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Hvad er VVM? 
 
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land 

fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse 

offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Reglerne 

sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan 

realiseres på baggrund af VVM-redegørelsen. 

 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og 

for den endelige beslutning om projektets realisering.  

 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer og forslag til det videre arbejde. Det 

kan f.eks. være idéer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om 

alternativer.  

 

Efter idéfasen udarbejdes en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer 

anlæggets direkte og indirekte virkninger på:  

 

mennesker, fauna og flora  

jordbund, vand, luft, klima og landskab  

materielle goder og kulturarv, og  

samspillet mellem disse faktorer  

 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, og den danner 

grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse.  

 

VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunen. I nogle 

tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er 

bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning, eller som kræver planlægning i 

mere end to kommuner.  

Miljøstyrelsen er myndighed for VVM-processen for Nordforbrænding, fordi Miljøstyrelsen i 

forvejen er miljømyndighed for virksomheden. Det vil sige, at Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at 

Nordforbrænding overholder sin eksisterende miljøgodkendelse. Før projektet med den nye 

ovnlinje på forbrændingsanlægget kan realiseres, skal Miljøstyrelsen udarbejde miljøgodkendelse 

herfor. 
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Læsevejledning 
 

Denne publikation er opbygget som tre dele. 

 

Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg. Denne del gennemgår forslag til 

kommuneplantillæg til Hørsholm Kommunes Kommuneplan 2009-2020.  Forslaget til 

kommuneplantillægget indeholder en gennemgang af forholdet til anden planlægning og en 

miljørapport over kommuneplantillæggets virkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet i 

henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.  

 

Del 2 indeholder et ikke-teknisk resumé af den VVM-redegørelse, der er indeholdt i del 3. Dette er 

nærværende rapport. Miljøstyrelsens vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-

tekniske resumé.  

 

Del 3 er VVM-redegørelsen uden det ikke-tekniske resumé, som fremgår af del 2. 

 

Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøstyrelse som myndighed i samarbejde med Nordforbrænding og 

Hørsholm Kommune. 

 

Del 3 er udarbejdet af Nordforbrænding som bygherre i samarbejde med Miljøstyrelsen som VVM-

myndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM-myndigheden i henhold til planlovens § 57a 

kan anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige 

for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM-

pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen med sine konsulenter, 

udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-

myndigheden. Det er i sidste ende VVM-myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den 

offentlige høring omkring forslaget til kommuneplantillæg med VVM.  

  

Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med VVM, er der offentliggjort 

et forslag til miljøgodkendelse. 

 

VVM redegørelsen indeholder en række afsnit der beskriver de forhold, der skal redegøres for i 

henhold til bekendtgørelsen. 

 

I indledningen redegøres for behovet for at gennemføre projektet og de forpligtigelser som 

Nordforbrænding har for at levere el- og fjernvarme til områdets brugere. 

 

VVM redegørelsen beskriver ét Hovedforslag som sammenlignes med 0-alternativet (den 

nuværende situation med) for de relevante miljøpåvirkninger. Den nuværende situation omfatter 

fire ovnlinjer, benævnt ovnlinje 1, 2, 3 og 4. Hovedforslaget omfatter to ovnlinjer; Ovnlinje 4 og en 

ny Ovnlinje 5, som erstatter de nuværende 3 gamle ovnlinjer; 1, 2 og 3. 

 

I kapitel 2 redegøres for de undersøgte alternativer, som har dannet grundlag for valget af 

Hovedforslaget. Der redegøres her for andre løsningsforslag omfattende såvel placering af 

energiproduktionen som tekniske løsninger, herunder et teknisk alternativ til Hovedforslaget 

benævnt Projektalternativet. 

 

I kapitel 3 beskrives det tekniske design af projektets Hovedforslag. I det omfang det har været 

relevant er Projektalternativet også beskrevet.  

 

Kapitel 4 er der en redegørelse for de planforhold som Nordforbrænding er omfattet af. 

Planforholdene er detaljeret beskrevet i Kommuneplantillægget, der er udarbejdet i forbindelse 

med denne VVM redegørelse. 
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I kapitel 5 redegøres for 0-alternativet. Redegørelsen beskriver forbrændingsanlæggets 

miljøpåvirkninger som de er i dag uden anlæggelse af Ovnlinje 5.  

 

I kapitel 6 redegøres for miljøpåvirkningerne af Hovedforslaget og i relevant omfang 

Projektalternativet. Konklusionerne fra kapitel 5, dvs. 0-alternativet, sammenlignes med 

miljøpåvirkningerne fra Hovedforslaget og i relevant omfang Projektalternativet. Kapitlet giver 

dermed et overblik over miljøpåvirkningerne af Hovedforslaget sammenlignet med 0-Alternativet. 

 

I kapitel 7 beskrives de kumulerede effekter. Herved forstås den samlede miljøeffekt i omgivelserne 

hidrørende fra Nordforbrænding og øvrige kilder i nærområdet. En del af disse effekter er detaljeret 

beskrevet i kapitel 6 men opsummeres og sammenfattes i kapitel 7. 

 

Kapitel 8 redegøres for mulige socioøkonomiske effekter dvs. evt. samfunds- og 

erhvervsøkonomiske effekter af projektet. 

 

Kapitel 9 indeholder en samlet vurdering og konklusion over de gennemførte undersøgelser. 

 

I kapitel 10 redegøres for evt. mangler i de gennemførte vurderinger. 

 

Kapitel 11 viser en oversigt over de bilag der henvises til i rapporten.  
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1 Indledning 

1.1 Baggrund for projektet 
Nordforbrænding er et fælleskommunalt affaldsselskab, der driver affaldsforbrændingsanlægget i 

Hørsholm. Ud over affaldsforbrændingsanlægget driver Nordforbrænding en række 

genbrugsstationer i interessentkommunerne samt varetager forskellige indsamlingsordninger af 

affald mv. Nordforbrænding producerer el og forsyner det nordsjællandske fjernvarmenet med 

varme. 

