (ved olietanke) foretages følgende: 
Forekommer der utætheder / rør der springer i forbindelse med losning / lastning af 
skib, stoppes pumper hurtigst muligt. 
 
Tanklager 1: 
Brønde i tanklager tildækkes med jord/sand (der er 2 brønde, placeret ved volden 
mod syd). 
Olieudskiller nord/øst for autoværksted tømmes med slamsuger. 
Afløb fra olieudskiller er direkte til afgangskanal, så der skal observeres i afgangs-
kanal om der kommer olie, i så fald skal der udlægges flydespærring i afgangska-
nal. Spærringen er placeret i trækasse på nord side af afgangskanal. 
 
Tanklager 2:  
 Ventil for dræn til kanal lukkes (placeret i syd/vest hjørne af tankgård). 
 
 
Ved olieudslip i blok 3 foretages følgende: 
Kloakker tildækkes i turbine- eller kedelbygning med specielle kloakblinddæksler, 
disse findes ophængt i orange poser på synlige steder i bygningerne.  
Kloakpumperne (UGU05GS001)  fra pumpebrønden i kote – 3 i turbinekælderen 
stoppes øjeblikkeligt ved betjeningspanel i kote – 1,35 (trappeskakt nord/vest), så-
ledes at olien ikke bliver pumpet til kloakken. 
Ved olieudslip til afgangskanal udlægges flydespærring. Spærringen er placeret i 
trækasse på nord side af kanalen. 
 
 
Ved olieudslip ved/på oliepier (losning / lastning af skib) foretages følgende: 
Al losning / lastning afbrydes. 
Flydespærring udlægges. 100 meter lang spærring er placeret på pieren. 
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14. Bilag 

Båden ”Musen” ligger klar ved oliepier. 
Der skal være 2 mand i båden for at håndtere flydespærringen, hvorfor det er nød-
vendig at tilkalde assistance. Er det indenfor normal arbejdstid tilkaldes værkstedet. 
Er det udenfor normal arbejdstid tilkaldes i første omgang vagten, samtidig med at 
der tilkaldes assistance ifølge intern aftale (det aftales fra gang til gang internt i 
gruppen der håndterer olie losning / lastning, hvem der kan tilkaldes). 
Flydespærring udlægges og fastgøres i forhold til vind og strøm. 
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Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår 
I nedenstående tabel er angivet hvordan de enkelte vilkår fra de tidligere 
meddelte godkendelser er blevet vurderet. 
 
I anden kolonne er angivet hvilken tidligere godkendelse der refereres til. 
Godkendelserne er angivet nedenfor: 
 
Miljøgodkendelse af 06.08.1993 Hovedgodkendelse 
Miljøgodkendelse af 03.01.1997 Olietankanlæg nord for værket 
Miljøgodkendelse af 17.11.1997+ Hjælpekedel Blok 3 
Miljøgodkendelse af 14. juli 1999 Ændring af vilkår om prøveudtagning 

og kontrol 
Stegenav  
Miljøgodkendelse af 08.02.1995 
(udgør en tilføjelse til 06.08.93) 

Tilladelse til at drive et restprodukt-
deponi ved Stegenav 

 
 
Vilkår 
 
Nyt nr. Vilkår 

nr/godkend
else år 

Vilkår Bemærkninger Status 

 Generelt    
 1/93 Godkendelsen bortfalder, hvis byg-

geriet af Blok 3 ikke er påbegyndt 
inden 3 år fra dato 

Ikke længere relevant, 
da blokken er bygget 

Slettes 

A1 2/93 Virksomheden skal indrettes og 
drives med det i ansøgningen oply-
se, for så vidt dette ikke er ændret i 
afgørelsen 

Meningen bibeholdes, 
men omformuleres i 
nyt vilkår 

Overføres del-
vist 

 3/93 Den fælles skorsten for Blok 1 og 2 
og den nye skorsten til Blok 3 skal 
begge være 120 m høje 

Kun relevant for Blok 
3, da 1 og 2 er ned-
lagt. Forudsættes op-
ført 

Slettes 

A1 1/97 Virksomheden skal drives og indret-
tes i overensstemmelse med det 
der er oplyst i ansøgningen, for så 
vidt dette ikke er ændret i afgørel-
sen. 

Skrives sammen med 
2/93, 

Overføres del-
vist 

 2/97 Der skal etableres olieudskiller med 
nivaeualarm i tanklager 2 og venti-
lationsbaffles på alle tanke  inden 
udgangen af 1997 

 Slettes 

H4 3/97 Opsamlingsdrænene inspiceres 
mindst 1 gang om ugen 

 Overføres 
uændret 

A1 1/97+ Virksomheden skal indrettes og 
drives med det i ansøgningen oply-
se, for så vidt dette ikke er ændret i 
afgørelsen 

Skrives sammen med 
2/93 

Overføres del-
vist 

 



Nyt nr. Vilkår 
nr/godkend
else år 

Vilkår Bemærkninger Status 

 2/97+ Skorstenen skal placeres på taget 
af kedelbygningen til Blok 3 med 
afkast 5 m over tag 

Forudsættes etableret Slettes 

A1 1/95 s Virksomheden skal indrettes og 
drives med det i ansøgningen oply-
se, for så vidt dette ikke er ændret i 
afgørelsen 

Skrives sammen med 
2/93 

Overføres, del-
vist 

 Luft    
 4/93* (ænd-

ret i hen-
hold til 
4/97) 

Der gennemføres emissionsmålin-
ger i værkets skorsten efter følgen-
de skema: 
 
Blok O2 

% 
Støv SO2 NOx 

1 M+R M+R M+R M+R 
2 M+R M+R M+R M+R 
3 M+R M+R M+R M+R 

 
M: måleinstrument (kont. visende) 
R: Registrering (kont. skrivende) 
 
De gennemførte målinger registre-
res endvidere i form af time og 
døgnværdier 

 Slettes 

 4/97  Der gennemføres emissionsmålin-
ger i værkets skorsten efter følgen-
de skema: 
 
Blok O2 

% 
Støv SO2 NOx 

1 M+R M+R M+R M+R 
3 M+R M+R M+R M+R 

 
M: måleinstrument (kont. visende) 
R: Registrering (kont. skrivende) 
 
De gennemførte målinger registre-
res endvidere i form af time og 
døgnværdier 
 
Målingerne på Blok 1 gennemføres 
kun. Når og hvis blokken tages i 
drift. 

Nyt vilkår stilles med 
krav til måling i hen-
hold til Luftvejlednin-
gen og Bekendtgørel-
sen Store Fyr 

Slettes 

 5/93 Emissionen fra skorstenen til Blok 3 
må maksimalt andrage følgende 
værdier 
 Enhed Gas Flydend

Der stilles nye krav til 
emissionsværdierne 
med afsæt i værdier 
fra Store fyr bekendt-

Slettes 

 



Nyt nr. Vilkår 
nr/godkend
else år 

Vilkår Bemærkninger Status 

e 
SO2 Mg/Nm3 35 400 
NOx Mg/Nm3 225 225 
støv Mg/Nm3 5 50 

 
 

gørelsen, Bref Noten 
om store fyr og faktisk 
udledning 

 6/93* (ænd-
ret i hen-
hold tl 6/99 

Der føres løbende kontrol med 
svovlindholdet i de til Blok 1 og 2 
benyttede kul og i letolien til Blok 3. 
Resultatet indføres i driftsjournaler-
ne 

Blok 1 og 2 slettes. 
 

Slettes 

 6/99 
 

Der føres løbende kontrol med 
svovlindholdet i det i værket benyt-
tede letolie. Resultatet indføres i 
driftsjournalerne 

Der stilles krav til 
emission og immissi-
on, hvorfor dette krav 
bortfalder. 

Slettes 

 7/93 Der indsendes kvartalsvis oversig-
ter over de i vilkår 4 og 6 angivne 
størrelser 

 Slettes 

C10 8/93 Koncentrationerne af ovennævnte 
stoffer i omgivelserne må i 99% af 
tiden ikke overstige flg. værdier 
SO2 250µg/m3 
NOx 125 µg/m3 
Støv 80 µg/m3 

 Overføres re-
daktionelt æn-
dret.  

C9 3/97+ Driften af hjælpekedlen må ikke 
give anledning til, at koncentratio-
nerne af SO2 og NOx i omgivelser-
ne overstiger 250 og 125 µg/m3 

Sammenskrives med 
vilkår 8/93, da B-
værdier gælder for 
hele virksomheden 

Overføres med 
uændrede vær-
dier. Redaktio-
nelt ændret. 

 9/93 De kul der benyttes på SKV Blok 1 
og 2 må højst indeholde 0,94 % 
svovl 

Ikke relevant længere, 
fyres ikke med kul og 
Blok 1 og 2 er nedlagt 

Slettes 

 2/95 s Ved driften af deponiet skal der 
drages omsorg for, at der ikke fore-
kommer støvgener i omgivelserne, 
f.eks ved befugtning eller overdæk-
ning 

Bortfalder, da der har 
været kontinuitetsbrud 

Slettes 

     
 Lugt    
 10/93 Aktiviteterne på skv må ikke give 

anledning til udsendelse af lugt, der 
kan være generende i omgivelserr-
ne. Hvis der indkommer berettigede 
klager over lugt fra anlægget, kan 
amtet som tilsynsmyndighed kræve 
forholdene undersøgt, og evt. kræ-
ve afhjælpende foranstaltninger 
gennemført. 

Lugtkrav på 5 og 10 
stilles.  

Slettes 

 



Nyt nr. Vilkår 
nr/godkend
else år 

Vilkår Bemærkninger Status 

 Støj    
F1 11/93 Virksomhedens støjbelastning målt 

udendørs må ikke overstige flg. 
45/40/40. 

Der stilles støjgræn-
ser med udgangs-
punkt i 12/93 

Overføres med 
værdier fra 
12/93, med 
redaktionelle 
ændringer i 
ordlyd 

F1 12/93 Den nye Blok 3 må ikke øge støjbi-
draget fra det samlede kraftværk. 
Støjbidraget fra Blok 3 alene må 
endvidere ikke være større end 35 
db om natten 

 Se vilkår 11/93 

F2 13/93 Virksomheden skal, hvis tilsyns-
myndigheden finder det nødven-
digt, gennem målinger dokumente-
re, at vilkår 11 overholdes, dog 
højst en gang årligt. 

 Overføres, ind-
bygges i kon-
trolvilkår 

 4/97+ Driften af hjælpekedlen må ikke 
give anledning til, at virksomhedens 
støjniveau overskrider det i den 
samlede miljøgodkendelse angivne  
niveau 

 Slettes, indbyg-
ges i det gene-
relle støjvilkår 
for hele virk-
somheden. 

F2 5/97+ Hvis tilsynsmyndigheden finder det 
nødvendigt, skal virksomheden 
gennem målinger eller beregninger 
dokumentere, at vilkår 4/97+ over-
holdes. Dokumentationen kan dog 
højst forlanges en gang årligt. 

 Overføres, ind-
bygges i kon-
trolvilkår 

 3/95 s Deponiet vil når det er oprettet, bli-
ve drevet som en del af det samle-
de kraftværk og støjbidragene her-
fra skal overholde de krav, der er 
anført i skv samlede godkendelse 

Pgra. af kontinuitets-
brud kan der ikke 
længere deponeres. 

Slettes 

 Spildevand    
E1 14/93 Spildevand ledes til kloaknettet i 

henhold til kommunens tilslutnings-
tilladelse af 17. maj 1993 

 Overføres med 
opdateret dato 
for tilslutnings-
tilladelse 

E9 15/93 Kølevand udledes med en maksi-
mal temp.stigning på 7C. Dog tilla-
des temperaturstigninger i kortere 
perioder, hvor Blok 3 er ude af drift 
og kølevandsmængden er tilsva-
rende mindre, at stige til 10C 

Opdateres efter de 
faktuelle forhold 

Overført, rettet 
redaktionelt. 

 16/93* 
(ændret i 
henhold til 

Det udledte kølevand og det her-
med udledte uforurenede overfla-
devand plus renset procesvand må 

Nyt vilkår for hvilke 
spv-strømme der må 
udledes 

Slettes 

 



Nyt nr. Vilkår 
nr/godkend
else år 

Vilkår Bemærkninger Status 

16/99 maksimalt indeholde følgende 
komponenter: kobber, susp. Stof og 
total N, ph, se afgørelse 

 16/99 Det udledte kølevand og det her-
med udledte uforurenede overfla-
devand plus renset procesvand må 
maksimalt indeholde følgende 
komponente, som tilvækst fra tilløb 
til afløb: kobber (kun hvis 1 er i 
drift), susp. Stof og total N, ph, se 
afgørelse 

Se ovenfor Slettes 

 17/93 Der indsendes kvartalsvise opgø-
relse over de i vilkår 16 angivne 
størrelser 

Opgørelser vil indgå i 
det generelle vilkår 
om indberetninger 

Slettes 

 18/93 Der gennemføres et kontrolmåle-
program i recipienten. Målepro-
grammet, der skal udføres som en 
kontrol af kraftværkets samlede 
påvirkning af recipienten, fastlæg-
ges i detaljer ved en selvstændig 
aftale mellem SKV og Vejle Amt. 
(indeholder også påvirkning fra 
restproduktdeponiet Stegenav) 

Nyt måleprogram for 
Stegenav udarbejdes. 
 
Måleprogram for selve 
Skærbækværket bli-
ver ikke opstillet 

Slettes 

 4/95 s Der gennemføres egenkontrol om-
fattende perkolatanalyser, grund-
vandskontrol og recipientkontrol, se 
godkendelse 

Nyt måleprogram op-
stilles 

Slettes 

 5/95 s Der udtages prøver til grundvands-
kontrol 2 gange årligt 

Nyt måleprogram op-
stilles 

Slettes 

 6/95 s Recipientkontrol udføres efter de 
retningslinier, der fremgår af kon-
trolmåleprogram  

Nyt måleprogram op-
stilles 

Slettes 

 7/95 s Alle analyseresultater fremsendes 
til amtet senest 1 måned efter 
fremkomsten etc 

Nyt måleprogram op-
stilles 

Slettes 

 8/95 s Hvis der forekommer specifikke 
forøgelser af en eller flere paramet-
re i de anførte måleprogrammer 
skal der foretages en konsekvens-
vurdering af disse stoffers påvirk-
ning af omgivelserne etc, se god-
kendelse 

Nyt måleprogram op-
stilles 

Slettes 

     
 Affald    
 Ikke vilkårs-

sat/93 
Olie- og kemikalieaffald opsamles 
og sendes til destruktion via den 
kommunale modtageordning. Slag-

  

 



Nyt nr. Vilkår 
nr/godkend
else år 

Vilkår Bemærkninger Status 

ge og flyveaske nyttiggøres i videst 
muligt omfang, resten deponeres i 
henhold til meddelte godkendelser 

 
Miljøgodkendelse af 05.05.2006 vedr omlastning og oplag af 25.000 
30% ethanolopløsning. 
 
Nyt  
vilkår nr. 

Vilkår nr Vilkår Status 

I3 1 Anlæg og indretning 
skal være i overens-
stemmelse med det, 
der oplyst i ansøgnin-
gen, med mindre det er 
ændret i denne afgørel-
se 

Overføres med angivelse af retsbe-
skyttelsesperiode 

I4 2 Tanken skal etableres 
således, at evt. spild i 
forbindelse med 
rørbrud, tankkollaps 
eller lignede vil blive 
tilbageholdt. 

Overføres med angivelse af retsbe-
skyttelsesperiode 

I5 3 Tank, rørsystemer og 
koblinger skal etableres 
med de nødvendige 
sikkehedsforanstaltnin-
ger, således at risikoen 
for spild og uheld er 
minimeret.  

Overføres med angivelse af retsbe-
skyttelsesperiode 

I6 4 Virksomheden skal ud-
arbejde 
drift/vedligeholdelsesins
tuks for anlægget med 
tilhørende sikkerhedsfo-
ranstaltningerr samt 
tjekliste for omlastning 
som en del af miljøle-
delsessystemet. Desu-
den skal aktiviteten 
medtages i virksomhe-
dens eksisterende pro-
cedure for uheld og 
driftsforstyrrelser samt 
nødplan. 

Overføres med angivelse af retsbe-
skyttelsesperiode 

I7 5 Virksomheden skal i 
overensstemmelse med 
risikobekendtgørelsens 

Slettes, da dette er gjort og rapporten 
er under behandling af myndigheder-
ne 

 



Nyt  
vilkår nr. 

Vilkår nr Vilkår Status 

indsende en sikker-
hedsrapport senest den 
15.12.2006. 

I8 6 Virksomheden må 
maksimalt oplagre 
25.000 tons ethano-
lopløsning 

Overføres med angivelse af retsbe-
skyttelsesperiode 

I9 7 Aktiviteten må ikke give 
anledning til lugt- eller 
støvgener, som til-
synsmyndigheden fin-
der væsentlige. 

Overføres med angivelse af retsbe-
skyttelsesperiode. 

I10 8 Virksomheden skal føre 
journal over ind- og 
udgåede mængder 
ethanol, således at det 
til enhver tid er muligt at 
dokumentere det fakti-
ske indhold i tanken. 

Overføres med angivelse af retsbe-
skyttelsesperiode  

I11 9 Virksomheden skal ved-
ligeholde anlæg og sik-
kerhedsudstyr 

Overføres med angivelse af retsbe-
skyttelsesperiode 

I12 10 Virksomheden skal ved-
ligeholde og efterleve. 
-Driftsinstruks for omla-
sterutiner 
-tjekliste for omlasteru-
tiner 
- beredskabsplan 
- intern nødplan 
 
Instruks og ændrede 
procedure, jf. vilkår 
4/2006 skal indsendes 
senest en måned efter 
at godkendelsen er 
meddelt  

Overføres med angivelse af retsbe-
skyttelsesperiode. 
 
Krav til indsendelse af procedure 
slettes, da det forudsættes det er 
gjort. 

 
Miljøgodkendelse af 21.06.2007 vedr.: Etablering og drift af ny nødge-
nerator og dieselolietank. 
 
Nyt  
vilkår 
nr. 

Vilkår 
nr 

Vilkår Status 

 1 Generatoranlægget skal tilslut-
tes en skorsten med en højde 
på minimum 50 m. 
 

Slettes, da den er op-
ført 

 



Nyt  
vilkår 
nr. 

Vilkår 
nr 

Vilkår Status 

 2 Tilsynsmyndigheden skal orien-
teres senest 2 uger før etable-
ringen af anlægget (olietank 
med tilhørende rørsystem) på-
begyndes. Sammen med med-
delelsen fremsendes beskrivel-
se af anlægget samt skitse over 
anlæggets placering på anlæg-
get. 
 

Etableringsvilkår slettes 

 3 I forbindelse med anlæggets 
etablering, skal det tæthedsprø-
ves. 

Etableringsvilkår slettes 

 4 Kopi af tankattest eller overens-
stemmelseserklæring og doku-
mentation for anlæggets tæthed 
skal sendes til tilsynsmyndighe-
den umiddelbart efter etablerin-
gens færdiggørelse. 

Etableringsvilkår slettes 

 5 Ejer eller bruger skal sikre sig, 
at anlægget er typegodkendt. 

Etableringsvilkår slettes 

 6 Anlægget må ikke etableres 
inden for en afstand af 50 m fra 
indvindingsboringer til almene 
vandforsyningsanlæg og 25 m 
fra andre boringer og brønde, 
hvorfra der indvindes drikke-
vand. 