Nærværende VVM-redegørelse omhandler udelukkende affaldsforbrændingsanlægget på Kærvej 1 i 

Hørsholm, hvor der skal etableres en ny ovnlinje.  

Nordforbrænding ønsker at etablere en ny Ovnlinje 5, som skal erstatte 

affaldsbehandlingskapaciteten på tre ældre eksisterende, nedslidte varmtvandslinjer (Ovnlinje 1-3). 

De nedslidte ovnlinjer er utidssvarende mht. at kunne producere miljørigtig fjernvarme. Den nye 

Ovnlinje 5 erstatter kapaciteten på Ovnlinje 1-3 med produktion af miljø- og energirigtig el og 

fjernvarme. De tre varmtvandslinjer tages ud af drift, efter at Ovnlinje 5 er indkørt. 

Den nye Ovnlinje 5 vil blive etableret som et multibrændselsanlæg med en kapacitet på 10 tons 

affald pr. time ved en brændværdi for affaldet på 12,5 GJ/ton, hvilket er samme kapacitet og 

udlægningsværdi som for Nordforbrændings eksisterende Ovnlinje 4.  

Energistyrelsen har i brev af 1. juni 2010 (bilag 1) vurderet affaldsgrundlaget i 

interessentkommunerne og fastholdt grundlaget til de 152.000 tons, som Nordforbrænding har 

godkendelse til at forbrænde i dag.  

 

Nordforbrænding er forpligtet til at levere fjernvarme i egne net i Hørsholm, Kokkedal, Birkerød, 

Nivå og Humlebæk, mens den resterende varmeproduktion leveres til fjernvarmeforsyningerne i 

Holte, DTU (Lyngby), Helsingør og Hornbæk. 

 

Nordforbrændings 4 affaldsforbrændingslinjer på Kærvej 1 i Hørsholm leverer årligt ca. 45 % af det 

samlede fjernvarmeforbrug på 720.000 MWh i Nordsjælland svarende til forbruget i 40.000 

husstande. Ovnlinje 4 producerer årligt ca. 48.000 MWh el svarende til forbruget i 11.000 

husstande. 

 

I tabel 1.1 er vist virkningsgraden af Ovnlinje 1-4 og den nye Ovnlinje 5. 

 

   Tabel 1.1: Ovnlinjernes energivirkningsgrader 

Ovnlinje Bygningsår Virkningsgrad 

1-3 1969/1989 70 % 

4 1999 85 % 

5 med kondensering 2015 99 % 

 

Ved gennemførelse af Hovedforslaget vil Ovnlinje 4 og 5 have en samlet virkningsgrad på ca. 92 %. 

Der er således tale om et øget energiudbytte per ton affald. 

 

1.2 Beliggenhed og omgivelser 
Nordforbrænding er beliggende i et erhvervsområde i den nordlige del af Hørsholm Kommune ved 

Kærvej, Håndværkersvinget og Ved Klædebo.  

 

Området omkring Nordforbrænding er i henhold til byplan nr. 16 udlagt til erhvervsbebyggelse 

kombineret med åben lav boligbebyggelse, offentlige formål og grønt areal. 

I Hørsholms kommuneplan (Helhedsplan 2009-2020) er Nordforbrænding under afsnittet 

Rammer for lokalplanlægning for 2005-2016 placeret i et område, der er udlagt til tekniske anlæg. 

De omkringliggende områder er udlagt til erhverv eller rekreative områder.  
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Området er beliggende i byzone og er i dag omfattet af lokalplan nr. 60-2: For et område omkring 

Nordforbrænding. I forbindelse med etablering af den nye ovnlinje udarbejder Hørsholm 

Kommune en ny lokalplan, som er en betingelse for byggeriet. På figur 1.2.1 fremgår 

Nordforbrændings placering i forhold til øvrige områder og øvrig lokalplanlægning. 

 

 

Figur 1.2.1: Nordforbrændings placering i forhold til øvrig lokalplanlægning. 

 

Omgivelserne omkring Nordforbrænding 

Tilkørsel til Nordforbrænding på Kærvej sker ad Savsvinget via Ådalsvej, der har forbindelse til 

Helsingørmotorvejen via Usserød Kongevej. En stor del af området omkring Nordforbrænding er 

tæt bebygget med boligkvarterer og erhvervskvarterer med bebyggelser i lav højde. Tæt op ad 

Nordforbrænding løber Usserød Å omgivet af et mindre naturområde. 

 

Nord for Nordforbrænding ligger flere boligområder med rækkehuse omgivet af grønnearealer. 

Mod nordøst ligger Usserød Rensningsanlæg og boligområder, der grænser op mod et skovområde 

og Kokkedal Station. 

 

Mod øst ligger villakvarterer, parcelhuse og rækkehuse. Øst for jernbanen ligger en golfbane samt et 

idrætsanlæg med fodboldbaner og tennisbaner. Området fra sydøst til syd er præget af 

boligbebyggelser. I dette område ligger også Hørsholm Rådhus og det nu nedlagte Hørsholm 

Hospital. 

I området fra syd til vest ligger i kort afstand fra Nordforbrænding et større rækkehuskvarter. Øst 

for Usserød Kongevej ligger bydelen Usserød, der huser omsorgscenter Sophielund og flere 

villakvarterer.  

Nordvest på strækker sig et erhvervsområde, der afgrænses af Usserød Kongevej og Ådalsvej.  

I kapitel 5; Eksisterende forhold, redegøres der yderligere for Nordforbrændings omgivelser. 
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2 Alternativer 

2.1 Generelt 
Nordforbrænding ønsker at etablere en ny Ovnlinje 5 på kraftvarmeanlægget i Hørsholm til 

erstatning af miljø- og energimæssigt forældet og nedslidt kapacitet på Ovnlinje 1 - 3. Med den nye 

ovnlinje kan forbrændingsanlægget også i fremtiden producere miljøvenlig el og fjernvarme til 

Nordøstsjælland og samtidig behandle interessentkommunernes forbrændingsegnede affald. Ved 

ibrugtagning af Ovnlinje 5 ophører afbrænding af affald på Ovnlinje 1-3.  