Etableringsvilkår slettes 

 7 Anlægget må ikke anbringes 
under eller så tæt ved bygnin-
ger, at anlægget ikke kan fjer-
nes. 

Etableringsvilkår slet-
tes. 

H6 8 Pejlehuller og mandehuller skal 
være let tilgængelige. 

Overføres med angi-
velse af retsbeskyttel-
sesperiode 

 9 Påfyldnings- og udluftningsrør 
skal fremføres vandret eller med 
fald mod tanken og skal være 
afsluttet med hætte eller dæk-
sel. Udluftningsrør skal være 
ført mindst 50 cm over tankens 
øverste kant. 

Etableringsvilkår slet-
tes. 

 10 Krav til etablering, som er anført 
i tankattesten, skal efterleves. 

Etableringsvilkår slet-
tes. 

H7 11 Der skal være monteret en af-
spærringsanordning umiddelbart 
ved tankudløbet. 

Overføres med angi-
velse af retsbeskyttel-
sesperiode 

 



Nyt  
vilkår 
nr. 

Vilkår 
nr 

Vilkår Status 

 12 Tanken skal opstilles på et 
jævnt og varigt stabilt underlag. 

Etableringsvilkår slet-
tes. 

H8 13 Der skal på tanken være monte-
ret overfyldningsalarm. Over-
fyldningsalarmen skal være pla-
ceret således, at den kan regi-
streres fra påfyldningsrøret. 

Overføres med angi-
velse af retsbeskyttel-
sesperiode 

 14 Tanken skal på en konstruktion 
være hævet over underlaget, 
således at inspektion af bunden 
kan finde sted. 

Etableringsvilkår slet-
tes. 

 15 Afstanden fra tanken til væg 
eller anden konstruktion skal 
være mindst 5 cm. 

Etableringsvilkår slettes 

H9 16 Ved sløjfning af tanken skal 
eventuelt restindhold i anlægget 
fjernes og anlægget skal fjernes, 
eller påfyldningsstuds og udluft-
ningsrør afmonteres, og tanken 
afblændes, således at påfyld-
ning ikke kan finde sted. 

Overføres med angi-
velse af retsbeskyttel-
sesperiode 

H10 17 Meddelelse om, at anlægget er 
sløjfet, samt oplysninger om de 
trufne foranstaltninger, skal ind-
gives til tilsynsmyndigheden 
senest 4 uger efter sløjfningen. 

Overføres med angi-
velse af retsbeskyttel-
sesperiode 

H11 18 Såfremt brugen af anlægget 
varigt ophører, skal ejeren af 
anlægget sørge for, at det sløj-
fes i overensstemmelse med 
ovenstående vilkår 16 og 17. 
 

Overføres med angi-
velse af retsbeskyttel-
sesperiode 

H12 19 Hvis ejeren eller brugeren af 
anlægget konstaterer eller får 
begrundet mistanke om, at an-
lægget er utæt, skal tilsynsmyn-
digheden straks underrettes. 
Såfremt brugeren er en anden 
end ejeren, skal brugeren tillige 
underrette ejeren. Desuden skal 
ejer eller bruger straks træffe 
foranstaltninger, der kan bringe 
en eventuel udstrømning til op-
hør, f.eks. ved tømning af an-
lægget. 
 
 

Overføres med angi-
velse af retsbeskyttel-
sesperiode 

 



Nyt  
vilkår 
nr. 

Vilkår 
nr 

Vilkår Status 

H13 20 Såfremt der under påfyldning af 
et anlæg sker udstrømning af 
olieprodukter, herunder spild, 
der ikke umiddelbart kan fjernes, 
skal den, der har forestået på-
fyldningen, straks underrette 
tilsynsmyndigheden og ejeren 
eller brugeren af anlægget. 
Konstateres spildet af ejeren 
eller brugeren af anlægget, skal 
denne straks underrette tilsyns-
myndigheden. 

 

Overføres med angi-
velse af retsbeskyttel-
sesperiode 

H14 21 Ejeren og brugeren af anlægget 
skal sikre, at anlægget er i en 
sådan vedligeholdelsestilstand, 
at der ikke foreligger en åben-
bar, nærliggende risiko for, at 
der kan ske forurening af jord, 
grundvand eller overfladevand, 
herunder må der ikke forefindes 
væsentlige synlige tæringer af 
tank, rørsystem eller understøt-
ning af overjordiske tanke. 
 

Overføres med angi-
velse af retsbeskyttel-
sesperiode 

H15 22 Som led i vedligeholdelse jævn-
før vilkår 21 skal ejer og bruger 
af anlægget foranledige, at de 
nødvendige reparationer finder 
sted. 

Overføres med angi-
velse af retsbeskyttel-
sesperiode 

H16 23 Reparation af et anlæg skal ud-
føres af en særlig sagkyndig. 
Den udførende virksomhed skal 
udlevere dokumentation for det 
udførte arbejde til tankens ejer 
eller bruger. 
 

Overføres med angi-
velse af retsbeskyttel-
sesperiode 

H17 24 Ejeren og brugeren skal opbe-
vare et eksemplar af tankatte-
sten eller overensstemmelses-
erklæringen, tillæg til tankatte-
sten, udarbejdede tilstandsrap-
porter, og dokumentation for 
udførte reparationer. 

Overføres med angi-
velse af retsbeskyttel-
sesperiode 

 



Nyt  
vilkår 
nr. 

Vilkår 
nr 

Vilkår Status 

H18 25 Ejeren og brugeren af et anlæg 
skal sikre, at krav om vedlige-
holdelse, anvendelse m.v., som 
fremgår af tankattesten, over-
ensstemmelseserklæring eller 
øvrige attester, overholdes. 

Overføres med angi-
velse af retsbeskyttel-
sesperiode 

 
Nye vilkår som følge af revurdering:   
 
Nyt nr Begrundelse 
Generelle forhold  
A1 Forudsætninger for indretning og drift af værket 
A2 Krav til afgørelsens tilgængelighed 
A3 Krav til orientering af tilsynsmyndigheden 
A4 Krav om redegørelse for oplag i relation til BAT 
Indretning og drift  
B1 Krav til opbevaring af flyveaske 
B2 Krav til indhold i tanke 
Benzin- og dieselstan-
der 

 

B3 Krav til materiale af væskeførende rør  
B4 Krav til kontraventil 
B5 Krav til overfyldningsalarm 
B6 Krav til lækagealarm 
B7 Krav til belægningstype på påfyldningspladsen 
B8 Der må ikke tilføres vaskevand til olieudskilleren 
B9 Krav om sandfang og olieudskiller 
B10 Krav til journal over forbrug og lagerbeholdning 
B11 Krav til tæthedsprøvning 
B 12 Krav til alarm for væskestand og lagtykkelse 
Olieudskillere og sand-
fang 

 

B13 Krav til redegørelse om olieudskillere med tilhørende 
alarmer 

B14 Krav til oprensning af sandfang 
B15 Krav til registrering af timer som nødgeneratorerne er i 

drift 
Luftforurening  
C1 Krav til diffus støv 
C2 Krav til støvemisson fra  fra flyveaskesilo, samt håndte-

ring af flyveaske 
C3 Krav til støvemission fra øvrige afkast 
C4 Krav om procedure for vedligehold og drift af filtre 
C5 Kontrol af støvemission fra andre afkast ens skorsten 
C6 Emissionsgrænser for Blok 3 
C7 Redegørelse for at opnå Bref-neveau på NOx

 



C8 Emissionsgrænser for hjælpekedlen 
C9 Krav til registrering driftstimer på hjælpekedlen 
C11 Krav til AMS-målinger 
C12 Egenkontrol af AMS-udstyr 
C13 Krav til overholdelse af emissionsgrænser for Blok 3 
C14 Krav til overholdelse af emissionsgrænser for hjælpeked-

len 
C15 Krav til kontrol af B-værdi 
C16 Krav til målesteder for præstationskontrol 
Lugt  
D1 Angivelse af ”lugtgrænse” 
Spildevand  
E2 Krav til tilledning til neustralisationsbasin Vest 
 Strømme der må ledes til kølevandsafgangskanalen 
E4 Krav til prøveudtagning på hver enkelt vandstrøm 
E5 Krav til udledning af drænvand fra tanklagrene. 
E6 Krav til ophør af den direkte udledning af returskyllevand 
E7 Krav til udarbejdelse af en procedure for drift og vedlige-

holdelse af neutraisationsbassin vest 
E8 Vilkår om prøveudtagning 
E10 Krav til måling af kølevandstemperatur 
E11 Kontrolkrav til kølevandsudledningen 
E12 Krav til bortskaffelse af frasiet materiale 
E13 Krav om udarbejdelse af nyt moniteringsprogram for Ste-

genav Deponi 
Støj  
F2 Krav til kontrol af støj 
F3 Definition af overholdelse af støj 
Affald  
G1 Krav til bortskaffelse af affald i henhold til kommunens 

anvisning 
G2 Krav om dispensation hvisolie-og farligt affald ikke bort-

skaffes via kommunal ordning. 
G3 Krav til opbevaring af affald 
Overjordiske olietanke  
H1 Krav til sløjfning af olietanke 
H2 Krav til inspektion og tæthedsprøvning af tanke 
H3 Krav om udarbejdelse af logbog for hver tank 
H5 Krav til Tankgårdens størrelse 
Jord og grundvand  
I1 Krav til sikring mod påkørsel af tanke og rørføringer 
I2 Krav til materiale og placering af ikke-olietanke. 
Indretning/rapportering  
J1 Krav om journal over eftersyn/inspektion af tanke etc. 
J2 Krav om journal over anvendte mængder 
J3 Jorunal over kontrollen med kontinuerte måleudstyr 
J4 Krav til opbevaring af journaler 
J5 Krav til årsindberetningen 
Driftsforstyrrelser,  

 



uheld mm 
K1 Krav om underetning af tilsynsmyndigheden ved uheld 
Ophør  
L1 Krav til oprydning ved ophør. 
 
 
 

 



Bilag E: Miljøgodkendelse af 05.05.2006 vedr omlastning og op-
lag af 25.000 30% ethanolopløsning. 
 

 





















Bilag F: Miljøgodkendelse af 21.06.2007 vedr.: Etablering og drift 
af ny nødgenerator og dieselolietank. 
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Miljøgodkendelse af etablering og drift af ny nødgenerator og diesel-
olietank  
 
DONG Energy A/S, Skærbækværket, CVR-nr: 1015 3158; P-nr: 
1.003.050.386 
 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag 1a-d godkender Miljøcenter Odense 
hermed etablering og drift af ny nødgenerator med tilhørende dieselolietank 
på Skærbækværket beliggende Klippehagevej 22, 7000 Fredericia. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33 i lovbekendtgørelse nr. 1757 
af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse. 
 
Godkendelsen gives i øvrigt i henhold til Olietankbekendtgørelsens1 § 3, 
stk. 3 idet der stilles vilkår jævnfør bekendtgørelsens §§ 25-26, § 27, stk. 1 
og 3, § 29, §§ 31-32, § 33, stk. 1 og §§ 35-40. 
 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen 
vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse/øvrige 
godkendelser skal revurderes. 
 
Indretning 
  
1. Generatoranlægget skal tilsluttes en skorsten med en højde på mi-

nimum 50 m. 
 

2. Tilsynsmyndigheden skal orienteres senest 2 uger før etableringen 
af anlægget (olietank med tilhørende rørsystem) påbegyndes. 
Sammen med meddelelsen fremsendes beskrivelse af anlægget 
samt skitse over anlæggets placering på anlægget. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1641 af 13. december 2006 om indretning, etablering 
og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 

Miljøcenter Odense • Ørbækvej 100 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 45 00 • Fax 99 99 99 99 • CVR 29776946 • EAN 5798000872820 • post@ode.mim.dk • www.ode.mim.dk 



3. I forbindelse med anlæggets etablering, skal det tæthedsprøves. 
 

4. Kopi af tankattest eller overensstemmelseserklæring og dokumenta-
tion for anlæggets tæthed skal sendes til tilsynsmyndigheden umid-
delbart efter etableringens færdiggørelse. 

 
5. Ejer eller bruger skal sikre sig, at anlægget er typegodkendt. 
   
6. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvin-

dingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre bo-
ringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. 
 

7. Anlægget må ikke anbringes under eller så tæt ved bygninger, at 
anlægget ikke kan fjernes. 
 

8. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. 
 

9. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald 
mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluft-
ningsrør skal være ført mindst 50 cm over tankens øverste kant. 
 

10. Krav til etablering, som er anført i tankattesten, skal efterleves. 
 

11. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved 
tankudløbet. 
 

12. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. 
 

13. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyld-
ningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres fra 
påfyldningsrøret. 
 

14. Tanken skal på en konstruktion være hævet over underlaget, såle-
des at inspektion af bunden kan finde sted. 
 

15. Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være 
mindst 5 cm. 

 
16. Ved sløjfning af tanken skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes 

og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør 
afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan 
finde sted. 
 

17. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysninger om de truf-
ne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 
uger efter sløjfningen. 
 

18. Såfremt brugen af anlægget varigt ophører, skal ejeren af anlægget 
sørge for, at det sløjfes i overensstemmelse med ovenstående vilkår 
16 og 17. 
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19. Hvis ejeren eller brugeren af anlægget konstaterer eller får begrun-

det mistanke om, at anlægget er utæt, skal tilsynsmyndigheden 
straks underrettes. Såfremt brugeren er en anden end ejeren, skal 
brugeren tillige underrette ejeren. Desuden skal ejer eller bruger 
straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrøm-
ning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. 
 

20. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olie-
produkter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal den, 
der har forestået påfyldningen, straks underrette tilsynsmyndigheden 
og ejeren eller brugeren af anlægget. Konstateres spildet af ejeren 
eller brugeren af anlægget, skal denne straks underrette tilsynsmyn-
digheden. 

 
21. Ejeren og brugeren af anlægget skal sikre, at anlægget er i en så-

dan vedligeholdelsestilstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nær-
liggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller 
overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige 
tæringer af tank, rørsystem eller understøtning af overjordiske tanke. 

 
22. Som led i vedligeholdelse jævnfør vilkår 21 skal ejer og bruger af 

anlægget foranledige, at de nødvendige reparationer finder sted. 
 

23. Reparation af et anlæg skal udføres af en særlig sagkyndig. Den 
udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte 
arbejde til tankens ejer eller bruger. 

 
24. Ejeren og brugeren skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller 

overensstemmelseserklæringen, tillæg til tankattesten, udarbejdede 
tilstandsrapporter, og dokumentation for udførte reparationer. 

 
25. Ejeren og brugeren af et anlæg skal sikre, at krav om vedligeholdel-

se, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten, overensstemmel-
seserklæring eller øvrige attester, overholdes. 

 
Miljøcentrets vurdering 
 
Støj 
I ansøgningen om miljøgodkendelse (se bilag 1a) er det beregnet, at driften 
af generatoren kan ske inden for grænserne af de allerede gældende græn-
ser for værkets støjbelastning af omgivelserne. På baggrund heraf vurderes 
det, at der ikke er grundlag for at stille supplerende vilkår herfor. 
 
Luft 
I supplerende oplysninger til ansøgningen (se bilag 1b og 1c) er det ved 
OML beregnet, at generatoren ved tilslutning til en 50 m skorsten kan drives 
inden for gældende grænse for immissionen af det dimensionerende stof 
(NOx). Beregningerne er gennemført ved samtidig drift af SKV3 i fuldlast. 
På baggrund heraf vurderes det, at der bør stilles vilkår om minimum højde 
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af skorstenen til generatoren. Herudover vurderes det, at der ikke er grund-
lag for at stille supplerende vilkår. 
 
Vibrationer 
Af udbudsbetingelserne for generatoren stillet krav om, at de maksimale 
vibrationer for anlægget ikke må overstige 45 mm/srms på motoren og 18 
mm/srms på generatoren. Herudover isoleres med vibrationsdæmpende 
gummiklodser mellem fundament og generatorbygning (se bilag 1d). På 
denne baggrund vurderes det, at der ikke er grundlag for at stille suppleren-
de vilkår. 
 
Olietank 
Olietankbekendtgørelsen § 3, stk. 3 foreskriver, at der ved afgørelser om 
godkendelse af listevirksomhed efter lovens § 33, stk. 1, som omfatter an-
læg (olietanke med tilhørende rørsystemer) skal stilles vilkår jævnfør be-
kendtgørelsens §§ 25-26, § 27, stk. 1 og 3, § 29, §§ 31-32, § 33, stk. 1 og 
§§ 35-40. 
 
VVM 
Miljøcenter Odense har den 21. juni 2007 truffet særskilt afgørelse om, at 
etablering og drift af en nødgenerator med tilhørende dieselolietank ved 
Skærbækværket samlet set ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig på-
virkning og derfor ikke kræver udarbejdelse af VVM jævnfør VVM-
bekendtgørelsen. 
 
Retsbeskyttelse 
Virksomhedens retsbeskyttelsesperiode er på 8 år efter datoen for medde-
lelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber 
retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgø-
relse. 
 
Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gælden-
de, men vilkårene i godkendelsen kan ændres ved påbud. 
 
Inden for retsbeskyttelsesperioden kan der - som hovedregel – ikke medde-
le påbud eller forbud til virksomheden. Godkendelsen kan under særlige 
omstændigheder tages op til revurdering, f.eks. hvis forureningen fra virk-
somheden 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. 
 
 
Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Miljøgodkendelsen vil blive annonceret i Fredericia Ugeavis og på centrets 
hjemmeside tirsdag den 26. juni 2007. 
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Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 
 

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

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

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest 
være modtaget i kontorets ekspeditionstid (inden kl. 16.00) den 24. juli 
2007. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
I vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
I vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler 
en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen 
for det er, at I opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebæ-
rer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller 
ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen og/eller screeningsafgørelsen 
skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Klaus Hougaard  
7254 8481  
klhou@ode.mim.dk  
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 
Fredericia Kommune v/ Hans Bek-Pedersen tehs@fredericiakom.dk
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BILAG 1a. Ansøgning om godkendelse af etablering af ny nødge-
nerator og dieselolietank på Skærbækværket - 22. marts 2007. 
 
På Skærbækværket etableres nyt 10 kV nødgeneratoranlæg, som i tilfælde 
af netsvigt på 150 kV forsyningen til Skærbækværket (SKV) og ved samtidig 
nedbrud af forbindelse til SKV blok 3, skal kunne starte op automatisk og 
opretholde nødforsyning til vitale anlægsområder.   
 
Arbejder i forbindelse med etablering af anlægget forventes igangsat i uge 
22 2007. 
 
1. Anlæggets placering og indretning 
Nødgeneratoranlægget, som består af en 40’ container med udstyr, to ra-
diator-kølere samt en 5 m3 dieselolietank, opstilles umiddelbart nord for den 
gamle blok 1’s maskinsal og placeres på fundament. Belægning rundt om 
anlægget er løse sten. Byggeansøgningen til Fredericia Kommune vedlæg-
ges; denne indeholder tegninger af nødgeneratoranlægget.   
 
Anlægget får en el-effekt på ca. 2.000 kW og en indfyret effekt på ca. 5.400 
kW. 
 