 

Etablering af den nye ovnlinje indeholdes i den eksisterende kapacitetsgodkendelse. 

Kapacitetsgodkendelsen er vedlagt i bilag 1. 

 

Nordforbrænding er forpligtet til at levere fjernvarme i egne net i Hørsholm, Kokkedal, Birkerød, 

Nivå og Humlebæk, mens den resterende varmeproduktion leveres til fjernvarmeforsyningerne i 

Holte, DTU (Lyngby), Helsingør og Hornbæk. 

 

Nordforbrænding har vurderet alternativer indenfor følgende områder: 

 

• Fysisk placering af anlæg 
• Ændret behov for afbrænding af affald 
• Energiudbytte af forbrændingsproces 

 

2.2 0-alternativet 
I VVM-redegørelsen forstås ved 0-alternativet fortsat drift på de eksisterende Ovnlinje 1 – 3. Dette 

medfører, at der ikke foretages ændringer på anlægget ud over almindelig vedligeholdelse.  

 

Kapaciteten vil være 3 tons/time for hver af ovnene 1, 2 og 3 samt 10 tons for linje 4, i alt 19 

tons/time.  

 

0-alternativet vil medføre, at anlægget fortsat drives med en lav effektivitet mht. varmeudnyttelse 

og uden elproduktion på de gamle ovne. Ligeledes må det forventes, at der med den øgede alder vil 

være brug for mere vedligeholdelse. Det vil medføre, at fjernvarmeproduktionen må øges andre 

steder inden for forsyningsnettet. Der er også en øget risiko for overskridelser af grænseværdierne 

for maksimal udledning af uønskede stoffer fra de gamle og nedslidte ovnlinjer. 

 

0-alternativet vurderes ikke at være en reel løsning for den fremtidige varmeforsyning i området. 

 
 

2.3 Alternativ placering af anlæg  
Ved vurderingen af alternativ placering af Ovnlinje 5 er der blandt andet taget hensyn til logistiske 

forhold vedrørende lokalplaner, transport af affald til anlægget samt distribution af produceret el og 

fjernvarme. 

 

I forbindelse med etablering af Ovnlinje 4 (idriftsat i 1999) blev alternative placeringer i 

Nordsjælland vurderet. Konklusionen var, at den optimale placering af den nye Ovnlinje 4 var i 

Hørsholm sammen med de eksisterende Ovnlinjer 1- 3. Dette skyldes dels økonomiske fordele ved 

at fastholde samme produktionsadresse samt det forhold, at fjernvarmenettet er lagt ud fra 

produktion på Kærvej. Det ville være uforholdsmæssigt dyrt at flytte produktionen til en anden 

lokalitet, idet det kræver store investeringer i faciliteter, f.eks. affaldssilo og aflæssehal, skorsten, 

mandskabsbygning, transmissionsrør som allerede findes på Kærvej. I forbindelse med Ovnlinje 4 

blev de ekstra anlægsudgifter beregnet til størrelsesordenen 45 % af det samlede budget for 

projektet. De samme forhold gør sig gældende for Ovnlinje 5.  
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Kraftvarmeværket i Hørsholm ligger centralt placeret i forhold til de 5 interessentkommuner. 

Transporten af affald til anlægget foregår primært via det overordnede vejnet. Den centrale 

placering betyder, at den gennemsnitlige transportafstand for affaldet er minimeret, se figur 2.3.1. 

 

 

Figur 2.3.1: Placering af Nordforbrændings kraftvarmeanlæg i forhold til 

interessentkommunerne. 

  

Nordforbrænding er placeret tæt på Helsingørmotorvejen med tilhørende influensvejnet der 

forbinder de 5 interessentkommuner som det fremgår af figur 2.3.2. 

 

     Figur 2.3.2 Nordforbrænding i forhold til omgivende motorvej og influensvejnet 

 

Kraftvarmeværket i Hørsholm er placeret i stor afstand til særligt følsomme naturområder. De 

nærmeste Natura 2000 områder ligger 9-10 km fra anlægget. Kraftvarmeværkets påvirkning med 

NOx og tungmetaller i disse områder er grundet den store afstand minimal. 

 

En flytning af anlægget fra Kærvej til en anden lokalitet vil således have ringe eller ingen positiv 

miljøeffekt. Samtidig hermed vil udgifterne til etablering af den nye ovnlinje og dermed de samlede 

anlægsudgifter blive væsentligt højere. 

 

Vedrørende den fysiske placering af anlægget på Savsvinget i Hørsholm har 3 alternative 

placeringer været i spil (Forslag 1, 2 og 3), se figur 2.3.1.  
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    Figur 2.3.1: Forslag til placering af Ovnlinje 5 på Kærvej 

 

I forslag 1 bliver den nye Ovnlinje 5 placeret ved siden af den eksisterende Ovnlinje 4. Med denne 

placering vil omgivelserne opleve den mindste ændring i forhold til i dag. Endvidere er denne 

placering optimal i forhold til de tekniske installationer, der skal betjene såvel Ovnlinje 4 som 

Ovnlinje 5, f.eks. skorstenen.  

Placering som ved Forslag 2, hvor Ovnlinje 5 placeres, hvor ovnlinje 1–3 ligger, vil kræve, at 

Nordforbrænding indstiller driften af ovnlinje 1–3 inden byggeriet af Ovnlinje 5 kan påbegyndes. 

Forslag 2 vil dermed medføre, at Nordforbrænding ikke kan opretholde sin fjernvarmeforpligtelse 

og heller ikke aftage de aftalte mængder af affald fra interessentkommunerne. 

 

Forslag 3, hvor Ovnlinje 5 placeres i forlængelse af Ovnlinje 4, vil blive meget dominerende visuelt, 

og det vil være nødvendigt at etablere en ny skorsten for enden af den nye Ovnlinje 5. Dette forslag 

er ikke attraktivt, hverken fra en teknisk eller en visuelsynsvinkel. 