Anlægget fyres med dieselolie med et forbrug på op til ca. 428 kg/time ved 
fuldlast. Forsyningen med dieselolie sker fra olietanken. Tanken, som er af 
stål, typegodkendes og etableres i henhold til olietankbekendtgørelsen. 
Tanken korrosionsbeskyttes indvendig med offeranode. Påfyldningsstuds 
udføres med gevind, der passer ved kobling til olieleverandørens slang-
estuds. Ved påfyldning er der lydsignal, der fortæller, at tanken er fuld. Un-
der olietanken opsættes spildbakke med oliealarm. Under dieselmotoren 
opsættes ligeledes spildbakke med detektor for spild. 
 
Udstødningsrøret fra dieselmotoren føres ud gennem loft på container og 
igennem en lyddæmper, der er placeret oven på containeren. Udtaget er 
placeret i en højde på cirka 5 meter over terræn.  
 
I tilknytning til containeren opstilles et udendørs køleanlæg på en flise-
belægning. Køleanlægget er påfyldt ca. 540 liter vand med ca. 40 % glykol 
for frostsikring. Kølevandet ledes fra køleanlæg til dieselmotor via fire rustfri 
rør, som graves ned i terrænet. Rørene er uden samlinger under terræn. 
Rørsystemet kobles til henholdsvis køleanlæg og dieselanlæg via fleksible 
forbindelsesslanger, som kan ekspandere og tåle påvirkninger af tryk og 
vibrationer. Slangerne er af industriel gummi (EPDM) og forstærket med 
nylon. Kølevandsstanden i det lukkede system overvåges med alarm til kon-
trolrum. Påfyldning af glykol sker via beholder tilknyttet kølevandssystemet 
inde i rummet ved dieselmotoren. Der sikres mod spild ved placering af 
spildbakke under påfyldningsstuds.         
   
2. Driftsforhold 
I tilfælde af netsvigt, hvor anlægget startes op, kan driftstiden være fra 1 til 8 
timer alt efter, hvornår normal netspænding er etableret. Opstart af 
nødanlægget på grund af netsvigt er en sjælden foreteelse. 
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Hver måned skal anlægget startes op for en kortvarig test (5 - 10 min.). 
 
En gang hvert halve år skal anlægget testes for 100 % last i en time. Test vil 
foregå i dagtimerne på hverdage.  
 
3. Miljømæssige forhold 
Det må her tages i betragtning, at der er tale om et nødanlæg med en 
meget begrænset driftstid. 
 
3.1. Brændsel 
Anlægget drives med dieselolie/gasolie med et svovlindhold på max. 0,05 % 
og et askeindhold på max. 0,01 %. 
 
3.2. Støj 
Der er udført opdateringer og beregninger over den nuværende støjbelast-
ning fra Skærbækværkets blok 3 og tilhørende drift. På figuren nedenfor er 
vist nuværende kilder og kontrolpunktet (=VA5 = Receiver punkt). 
 
Ud fra opdaterede støjforhold er der foretaget støjberegninger for en ny 
dieselgenerator med ekstra lyddæmpning med følgende specifikationer: 
 

Frekvens 
Hz 

63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 SUM 

dB(A) 82 88 82 82 82 82 82 82 92 

Støjdata for nøddieselgenerator, lyddæmpet til 92 dB(A), tolerance +/- 3dB(A). Kun 
sum er garantiværdi (kilde: Tilbud Tjæreborg Industri A/S). 
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Figur 1. Oversigtskort over nuværende kilder og kontrolpunktet. 

 
Beregningerne af den samlede støjbelastning med generatorkonfigura-
tionen: 
 
Kontrolpunkt Placering 

af 
generator 

Nuværende forhold
nat 

kl. 22.00-07.00 

Lyddæmpning til 92dB(A)
nat 

kl. 22.00-07.00 

Samlet støjkrav 
for hele værket 

nat 
kl. 22.00-07.00 

VA5 Nordside 33,2 dB(A) 33,5 dB(A) 35 dB(A) 

Beregnede støjbelastninger (re 20 μPa) i natperioden sammenholdt med det sam-
lede støjkrav for hele Skærbækværket. 

Det ses, at støjen øges med 0,3 dB (A). Det må anses for at være mindre 
væsentligt. Støjgrænsen om natten overholdes stadig.  
 
 
Med venlig hilsen 
DONG Energy 
 
 
Thomas Drivsholm 
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BILAG 1b. DONG Energy A/S. Ny nødgenerator på Skær-
bækværket. Supplerende oplysninger – 9. maj 2007.  
 
Jeg henviser til dit brev af 17. april 2007.  
 
1. Emissioner 
Anlæggets maksimale emissioner af NOx m.v. er anført i nedenstående ta-
bel.  
 
Parameter Enhed Værdi 
Total NOx som NO2 mg/Nm3 ved 5 % O2 2.515 
Total CO mg/Nm3 ved 5 % O2 1.010 
SO2 mg/Nm3 ved 5 % O2 70 
Støv mg/Nm3 ved 5 % O2 90 
 
2. OML beregning 
Vi har foretaget en OML beregning, som er vedlagt. Med en skorsten til 50 
m over terræn vil det samlede kraftværk med en pæn margen overholde de 
maksimalt tilladelige immissionskoncentrationsbidrag for de udvalgte stoffer.  
 
3. Skorstenshøjde 
På baggrund af OML beregningen ønsker vi at ændre projektet til at indbe-
fatte en 50 m skorsten og ikke det udstødningsrør, som angivet i vores brev 
af 22. marts 2007.  
 
4. Vibrationer 
Der henvises til vedlagte notat.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
DONG Energy 
 
 
Thomas Drivsholm 
 
 
Bilag: OML-beregning af skorstenshøjde for nødgenerator anlæg på 

Skærbækværket. Captia dok. nr. 273780.  
 
 Skærbækværket. Vibrationer i det eksterne miljø. Captia dok. 

nr. 274494.  
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BILAG 1c. OML-beregning af skorstenshøjde for nødgenerator 
anlæg på Skærbækværket (SKV) – 27. april 2007. 
 
DONG energy planlægger at etablere en 10 kV nødgenerator på SKV, som i tilfælde af netsvigt 
på 150 kV forsyningen til Skærbækværket (SKV) og ved samtidig nedbrud af forbindelse til SKV 
blok 3 (SKV3), skal kunne starte op automatisk og opretholde nødforsyning til vitale anlægsom-
råder.  
 
For at fastlægge højden af skorstenen til spredning af røggasserne fra den ny nødgenerator un-
der hensyntagen til emissionerne fra de eksisterende blokke er anvendt beregningsmodellen 
OML – Multi 5.03, Pc-versionen. Modellen er udarbejdet til danske forhold og bygger på meteo-
rologiske data fra Kastrup i 1976. 
 
Da det anlæg periodisk vil blive startet for afprøvning samtidig med at kraftværket er i normal drift 
skal den nye nødgenerator samt den eksisterede blok af SKV (blok 3) som helhed overholde de 
immissionskrav som fremgår af miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 2001 om: ”Begrænsning af luft-
forurening fra virksomheder”. 
 

Figur 1: Luftfoto af Skærbækværket 
 
Skorstensdata 

Den eksisterende skorsten for SKV3 og den kommende nødgenerator har følgende specifika-
tioner: 
 
Designparametre  Fuldlast Fuldlast  
Beskrivelse enhed SKV3 nødgenerator 
Skorstenshøjde m 123 50 
Antal røgrør --- 1 1 
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Designparametre  Fuldlast Fuldlast  
Beskrivelse enhed SKV3 nødgenerator 
Indvendig diameter m 5 0,5 
Udvendig diameter m 6,4 0,5 
Røggastemperatur oC 117 60 

Nm3/s 222 - Aktuel røggasflow, våd 
m3/s - 3,38 

Tabel 1: Skorstensspecifikationer 
 
Emissionsparametre 

Til beregning af de udvalgte emissioner af NOx, CO & støv fra den eksisterende skorsten og skorstenen for 
den nye nødgenerator er følgende værdier benyttet (se tabel 2). 
 
Værdierne for SKV3 er oplyst fra SKV drift-afdeling og da emissioner fra nødgenerator endnu ikke 
er kendt, er der anvendt data fra leverandøren af dette anlæg. 
 
Stof Enhed SKV3 Nødgenerator 
NOx g/s 43        4,40 
CO g/s 1,02 1,77 
Støv g/s 0,11 0,095 
Tabel 2: Emissionsværdi fra SKV3 & nødgenerator 
 
OML-beregning 

Bygningseffekt 
 
Set fra skorstenen for SKV3 (se bilag 1) 
Den bygning, som har betydende effekt for spredningen fra skorstenen for SKV3, er selve SKV3’s kedel-
bygning. Bygningen har en retningsafhængig effekt og en beregningsmæssig højde (HB) på 72 m. B

 
.Bygningstype Beregningsmæssig høj Afstand Retning* 

36 m 360 o

37 m 10 o
40 m 20 o
43 m 30 o

48 m 40 o

58 m 50 o

Kedelbygning, SKV 3 72 m 

74 m 60 o

*N: 0 o, Ø: 90 o, S: 180 o, V: 270 ° 
Tabel 3: Bygningseffekt for skorstenen for SKV3 
 
Set fra skorstenen for nødgenerator (se bilag 2) 
Den eneste bygning, som har betydende effekt for spredningen fra skorstenen på nødgeneratoren, er 
maskinsalen for blok 1, silofag for sektion 1, skorsten for blok 1, kedel bygninger for blok 1 og 2 samt 
maskinsalen for blok 2. Bygningerne har en retningsafhængig effekt og en beregningsmæssig højde (HB) 
på 30,36, 38, 50, 60 og 42 m henholdsvis. 

B

 
Derfor er følgende bygning inddateret i OML-beregningen: 
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Bygningstype Beregningsmæssig højdAfstand Retning* 
Maskinsalen, blok1 30 m 46 m 100 o

36 m 128 m 110 o
36 m 88 m 120 o
36 m 72 m 130 o
36 m 58 m 140 o

Silofag 

36 m 52 m 150 o

50 m 56 m 160 o

50 m 55 m 170 o Kedelbygning, blok1 
50 m 54 m 180 o

Skorsten, blok 1 38 m 92 m 190 o

50 m 57 m 200 o
Kedelbygning, blok1 50 m 62 m 210 o

60 m 60 m 220 o

60 m 66 m 230 oKedelbygning, blok2 
60 m 90 m 240 o

42 m 21 m 250 o

42 m 20 m 260 oMaskinsalen, blok2 
42 m 20 m 270 o

*N: 0 o, Ø: 90 o, S: 180 o, V: 270 ° 
Tabel 4: Bygningseffekt for skorstenen for nødgenerator 
 
Receptornet 
Receptornettet er valgt med afstande på 400 m til 3.000 m fra skorstenen på nødgenerator, som 
er valgt som referencepunkt for værket. Der er valgt en ruhedslængde på 0,1 m og en recep-
torhøjde på 1,5 m. 
 
Beregningsresultater 
Immissionsværdierne for de valgte emissioner er beregnet som de maksimale værdier af 99% 
fraktilerne på månedsbasis til sammenligning med de  tilhørende grænseværdier, som skal over-
holdes. Værdierne er angivet i tabel 5. 
 
En beregning skal fastlægge nødgenerators skorstenshøjde. Derfor viser beregningen, hvilken 
skorstenshøjde der beregningsmæssigt er tilstrækkelig til, at værkets samlede bidrag overholder 
immissionsgrænseværdierne.  
 
 
 
Stoffer Immission 

(μg/m3) 
Grænse-værdi 
(if. vejl. 2, 2002) 
(μg/m3) 

NOx  121 125 
CO 49 1000 
Støv 3 80 
Tabel5: Samlede, beregnede immissioner samt grænseværdi.   
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Generelt er NOx den mest betydende immission fra nødgenerator. Derfor er nødgenerators skor-
sten dimensioneret således, at det samlede værk overholder immissionsgrænsen på 125 μg/m3 
for NOx samt på 1000 og 80 μg/m3 for CO og støv henholdsvis. 
  
Tabel 5 viser, at immissionsgrænsen for NOx på 125 μg/m3 er overholdt for det samlede værk, 
når nødgenerators skorsten er 50 m høj. For detaljerede resultater fra OML-beregningen, se bilag 
3. 
  
 
Konklusion  

Ved fastlæggelse af skorstenshøjden for den nye nødgenerator, er NOx blevet identificeret som 
det stof, der vil være dimensionerende for skorstenshøjden.  
 
Ovenstående beregning viser, at med SKV3 i fuldlastdrift vil en skorsten på 50 m for nødgenera-
toren være tilstrækkelig til, at det samlede værk overholder de maksimalt tilladelige immis-
sionskoncentrationsbidrag for de udvalgte stoffer.  
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BILAG 1d. Skærbækværket. Vibrationer i det eksterne miljø – 8. 
maj 2007  
 
Angående mulige vibrationer i det eksterne miljø fra nøddieselanlægget 
installeret ved nordsiden af blok 2 på Skærbæksværket. 
 
Det er vores opfattelse, at generatoranlægget ikke vil bidrage til generende 
vibrationer i det omkringliggende beboelsesområde. 
  
Dette begrundes med den forholdsvis store afstand, der er til nærmeste 
bebyggelse (ca. 300 m) samt vibrationsniveauet på anlægget. Det isoleres 
med vibrationsdæmpende gummiklodser mellem fundament og generator-
bygning, og der stilles ligeledes krav i udbudsbetingelserne i henhold til ISO 
8528-9, at de maksimale vibrationer ikke må overskride 45 mm/srms på mo-
toren og 18 mm/srms på generatoren.  
 
Med hensyn til vibrationsovervågning af nøddieselanlægget er det på grund 
af den forholdsvis lille driftstid (nødforsyning for vitale driftsanlæg) ikke vur-
deret nødvendigt at installere et overvågningssystem. 
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Bilag G: Skærbækværkets bemærkninger til udkast og Miljøcen-
ter Odense´s kommentarer hertil. 
 
I det efterfølgende er Skærbækværkets bemærkninger, som er indkommet i 
høringsperioden, gengivet og efterfulgt af Miljøcenter Odense kommentarer 
hertil. Såfremt bemærkninger har medført væsentlige ændringer af vilkår, er 
det ligeledes noteret i Kapitel 3. 
 
Vilkår A3: 
 
A3 ○Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 

- Ejerskifte af virksomhed eller ejendom 
- Hel eller delvis udskiftning af driftsansvarligt firma   
- Indstilling af driften for en længere periode, herunder drift af 

enkelte aktiviteter.  
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen træ-
der i kraft. 

 
 
Skærbækværket har ønsket en definition af begrebet længere periode. Mil-
jøcenter Odense bemærker hertil, at begrebet længere periode ikke er 
nærmere defineret, men at der ikke menes sæsonudsving, men indstilling af 
drift af en aktivitet.  
 
Vilkåret ændres ikke. 
 
Vilkår A4: 
 
A4 ○Der skal senest den 1. august 2010 sendes en redegørelse for 

følgende oplag i relation til BAT. Redegørelsen kan tage udgangs-
punkt i Miljøstyrelsens BAT-tjekliste for emissioner fra oplag, endelig 
udgave 2008. Hvis ikke de enkelte oplag er indrettet og drevet i 
overensstemmelse med BAT-anbefalingerne skal redegørelsen in-
deholde en begrundelse for at den valgte løsning er mindst lige så 
godt miljømæssigt set. 
• Oplag af olieprodukter 
• Oplag af hjælpestoffer 
• Oplag af restprodukter  
Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af denne redegørelse vurdere, 
om der skal stilles ændrede vilkår til disse oplag.  

 
I vilkår A4 har Skærbækværket indskrevet følgende bemærknin-
ger/ændringsforslag angivet med rødt: 
 
A4 ○Der skal senest den 1. august 2010 mere tid til at indsende rede-

gørelse, 1 juni 2011 ? sendes en redegørelse for følgende oplag i 
relation til BAT. Redegørelsen kan tage udgangspunkt i Miljøstyrel-
sens BAT-tjekliste for emissioner fra oplag, endelig udgave 2008.  
Der skal redegøres for om indretning og drift af de enkelte oplag er i 

 



overensstemmelse med BAT-anbefalingerne, og herunder indeholde 
en argumentation for de mulige valg og/eller fravalg af BAT”. 
• Oplag af olieprodukter 
• Oplag af hjælpestoffer 
• Oplag af restprodukter  
Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af denne redegørelse vurdere, 
om der skal stilles ændrede vilkår til disse oplag. Disse vilkår vil bli-
ve stillet i en selvstændig afgørelse, der kan indbringes for klage-
myndighederne efter de sædvanlige regler. 

 
Skærbækværket ønsket en forlængelse af tidsfristen til 1. juni 2011. Miljø-
center Odense anerkender, at der ligger et stort arbejde i redegørelsen, 
men finder især henset til tankgårdenes mangelfulde opbygning i forhold til 
sikring af forurening af jord og overfladevand ikke at fristen kan forlænges 
yderligere.  
 
Vilkår, der evt. efterfølgende vil blive stillet på baggrund af redegørelsen vil 
blive meddelt som påbud med den dertil hørende klageadgang. 
 
Derudover har Miljøcenter Odense ingen bemærkninger til ændringsforsla-
gene. 
 
Nyt vilkår A4 
A4 ○Der skal senest den 1. august 2010 sendes en redegørelse for 

følgende oplag i relation til BAT. Redegørelsen kan tage udgangs-
punkt i Miljøstyrelsens BAT-tjekliste for emissioner fra oplag, endelig 
udgave 2008.  Der skal redegøres for om indretning og drift af de 
enkelte oplag er i overensstemmelse med BAT-anbefalingerne, og 
herunder indeholde en argumentation for de mulige valg. Ved fra-
valg af BAT skal der redegøres for at den valgte løsning er lige så 
god miljømæssigt set. 
• Oplag af olieprodukter 
• Oplag af hjælpestoffer 
• Oplag af restprodukter  
Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af denne redegørelse vurdere, 
om der ved påbud skal stilles ændrede vilkår til disse oplag.  
 

 
Vilkår B2 
 
B2 ○Svær brændselsolie skal opbevares i tanke 3 og 4 i tankgård 1, 

samt i tank 6 og 7 i tankgård 2. 
 Ethanolopløsning skal opbevares i tank 7 i tankgård 2. 

Letolie skal opbevares i tank 8 i tankgårdr 2. 
 
Skærbækværket har ønsket at få indført muligheden for midlertidig opbeva-
ring af letolie i tank 6 og 7.  
 
Af Miljøgodkendelsen af 3. januar 1997 fremgår det at tank 6 og 7 er bereg-
net til opbevaring af fuelolie. Såfremt Skærbækværket ønsker at opbevare 

 



letolie i tank 6 og 7 skal der indsendes en særskilt ansøgning herom. Miljø-
center Odense vil yderligere bemærke, at Skærbækværket allerede har 
indsendt en ansøgning til Miljøcenter Odense om øget havneaktivitet, om-
fattende transit af heavy fuel. Heraf fremgår det at tank 6 og 7 fortsat skal 
anvendes til opbevaring af heavy fuel. 
 
Vilkår B12 
 
B12 ○Anlæggets benzin- og olieudskiller skal have påmonteret alarm for 

væskestand og lagtykkelse. Lagtykkelsesalarmen skal senest udlø-
ses, når indholdet af olieprodukter udgør 30 % af udskillerens op-
samlingskapacitet. 