Der er tale om et nyt bygningsvolumen af så store dimensioner, at det kun vanskeligt kan placeres 

på anden vis end som foreslået i Forslag 1, idet Ovnlinje 1 – 3 forudsættes i drift indtil det nye anlæg 

står færdigt.  

 

På baggrund af vurderingerne om placering er det fundet, at den optimale placering af Ovnlinje 5 er 

på Savsvinget parallelt med Ovnlinje 4 på dens østlige side (Forslag 1). Selvom der er tale om et 

stort bygningsvolumen, vurderes fjernvirkningen på byområdets profil at være moderat. 

 

2.4 Ændret behov for afbrænding af affald 
Nordforbrænding har forpligtet sig til at levere fjernvarme til det nordsjællandske fjernvarmenet. 

Nordforbrænding leverer ca. 45 % af forbruget i nettet, svarende til årsforbruget i ca. 20.000 

husstande. Ved energiudnyttelse af forbrændingsegnet affald udnyttes affaldet optimalt som 

energiressource og samtidig reduceres mængden af affald, der ikke kan genbruges eller 

genanvendes, kraftigt.  
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Varmeprisen i fjernvarmenettet er i høj grad relateret til prisen på de brændsler, der anvendes til at 

fremstille varmen. Ved at brænde forbrændingsegnet affald holdes udgifter til 

fjernvarmeproduktion på et lavt niveau, samtidig med at energiproduktionen fortrænger fossile 

brændsler som kul, olie og naturgas. Ud fra et klimahensyn er det derfor også rigtigt at udnytte 

affald, der ikke kan genanvendes, til energiproduktion. 

 

Nordforbrænding har valgt et anlægskoncept for Ovnlinje 5, der er robust i forhold til de brændsler, 

der kan anvendes til energiproduktionen. Dette betyder, at anlægget kan brænde brændsler med en 

meget lav eller meget høj brændværdi såvel som meget varierende brændværdi på en miljø- og 

energimæssig optimal måde.  

 

Skulle affaldsmængden i interessentkommunerne falde, f.eks. som følge af øget grad af 

genanvendelse eller overførsel af interessentkommunernes affald til andre 

affaldsforbrændingsanlæg, vil Nordforbrænding i fremtiden med Ovnlinje 5 kunne brænde andre 

brændsler end almindeligt affald. Dette gælder f.eks. biomasse og biomasseaffald, affald fra 

husdyrproduktion etc. Nordforbrænding vil naturligvis i en sådan situation også have mulighed for 

at indkøbe brændsler til at varetage fjernvarmeforpligtelsen efter tilladelse fra Miljøstyrelsen. 

Eventuelt indkøb af brændsler til produktion af fjernvarme vil ske under hensyntagen til 

afregningsprisen for fjernvarmeforbrugeren. 

 

Ovnlinje 4 er etableret i 1999 og den har en forventet levetid på 20 – 25 år alt afhængig af, hvor 

meget der investeres i den. Når Ovnlinje 5 tages i drift vil Ovnlinje 4 have en begrænset resterende 

levetid. Et fald i affaldsgrundlaget vil kunne danne grundlag for beslutning om Ovnlinje 4’s videre 

skæbne fra 2020 og fremover. Til den tid kan man vurdere alternativer til forsyning af fjernvarme, 

hvis f.eks. affaldsgrundlaget ændres. 

 

 
2.5 VVM redegørelsens Hovedforslag og Projektalternativ  
Nordforbrænding har undersøgt forskellige alternativer til fastholdelse af kraftvarmeproduktions- 

og forbrændingskapaciteten.  

 

Hovedforslaget  

I forbindelse med vurderingen af tekniske forudsætninger og layout for den nye Ovnlinje 5 har 

forhold af betydning for optimal og miljørigtig udnyttelse af energiindholdet været evalueret. 

Hovedforslaget omfatter etablering af en ny Ovnlinje 5 samt bevarelse af Ovnlinje 4, begge med en 

kapacitet på 10 tons affald pr. time udlagt ved en brændværdi på 12,5 GJ/ton. I 2015, hvor Ovnlinje 

5 sættes i drift vil Ovnlinje 4 fra 1999 have reduceret driftstid på grund af alder og den vil derfor 

reelt kun behandle 9 tons affald per time. Ovnlinje 1-3 lukkes ned. De to dampproducerende 

ovnlinjer (Ovnlinje 4 og 5) tilsluttes eget turbineanlæg. Der installeres en kondenserende enhed 

med varmepumpe til yderligere fjernvarmeproduktion på Ovnlinje 5. Kondensering af røggassen 

medfører, at varmeindholdet i denne kan overføres til fjernvarmen og dermed øge den samlede 

energivirkningsgrad for anlægget fra ca. 85 % af den indfyrede energi til tæt på 100 %. Den 

kondenserende skrubber har endvidere en positiv effekt på udledningen af sure gasser og partikler 

via røggassen, da den fungerer som et ekstra røggasrensningstrin. 

 

Projektalternativ 

Idet der en risiko for, at udgifter til kondensering vil belaste fjernvarmekunderne er der også 

vurderet et projektalternativ uden kondenserende enhed. Projektalternativet omfatter etablering af 

en ny Ovnlinje 5 samt bevarelse af Ovnlinje 4 Begge med en kapacitet på 10 tons pr. time udlagt ved 

en brændværdi på 12,5 GJ/ton. I 2015, hvor Ovnlinje 5 sættes i drift vil Ovnlinje 4 fra 1999 have 

reduceret driftstid på grund af alder og den vil derfor reelt kun behandle 9 tons affald per time. 

Ovnlinje 1-3 lukkes ned. De to dampproducerende ovnlinjer (Ovnlinje 4 og 5) tilsluttes eget 
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turbineanlæg. Dette forslag har ringere energivirkningsgrad og miljøeffekt, men er billigere i indkøb 

og drift end Hovedforslaget.   

 

Der behandles den samme mængde affald i Hovedforslaget og Projektalternativet. Scenarierne 

adskiller sig kun med hensyn til, i hvor høj grad de udnytter energien i den producerede røggas på 

Ovnlinje 5 og hvor meget vandværksvand der tilføres til processerne. 

 

2.6 Vurdering 
Hovedforslaget er mere attraktivt end 0-alternativet. 

 

Hovedforslaget udnytter energien i brændslet bedst, og det giver såvel selskabsøkonomisk som 

samfundsøkonomisk de største overskud i forhold til de øvrige alternativer. I forhold til 

energiproduktionen fra Nordforbrændings nuværende kraftvarmeanlæg indebærer projektet en 

større elproduktion på affald, som fortrænger kulbaseret elproduktion på andre anlæg. 

Varmeproduktionen på affald stiger også grundet højere effektivitet og erstatter gasfyret fjernvarme 

i Nordforbrændings eget forsyningsområde. 

Hovedforslaget er baseret på robust teknologi, der kan håndtere brændsler med varierende 

beskaffenhed, således at fjernvarmeforsyningen kan opretholdes selv om affaldsmængden i 

fremtiden skulle falde, og produktionen skal sikres med andre typer af brændsler. 

 

Hovedforslaget har den bedste miljømæssige performance. Forslaget sikrer produktion af 

fjernvarme på basis af forbrændingsegnet affald med meget lav forurening til følge. Alternativer til 

produktion af fjernvarme i det Nordøstsjællandske net er naturgas, der er et fossilt brændsel. 

 

Det vurderes, at Hovedforslaget med afbrænding af 152.000 tons affald årligt i 2 

dampproducerende ovnlinjer, hvor ovnlinje er 5 placeret parallelt med Ovnlinje 4, er den bedste 

fremtidige løsning både af hensyn til teknologi, miljø og energiudnyttelse. 

 

Indkomne bemærkninger i idéfasen 

Indkaldelse af idéer og forslag for opførelse af ny ovn på Nordforbrænding blev igangsat med 

annonce og idéoplæg. Annonceringen skete i den lokale ugeavis (Ugebladet Hørsholm Midtuge) og 

løb frem til den 10. maj 2011 og via Miljøcenter Roskildes hjemmeside.  

 

Hovedformålet med den offentlige høring var at danne grundlag for fastlæggelsen af VVM-

redegørelsens indhold, idet VVM-redegørelsen dels tager udgangspunkt i lovgivningens krav til 

planlægningen, og dels i de indkomne idéer og forslag, for at sikre, at alle relevante/nødvendige 

problemstillinger bliver behandlet.  

 

Ved den offentlige høring fremsendte Fredensborg Kommune et input, der omhandlende et ønske 

om at inddrage den strategi, der er udarbejdet i kommunen om klimatilpasning og miljøstrategi for 

Usserød Å. Strategien er udarbejdet som et samarbejde mellem Hørsholm, Rudersdal og 

Fredensborg Kommune. Der indkom ikke andre forslag til emner ved idéfasens høring. 

 

I idéfasen indkom der ikke forslag til andre alternativer end de i denne rapport oplistede. 
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3 Hovedforslag 

I dette kapitel beskrives overordnet udformningen og funktionaliteten af 

affaldsforbrændingsanlæggene på Kærvej. I det sidste afsnit følger en anlægsbeskrivelse af de 

bygningsmæssige ændringer og udendørs anlæg, som opføres ved etablering af Ovnlinje 5.  

 

Beskrivelserne i Kapitel 3 omfatter Hovedforslaget og i det omfang Projektalternativet afviger fra 

beskrivelsen af Hovedforslaget er dette beskrevet i teksten. 

 

Nordforbrændings affaldsforbrændingsanlæg producerer elektricitet, som afsættes til el-nettet, og 

varme, der afsættes til Nordforbrændings eget fjernvarmenet samt gennem transmissionsledninger 

til andre fjernvarmenet. Begge afsætninger sker i henhold til langtidskontrakter.  

 

Produktionen sker primært på baggrund af affald modtaget fra interessentkommunerne Allerød, 

Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal. Endvidere er der mulighed for 

spidslastproduktion af fjernvarme på Nordforbrændings decentrale gaskedler, som er placeret 

strategiske steder i interessentkommunerne.  

 

Gennemførelsen af projektet medfører en række klima- og miljøgevinster mht. udledning til luften, 

energiudnyttelsen af affaldet mv. En oversigt over miljøgevinsterne er opridset herunder: 

 

- Øget energiudnyttelse af affaldet 
- Lavere forbrug af hjælpestoffer 
- Mindre udledning af luftforurenende stoffer og tungmetaller 
- Lavere forbrug af drikkevand til procesformål 
- Recirkulering af spildevand til procesformål 
- Klimaforbedringer 
- Reduceret støj fra køretøjer og affaldshåndtering 

 

3.1 Affaldsforbrændingsanlæg 
I dette afsnit beskrives processerne i den eksisterende Ovnlinje 4 samt nye Ovnlinje 5, dvs. 

forbrændingen, energifremstillingen, røggasrensningsanlægget samt de røggasser, som udledes fra 

forbrændingen. 

 

Den nye ovnlinje bliver etableret ved siden af Ovnlinje 4 og erstatter affaldsbehandlingskapaciteten 

på de tre ældre eksisterende varmtvandslinjer (Ovnlinje 1-3). De tre varmtvandslinjer vil ikke 

behandle affald, efter Ovnlinje 5 er indkørt. Herefter produceres der på begge ovnlinjer el og 

fjernvarme samtidig, til forskel fra tidligere, hvor Ovnlinje 1-3 udelukkende producerer fjernvarme. 

Ved produktion af el og varme samtidig øges energiudnyttelsen i affaldet markant. 

 

Den nye Ovnlinje 5 vil blive etableret med en kapacitet på 10 tons affald pr. time ved en brændværdi 

for affaldet på 12,5 GJ/ton, hvilket er samme kapacitet og udlægningsværdi som på 

Nordforbrændings eksisterende Ovnlinje 4.  

 

I tabel 3.1.1 er angivet mængderne af affald og naturgas, som har været indfyret i 

affaldsforbrændingsanlægget fra 2005-2010.  