 
Skærbækværket ønsker en tidsfrist for påmontering af alarm og foreslår 1. 
jan 2011. 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger til dette og indfører tidsfristen i 
vilkåret. 
 
Vilkår C4 
 
C4 ○Der skal udarbejdes en procedure for vedligehold og drift af filteret, 

der skal sikre at filteret har den fornødne effektivitet, jf. vilkår C2 og 
C3.  

 
Hertil har Skærbækværket bemærket: 
”Er udført, bør udgå.” 

 
Miljøcenter Odense finder dog, at det skal sikres at der forefindes en proce-
dure for drift og vedligehold. Vilkåret bibeholdes derfor med ændret ordlyd. 
 
Nyt vilkår C4 
C4 ○Der skal være udarbejdet en procedure for vedligehold og drift af 

filteret, der skal sikre at filteret har den fornødne effektivitet, jf. vilkår 
C2 og C3.  

 
 
Vilkår C6 
 
C6 ○Emissionen af nedenstående stoffer må ikke overskride de anførte 

grænseværdier ved 3 % ilt: 
 

Stof Emissionsgrænse 
(naturgas) mg/Nm3

Emissionsgrænse
(letolie) mg/Nm3

Støv 5 15 
NOx 200 225 
SO2 5 100 
CO 50 50 

 
Skærbækværket har hertil bemærket: 

 



” Emissionsgrænse for SO2 på 5 mg/Nm3 skal kun overholdes ved den nu-
værende gaskvalitet. Hvis SO2 stiger i gassen, skal vilkåret hæves for-
holdsvis tilsvarende.” 
 
Miljøcenter Odense skal hertil bemærke, at med den nuværende gaskvalitet 
ligger Skærbækværket langt under den fastsatte emissionsgrænse SO2, 
nemlig på under 1 mg/Nm3. Den fastsatte emissionsgrænse er desuden 
fastsat i Store Fyr Bekendtgørelsen, som ikke åbner op for lempelse af 
grænseværdierne. 
 
Vilkåret ændres ikke. 
 
Vilkår C7 
 
C7  ○Skærbækværket skal inden den 31. december 2011 fremsende en 

redegørelse med konkrete tiltag og en tidsplan for hvordan værket vil 
reducere NOx udledningen mod det niveau, der er angivet i Bref-
noten for store fyr.  

 
Hertil har Skærbækværket bemærket: 
”Vilkår afvises ! 
I BREF-dokumentet kan man ikke se, hvilken størrelse og indretning af an-
lægstyper, der er tale om ved de såkaldte AEL (associated emissions le-
vels). BREF-dokumentets data er ikke fremskaffet mhp at de skal overhol-
des, men blot for at vise hvad der kan lade sig gøre. Da det er umuligt at se 
hvilke anlæg disse AEL er fundet for, kan man ikke forlange at SKV 3 skal 
overholde disse værdier. ” 

 
Hertil skal Miljøcenter Odense bemærke, at de i BREF-noten angivne emis-
sionsgrænser er værdier som er meldt ind fra europæiske kraftværker og 
som viser hvad der kan lade sig gøre, samt sætter en standard for hvad 
andre kraftværker skal stræbe efter at opnå. Den fremsendte handleplan 
skal vise hvad det er muligt for Skærbækværket at opnå og på baggrund af 
handleplanen vil der ved påbud blive fastsat grænseværdier. Miljøcenter 
Odense vil præcisere dette i ny vilkår tekst. 
 
Nyt vilkår C7 
C7  ○Skærbækværket skal inden den 31. december 2011 fremsende en 

redegørelse med mulige tiltag og en tidsplan for hvordan værket vil  
kunne reducere NOx udledningen mod det niveau, der er angivet i 
BREF-noten for store fyr. 
Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af redegørelsen ved påbud 
fastsætte emissionsgrænser.  

 
 
Vilkår C8  
 
C8 ○Emissionen af nedenstående stoffer må ikke overskride de anførte 

grænseværdier: 
 

 



 Støv 30 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % ilt 
 NOx,   
 regnet som NO2 110 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % ilt 
 
 CO 100 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % ilt 
 
Hertil har Skærbækværket bemærket følgende: 
”Grænseværdi for NOx kan ikke overholdes, hvorfor vilkåret afvises. Vi kan 
overholde 250 mg/Nm3.  
Se afsnit 6.3.4. i Luftvejledningen” 
 
Luftvejledningen åbner op for en lempelse af NOx-grænsen for eksisterende 
anlæg. Idet hjælpekedlen er godkendt til kun at være i drift i mindre end 500 
t om året accepterer Miljøcenter Odense denne lempelse. 
 
Nyt vilkår C8 
C8 ○Emissionsen af nedenstående stoffer må ikke overskride de anførte 

grænseværdier: 
 
 Støv 30 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % ilt 
 NOx,   
 regnet som NO2 250 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % ilt 
 
 CO 110 mg/normal m3 tør røggas ved 10 % ilt 
 
Vilkår C13 
 
”…. 

 
○48 timers midlingsperioderne skal registreres som separate og ikke 
rullende perioder.” 

 

Skærbækværket har udtrykt ønske om at den 48 timers midlingsperiode 
først er gældende fra 1. april 2010. Miljøcenter Odense har ingen bemærk-
ninger hertil og indfører tidsfristen i vilkåret. 
 
Vilkår C14 
 
C 14 

○Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 
Målingerne for NOx, CO og støv skal foretages som præstationsmå-
linger. 
 
Der skal foretages 2 målinger af mindst 45 min varighed. Målingerne 
kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af de 2 målinger er mindre end eller lig med grænseværdi-
en. 

 



 
Skærbækværket har hertil bemærket at:  
”Kedelens indfyrede mængde er reduceret til mindre end 30 MW, hvorfor 
krav om NOx- og O2 måling bortfalder (bekendtgørelse 1640). 
Skærbækværket ønsker tilladelse til drift af hjælpekedelen i perioder hvor 
blok 3 er stoppet.” 
 
Det har ikke tidligere været oplyst, at kedlens ndfyrede effekt er blevet re-
duceret til under 30 MW. Af Luftvejledningen og Godkendelsesbekendtgø-
relsen (bekendtgørelse 1640) fremgår det, at grænseværdierne for NOx og 
CO skal overholdes ved præstationskontrol ved en effekt på under 30 MW. 
Dette er hvad Miljøcenter Odense allerede har sat vilkår om, ligesådan der 
ikke er sat vilkår for måling af ilt. Vilkåret ændres derfor ikke.  
 
Skærbækværket har i dag godkendelse til drift af kedlen i op til 500 t om 
året. Driften af kedelen kan selvfølgelig også ske når blok 3 er stoppet. Så-
fremt Skærbækværket har behov for drift af hjælpekedlen i mere end 500 
timer om året skal der søges særskilt herom.  

 
Vilkår D1 og D2 
 

Lugtgrænse 
D1 ○Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 

5 LE/m3 ved boliger, blandet bolig og erhverv samt offentlige formål, 
samt 10 LE/m3 ved erhvervsområder. 

 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
Kontrol af lugt 

D2 ○Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målin-
ger skal dokumentere, at grænseværdien i vilkår D1 for lugt er over-
holdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) 
eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principper-
ne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i 
strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-

 



den aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugt-
prøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke 
afkast, der indgår i målingerne. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med 
OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, 
hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal ud-
føres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsom-
hedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 
%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritme-
tiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne over-
skrider 50%, skal der:  

• enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvi-
gelsen er mindre end 50 %, eller 

• udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennem-
snit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 

 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er 
mindre end eller lig med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun 
kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virk-
somheden. 
 

Hertil har Skærbækværket bemærket: 
”Begge Vilkår D1 og D2 bør udgå, da der ikke er grundlag / konkret begrun-
delse for at fastsætte disse vilkår med udgangspunkt i vejledende grænse-
værdier for lugt. Skærbækværket har ikke kendskab til, at der er væsentlige 
lugtgener forbundet med værket’s drift. Endvidere modtager Skærbækvær-
ket ikke klager angående lugtgener og Miljøcentret har efter Skærbækvær-
kets kendtskab ikke observeret væsentlige lugtgener i forbindelse med til-
syn på værket.  
 
Nyt forslag til vilkårstekst: 
 Aktiviteter, transport og oplag på Skærbækværket må ikke give anledning 
til lugtgener i omgivelserne, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væ-
sentlige.  
 
Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der gennemføres en undersøgelse af 
kilder til lugtgener, hvis der er begrundet formodning om, at der kan opstå 
lugtgener udenfor Skærbækværkets grund. 
 
På baggrund af undersøgelsen af kilder til lugtgener kan tilsynsmyndighe-
den fastsatte grænseværdier for lugt i omgivelserne med udgangspunkt i 
gældende lugtvejledning(er) fra Miljøstyrelsen. Grænseværdierne fastsæt-

 



tes i en særskilt afgørelse der kan indbringes for klagemyndighederne efter 
de sædvanlige regler.”  
 
I udgangspunktet finder Miljøcenter Odense at der bør stilles lugtvilkår med 
grænseværdier, da dette dels giver omgivelserne en sikring mod hvor me-
get der må lugte og som dels giver virksomheden en konkret angivelse af 
hvor meget lugt den må udsende. På baggrund af Skærbækværkets be-
mærkninger samt henset til at naturgas ikke normalt giver anledning til lugt-
gener vil Miljøcenter Odense ændre lugtvilkår D1 og D2 i henhold til den 
foreslåede tekst. 
 
Miljøcenter Odense skal dog bemærke at det nye lugtvilkår kun er gælden-
de for den nuværende aktivitet på værket. Ved ændret aktivitet kan det så-
ledes ikke udelukkes at der vil blive stillet vilkår om overholdelse af specifik-
ke lugtgrænser. 
 