 

    Tabel 3.1.1: Samlede indfyrede mængder af affald og naturgas (0-alternativet) 

År 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Affald (ton) 131.000 144.000 128.000 132.000 138.000 123.000 

Naturgas* (m3) 170.000 286.000 345.000 187.000 150.000 107.000 
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*: På Ovnlinje 4 bruges naturgas til opstart og nedlukning samt til at overholde krav om 

minimumsforbrændingstemperatur på 850 ºC. 

Som det fremgår af tabel 3.1.1, har de indfyrede mængder været faldende fra 2008 til og med 2009. 

Faldet tilskrives primært den globale økonomiske krise, der startede i 2007. I 2010 steg de 

indfyrede mængder som følge af afmatningen i den økonomiske krise og branden på Toelt 

Losseplads i oktober 2009, hvor store mængder vådt affald blev sendt til afbrænding på 

Nordforbrænding i starten af 2010. 

Fra 2014 vil Nordforbrænding årligt modtage yderligere 14.000 tons affald fra Birkerød. Denne 

affaldsmængde behandles i dag af Vestforbrænding. De øgede affaldsmængder fra Birkerød kan 

indeholdes i affaldsgrundlaget på 152.000 ton årligt. 

I Hovedforslaget (og Projektalternativet) indfyres op til 152.000 tons affald. Naturgasforbruget vil 

kunne blive fordoblet i forhold til i dag, idet naturgas anvendes til opstart og nedlukning af Ovnlinje 

5, som det fremgår af tabel 3.1.2. 

 

   Tabel 3.1.2: Samlede årlige indfyrede mængder af affald og naturgas (Hovedforslaget) 

Parameter Mængder Energiindhold 

Affald) 152.000 ton 528.000 MWh 

Naturgas 540.000 m3 6.000 MWh 

 

Ovnlinje 4 og den nye Ovnlinje 5 er opbygget efter principskitsen, som fremgår af figur 3.1.1. 

Røggasrensningsanlæggene adskiller sig dog fra hinanden, og det er kun på den nye Ovnlinje 5, at 

røggassen vil være tilsluttet kondenserende skrubber (Hovedforslaget).  

 

Figur 3.1.1: Principskitse af Ovnlinje 4 og 5 med dampkedel tilsluttet turbine og 

røggasrensningsanlæg. 
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Principskitsen i figur 3.1.1 viser flowet i et typisk affaldsforbrændingsanlæg. Afhængig af hvilke 

leverandører af teknologi der vælges til Ovnlinje 5, kan rækkefølgen af processerne variere. 

Røggasrensningen vil kunne etableres med forskellige metoder, som dog alle vil kunne overholde 

kravene til rensning og hermed udledning af luftforurenende stoffer. 

 

De primære processer udgøres af: 

 
• Affaldsmodtagelse og kontrol  
• Affaldsindfødning i ovnen  
• Forbrænding af affald på risten i ovnrummet og i efterforbrændingskammeret  
• Slaggeudtag til slaggecontainerhal 
• Overførsel af røggassens energi til kedel 
• Energiproduktion i turbine og fjernvarmekondensator (og som option i 

kondenserende skrubber) 
• Rensning af røggas i reaktor og posefilter 
• Udsortering af restprodukter  
• Måling af emissioner og driftsparametre 
• Udblæsning af røggasser via skorsten ved hjælp af sugetræksblæser. 

 

I det følgende gives en kort beskrivelse af de enkelte procestrin. 

 

3.1.1 Affaldsmodtagelse og kontrol 
I forbindelse med etableringen af Ovnlinje 5 bygges en ny stabelsilo. Herefter vil siloen bestå af en 

24 meter lang aflæssesilo samt to stabelsiloer på henholdsvis 10 og 12 meters bredde. Siloerne er 25 

meter høje. Stabelsiloerne fyldes via de ophængte kraner. Med siloudvidelsen forventes siloen i alt 

at kunne rumme ca. 2.200 tons affald svarende til ca. 100 timers forbrændingskapacitet, når 

Ovnlinje 4 og 5 er i drift samtidig. 

 

Der etableres en ny lukket aflæssehal til erstatning for den nuværende hal som nedrives. Den nye 

aflæssehal bliver ca. 37 meter lang og ca. 48 meter bred og 25 meter høj.  

 

I aflæssehallen bakker bilerne hen til silokanten og tipper affaldet ned i siloen. Modtageområdet er 

illustreret på figur 3.1.1.1, hvor det grønne område illustrerer det eksisterende anlæg og det røde 

område illustrerer de nye siloer. 

 

Figur 3.1.1.1: Tværsnit af ovnlinjerne set fra enden af bygningen, hvor affaldet aflæsses 

og lægges i stabelsiloer. 
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Affaldet opblandes med kranerne i aflæssesiloen inden overførsel til stabelsiloerne. Dette princip 

anvendes også i dag. 

Stort brændbart affald vil blive neddelt, inden det brændes i ovnen. Neddelingen vil blive foretaget 

inden ankomst eller i sjældne tilfælde i Nordforbrændings eksisterende kværn..  

For at forhindre spredning af lugt til omgivelserne holdes der et konstant undertryk i aflæssehallen 

og siloområdet. Udsugningsluften anvendes som forbrændingsluft i ovnene, hvilket forhindrer 

spredning af lugt fra affaldet i nærområdet. 

Det modtagne affald kontrolleres løbende. Kontrollen er en visuel inspektion som foretages af de 

medarbejdere, som overvåger siloen og styrer kranerne. Der vil herudover være videokameraer med 

TV-skærme til at støtte overvågningen.  

Nordforbrænding har udarbejdet en informationsfolder med bestemmelser for, hvilke typer affald 

Nordforbrænding modtager. Indleveres affaldstyper, som ikke må brændes på anlægget, vil disse 

blive afvist, og affaldstransportøren vil blive bedt om at foretage en udsortering af affald, inden 

læsset kan modtages igen. 

 

3.1.2 Affaldsindfødning i ovnen 

Efter blanding af affaldet overføres det til stabelsiloerne ved hjælp af kraner. Fra stabelsiloerne 

overføres affaldet til tragten. For enden af tragten ender affaldet i en skakt, der fører affaldet til 

indfødningssystemet. Skakten vil permanent være fyldt op med affald, hvilket skaber tæthed 

mellem ovnen og tragtdækket. Desuden forsynes skakten i toppen med en lukkeanordning, som 

muliggør sikring mod tilbagebrænding fra ovnen samt lufttæt lukning, når ovnen er ude af drift. 

Denne lukkeanordning er hydraulisk drevet og den kan betjenes fra forbrændingsanlæggets 

kontrolrum. Øverst i tragten vil der ske en vis fordampning fra det stablede affald. 

 

Affaldet transporteres kontinuerligt ind i selve ovnrummet. Indfødningssystemet kan reguleres trinløst 

og sikrer således en jævn og kontrolleret tilførsel af affald i hele ovnens bredde. Mængden af affald, der 

tilføres ovnrummet, tilpasses behovet, således at der konstant holdes en indfyret effekt på ca. 35 MW. 

 

3.1.3 Ovnrum med rist og efterforbrændingskammer 

Det overordnede forbrændingskoncept for Ovnlinje 5 vil være et vandkølet ovnkammer med 

afbrænding på en bevægelig rist. Dette er den generelt anvendte teknologi inden for 

affaldsforbrænding overalt i verden. 

 

Ovnen består af et forbrændingskammer med en skråt- eller vandret-stillet, bevægelig rist, som 

langsomt transporterer affaldet igennem forbrændingskammeret og fremad mod slaggefaldet i den 

anden ende af ovnen. På affaldets vej igennem ovnen sker der først en udtørring af affaldet, 

hvorefter affaldet afgiver brændbare gasser (pyrolysering). Derefter kommer der en 

udbrændingszone og evt. en luftkølet kølezone inden slaggefaldet, hvor affaldet vil være fuldt 

udbrændt. Til at sikre en fuldstændig forbrænding tilføres nøje tilpassede luftmængder undervejs i 

forbrændingskammeret.  

 

3.1.4 Slagger  

Slagger er affaldets ubrændbare bestanddele. Slaggen og ristegennemfald, som er små partikler 

(f.eks. sand), der falder gennem risten, ledes fra risten, gennem slaggefaldet ned i et vandbad. 

Slaggen udtages fra vandbadet med en transportør og opsamles i containere i 

slaggecontainerhallen, hvorfra den efter oparbejdning afsættes til nyttiggørelse i bygge- og 

anlægsbranchen.  

 

Slaggesystemets vandbad skal løbende suppleres med vand, da en del fordamper og ledes med 

forbrændingsluften ind i ovnen igen. Der kommer ikke noget spildevand fra slaggeudtaget. 

Vandforbruget dækkes af den løbende delstrøm af vand, som udtages fra kedlen for at undgå 

opkoncentrering af urenheder i kedelvandet.  
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Slaggemængden afhænger af affaldets sammensætning. Erfaringsmæssigt vil slaggemængden 

udgøre ca. 2 tons pr. time ved indfyring af en affaldsmængde på 10 tons pr. time, svarende til ca. 20 

% af affaldsmængden. For begge ovnlinjer giver det en samlet slaggeproduktion på ca. 4 tons i 

timen. 

 

3.1.5 Kedel- og turbineanlæg  

Røggassen fra affaldsforbrændingen nedkøles i dampkedlen, samtidig med at der produceres damp, 

som anvendes til el-produktion i anlæggets turbine og generator. Den producerede elektricitet 

afsættes til el-nettet. Efter turbinen ledes dampen gennem en række varmevekslere, som producerer 

fjernvarme, der distribueres ud i fjernvarmenettet. 

 

Røggassen fra Ovnlinje 4 nedkøles til ca. 120 °C, inden den ledes til skorstenen. I den nye Ovnlinje 5 

nedkøles røggassen til ca. 30 °C, idet der i Hovedforslaget anvendes en kondenserende skrubber 

med varmepumpe. 

 

3.1.6 Røggasrensning 

Inden røgen føres ud gennem skorstenen, bliver den renset for en række miljøskadelige 

komponenter. Røggassen renses i et røggasrensningsanlæg for følgende komponenter: 

 

• Kvælstofoxider (NOX) 
• Partikler 
• Sure gasser (HCl, SO2 og HF) 
• Tungmetaller 
• Dioxiner og furaner 

 

Kvælstofoxider fjernes ved hjælp af ammoniakvand i ovnens efterforbrændingszone, dvs. før det 

egentlige røggasrensningsanlæg.  

 

De resterende komponenter fjernes i et vådt røgrensningsanlæg (Ovnlinje 4) og et semi-tørt 

røggasrensningsanlæg (Ovnlinje 5), hvor der tilføres kalk og aktivt kul, hvorefter røggassen renses i 

et posefilter. 

 

Efter røggasrensningsanlægget placeres en sugetræksblæser, som opretholder røggasflowet gennem 

kedel og røggasrensningsanlægget og sikrer undertryk i ovnrummet. Efter sugetræksblæseren ledes 

røggassen til anlæggets skorsten. 

 

Rensning for kvælstofoxid (NOX) 

Kvælstofoxider fjernes ved hjælp af en såkaldt SNCR-proces (Selective Non-Catalytic Reduction), 

hvor der anvendes et reducerende stof, som reagerer med kvælstofoxiderne. På Nordforbrænding 

anvendes ammoniakvand som reducerende stof. 

 

Ved SNCR-processen indsprøjtes forstøvet ammoniakvand i kedlen. Her reagerer ammoniak med 

kvælstofoxiderne og danner frit kvælstof (N2) og vanddamp, som begge udledes med røggassen. 

SNCR-processen kan reducere røggassens NOX-indhold med ca. 50 pct. 