Nyt vilkår D1 
D1 ○ Aktiviteter, transport og oplag på Skærbækværket må ikke give 

anledning til lugtgener i omgivelserne, der efter tilsynsmyndighedens 
vurdering er væsentlige.  

 
Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der gennemføres en undersø-
gelse af kilder til lugtgener, hvis der er begrundet formodning om, at 
der kan opstå lugtgener udenfor Skærbækværkets grund. 

 
På baggrund af undersøgelsen af kilder til lugtgener kan tilsynsmyn-
digheden fastsatte grænseværdier for lugt i omgivelserne med ud-
gangspunkt i gældende lugtvejledning(er) fra Miljøstyrelsen. Græn-
seværdierne fastsættes i en særskilt afgørelse der kan indbringes 
for klagemyndighederne efter de sædvanlige regler.  
 

Vilkår E12 
 
  E12 ○ Senest den 1. maj 2010 skal Skærbækværket fremsende et pro-

jekt over, hvordan det sikres at fra den 31. oktober 2010 bortskaffes 
det fra grovristen frasiede mængder søgræs, vandmænd, fisk og 
andet materiale som affald. ”Materiale” opfanget i muslingesigten 
genudledes til Kolding Fjord. 

     
 Skærbækværket har hertil bemærket følgende: 
” Finder ikke at affaldsbekendtgørelsens bestemmelser kan finde anvendel-
se på oprenset fra grovristen, idet der er tale om en delstrøm, der frasorte-
res og derfor ikke indgår i værkets processer, men som kontinuert ledes 
tilbage, hvor det kom fra. Skærbækværket adskiller sig herved fra andre 
værker, hvor oprenset oplagres og derefter bortskaffes.” 
 
Miljøcenter Odense er stadig af den opfattelse at det oprensede materiale 
er omfattet af ”Affaldsbekendtgørelsen”, men vil ikke udelukke, at grovristen  
på Skærbækværket og dens funktion er konstrueret således, at materialet 
ikke bliver omfattet af Affaldsbekendtgørelsen. Teksten i vilkåret ændres 

 



derfor således at denne mulighed kan beskrives i projektet på lige fod med 
muligheder for hvordan det frasorterede materiale skal bortskaffes som af-
fald. 
 
Nyt vilkår E 12 
E12 ○ Senest den 1. maj 2010 skal Skærbækværket fremsende et pro-

jekt over, hvilke muligheder der er for at sikre at fra den 31. oktober 
2010 bortskaffes det fra grovristen frasiede mængder søgræs, 
vandmænd, fisk og andet materiale som affald. ”Materiale” opfanget 
i muslingesigten genudledes til Kolding Fjord. 

 
Vilkår F1 
 
”… 

○ Lavfrekvent støj og infralyd 
Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samle-
de bidrag med lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne over-
stiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støj-
grænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 
minutter, hvor støjen er kraftigst.  

 
Anvendelse Tidspunkt A-vægtet lydtrykniveau 

(10-160Hz), dB 
G-vægtet infralydniveau 
dB 

kl. 07-18 25 85 Beboelsesrum og 
lign. 

kl. 18-07 20 85 

Kontorer og lign.  
støjfølsomme rum Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i 
Virksomheder Hele døgnet 35 90 

 
○Vibrationer 
Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride nedenstående 
grænseværdier, dB re 10-6 m/sec2. De angivne vibrationsgrænser 
gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med en 
tidsvægtning S målt uden for virksomhedens areal, jf. orientering fra 
Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i 
eksternt miljø.  
 

Anvendelse Vægtet accelerationsniveau Law i dB 

Boliger i boligområdet (hele døgnet) 
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07 
Børneinstitutioner og lignende 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 
Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 
 

80 

Erhvervsbebyggelse 85 

” 

 



Skærbækværket har hertil bemærket følgende: 
P.g.a. den store afstand til omkringliggende bygninger (boliger og erhvervs-
bygninger udenfor Skærbækværkets område) bør vilkår i F1 og F2 om lav-
frekvent støj, infralyd og vibrationer udgå og erstattes af følgende: 
 
“Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udføres målinger af lavfrekvent 
støj, infralyd og vibrationer, hvis der er begrundet formodning om, at der 
optræder gener af denne karakter indendørs i bygninger uden for Skær-
bækværkets grund. 
Målinger af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal udføres og afrappor-
teres som ”Miljømåling – ekstern støj.” 
På grundlag af måleresultater kan tilsynsmyndigheden fastsatte grænse-
værdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Grænseværdierne fast-
sættes i en særskilt afgørelse med udgangspunkt i de vejledende grænse-
værdier i den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. Ori-
entering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt mil-
jø. Denne afgørelse kan påklages efter de almindelige klageregler”. 
 
Miljøcenter Odense vil hertil bemærke at det af orientering fra Miljøstyrelsen 
nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø 
fremgår at fyringsanlæg kan være kilde til lavfrekvent støj og infralyd. På 
den baggrund vurderer Miljøcenter Odense, at vilkårene med støjgrænser 
og kontrolmetode for lavfrekvent støj og infralyd ikke skal ændres. 
 
Vilkår F3 
 
F3 ○Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller be-

regnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig 
med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede 
ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).  

 
Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses 
for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med 
grænseværdien. 

 
Skærbækværket har ønsket at ændre ordlyden til: 
 
” . Ubestemtheden på hver støjkildes bidrag må som udgangspunkt ikke 
være over 3 dB(A).” 
 
Miljøcenter Odense vil bibeholde den nuværende ordlyd, da det ønskede vil 
betyde en unødvendig skærpelse af ubestemtheden i forhold hvad der i dag 
er praksis. 
 
Vilkår G3 
 
G3 ○Sorteret metal og træ affald må opbevares udendørs. 

Andet sorteret affald skal opbevares overdækket.  
 

 



Skærbækværket har til vilkår G3 oplyst, at de også ønsker at opbevare 
småt brandbart affald i lukket container udendørs. Miljøcenter Odense har 
ingen bemærkninger til dette ønske og vurderer at dette allerede er inde-
holdt i vilkåret. 
 
Vilkår I2 
 
I vilkår I2 har Skærbækværket indskrevet følgende, som er anført med rødt: 
 
I2  ○Tanke og beholdere, udover tanke i  tanklager 1 og 2, kan læses 

som om at tanke i tanklager 1 og 2 kan være lavet af hvad som helst 
!! skal være udført af materialer, der ikke bliver angrebet af de stof-
fer, som de skal rumme og være anbragt således at der ikke kan ske 
afledning til jord eller recipient. 

            NH3-tanken (24 % opløsning) har ikke et opsamlings kar, betyder 
det at den ikke kan anvendes som den er i dag (10 m3 beholder, 
indvendig gummibelagt) ? Det vil i så fald kræve at der skal opsæt-
tes en ny tank, med mindre der kan gives en dispensation for brug af 
den nuværende? 

 
Miljøcenter Odense vil give Skærbækværket ret i at vilkår I2 ikke er præcist 
formuleret. Vilkåret vil derfor blive udbygget og præciseret. 
 
Tanke i tankgårdene skal ikke kunne angribes af de stoffer de rummer. Sel-
ve indretning af tankgårdene og yderligere krav til tankene for sikring mod 
jordforurening vil være omfattet af vilkår A4. 
 
Skærbækværket har oplyst, at ammoniakvandstanken sandsynligvis ikke 
overholder vilkåret. Miljøcenter Odense ønsker derfor, at Skærbækværke 
senest den 1. april 2010 orienteret miljøcentret om, hvordan det er sikret at 
vilkåret er overholdt for alle tanke og oplag, som vilkåret omfatter. 
 
Nyt vilkår I2 
I2  ○Tanke og beholdere til opbevaring af stoffer, der kan give anledning 

til forurening af jord og grundvand, skal være udført, så de ikke an-
gribes af de stoffer, som de skal rumme.  

 
 Flydende kemikalier, smøreolier, overjordiske tanke med dieselolie 

m.v. skal være anbragt i en tæt spildbakke eller lign., udført i imper-
meabelt materiale og placeres på steder med fast belægning, såle-
des at eventuelt spild ikke kan løbe i kloak eller ud på jorden. Spild-
bakken skal kunne rumme tankens indhold. Det skal sikres, at der 
ikke står regnvand i spildbakken. 

 
Generelt skal overjordiske tanke opstilles i tankgårde, der kan rum-
me indholdet af den største tank. Det skal sikres, at der ikke står 
regnvand i tankgården. Dette gælder ikke tanke i tankgård 1 og 2, da 
disse er omfattet af vilkår A4. 
 

 



Miljøcenter Odense skal inden den 1. april 2010 orienteres om hvor-
dan det er sikret, at der ikke kan ske forurening af jord eller grund-
vand.  
 

 
Vilkår K1 
 
K1 ○ Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser 

eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer 
en risiko for det. En efterfølgende skriftlig redegørelse med relevante 
egenkontrolmålinger skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 
1 uge efter, at hændelsen har fundet sted. Det skal fremgå af rede-
gørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende 
driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. 

 
 Underretningspligten fritager ikke virksomheden fra at søge at mini-

mere effekterne af uheldet. 
 

Skærbækværket har ønsket at få 2 uger til at fremsende en redegørelse. 
Miljøcenter Odense accepterer dette. 
 
Nyt vilkår K1 
K1 ○ Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser 

eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer 
en risiko for det. En efterfølgende skriftlig redegørelse med relevante 
egenkontrolmålinger skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 
2 uger efter, at hændelsen har fundet sted. Det skal fremgå af rede-
gørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende 
driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. 

 
 Underretningspligten fritager ikke virksomheden fra at søge at mini-

mere effekterne af uheldet. 
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