 

Nordforbrænding har en eksisterende tank til opbevaring af ammoniakvand til brug for SNCR-

processen. Ammoniaktanken har et volumen på ca. 44 m3, hvilket er stort nok til at forsyne både 

Ovnlinje 4 og 5. 
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Rensning for partikler, sure gasser, tungmetaller og dioxin i vådt røggasrensnings-

anlæg (Ovnlinje 4)1 

I det følgende behandles et typisk koncept for våd røggasrensning. Løsningen er procesmæssigt 

skitseret i figur 3.1.6.1 og er i korte træk karakteriseret under denne. 

 

 

Figur 3.1.6.1: Procesdiagram for våd røggasrensning i Ovnlinje 4 

 

Inden røggassen ledes gennem den våde røggasrensning fjernes indholdet af partikler i 

elektrofileteret. Herefter køles røggassen først i gas/gas veksleren og dernæst i quenchen (start af 

sur skrubber) til ca. 60 °C vha. vandindsprøjtning. I skrubberens først trin fjernes HCl og HF fra 

røggassen sammen med Hg og metaller. Røggassen føres videre til 2. trin, der er basisk, hvor SO2 

fjernes. Den rensede røggas genopvarmes i gas/gas-veksleren til minimum 120 ºC før den føres til 

posefilteret, hvor tilsætning af aktivt kul eller kul/kalkblanding før posefilter sikrer rensning for 

dioxiner og furaner og evt. Hg og partikler. Den rensende røggas føres til det fri via skorstenen. 

Spildevandet fra skrubberen renses for tungmetaller og neutraliseres inden den ledes bort 

 

Rensning for partikler, sure gasser, tungmetaller og dioxin i semi-tørt 

røggasrensningsanlæg (Ovnlinje 5) 

Den principielle opbygning af et semi-tørt røggasrensningsanlæg med recirkulation af restproduktet 

er illustreret i figur 3.1.6.2. Detaljerne i processen og den fysiske udformning af 

røggasrensningsanlægget er leverandørafhængige, så den endelige udformning af anlægget kan 

afvige fra principskitsen. 

 

                                                                    
1 Reference: Rapport fra Rambøll maj 2011; Røggasrensning ovnlinje 5 
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Figur 3.1.6.2: Procesdiagram for semi-tør røggasrensning. 

 

Den ubehandlede røggas fra kedlen er typisk 170 - 200 °C. For at reducere røggassens temperatur 

kan det være nødvendigt at tilsætte forstøvet vand for at sænke temperaturen til omkring 140 °C. 

Ved denne temperatur opnås de mest optimale reaktionsforhold. 

 

Efter sænkning af røggassens temperatur til ca. 140 °C tilsættes hydratkalk samt aktivt kul til 

røggassen ved indblæsning. Formålet med den tilsatte hydratkalk er at neutralisere røggassens sure 

komponenter og bringe disse over på en form, der bevirker, at de sure gasser kan filtreres fra den 

øvrige røggas.  

 

I processens reaktor blandes røggas og hydratkalk i en stærk turbulent pulver/røggas blanding, 

hvormed røggassen bringes i god kontakt med hydratkalkspartiklerne. De stærkt turbulente 

forhold, der hersker i reaktoren, sikrer, at de sure gaser bringes i nær kontakt med hydratkalkens 

overflade, så de kemiske reaktioner forløber så effektivt som muligt. 

 

For at sikre fjernelse af dioxiner og andre miljøgifte fra røggassen tilsættes som oftest aktivt kul 

eller et lignende materiale til røggassen. Tilsætning af aktivt kul foretages enten sammen med 

hydratkalk til reaktoren eller til røggassen efter reaktoren.  

 

Fra reaktoren føres røggassen sammen med hydratkalkpartiklerne, disses reaktionsprodukter og 

flyveaske fra røggassen samt tilsat aktivt kul videre til et posefilter, hvor røggassens indhold af fast 

stof fraskilles.  

 

I posefiltret filtreres røggassen gennem "poser", hvor partiklerne aflejres som filterkager på 

posernes yderside, og den rensede røggas suges ud gennem posens inderside. Røggassen tvinges 

gennem filterkagerne, og røggassen bringes således igen i kontakt med den tilsatte hydratkalk. Fra 

bunden af posefiltret opsamles posefiltrets filterkager, der er restproduktet fra røggasrensningen. 

For at øge udnyttelsen af den tilsatte hydratkalk anvender de fleste leverandører recirkulering af 

røggasrensningsproduktet til reaktoren. Overskydende restprodukt sendes til anlæggets askesilo. 
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3.1.7 Røggaskondensering (Hovedforslag) 

I røggaskondensatorens skrubber køles røggassen fra ca. 140 ºC til ca. 30 ºC ved hjælp af en 

eldreven varmepumpe. Røggassens energi overføres til fjernvarmesystemet.  

 

Omfanget af røggaskondensatorens energiproduktion styres af fjernvarmeforbruget og behovet for 

elproduktion, idet driften af varmepumpen reducerer netto elproduktionen fra anlægget.  

 

Ved røggaskondensering vil der også ske en vis reduktion i røggassens restindhold af sure gasser, 

partikler og metaller i skrubberen. 

 

3.1.8 Siloer  

For alle tanke og siloer gælder, at disse placeres på befæstet areal og om nødvendigt i et kar eller 

lignende uden afløb til at opsamle siloens fulde volumen.  

 

Kalksilo 

Hydratkalk leveres i tankbil og opbevares i en silo. I forbindelse med opførelsen af Ovnlinje 5 

opføres en ny silo med en kapacitet på 50 tons.  

 

Siloen er forsynet med et posefilter til fjernelse af partikler fra fortrængningsluften og 

transportluften fra påfyldning. Fra siloen udsluses kalken til en lukket transportør, som føres 

direkte til en indblæsningsdyse, hvor kalken blandes med vand.  

 

Silo med aktivt kul 

Aktivt kul leveres i tankbil til siloen. Siloen er forsynet med et posefilter til fjernelse af partikler fra 

fortrængningsluften og transportluft fra påfyldning.  

 

Der forventes etableret en kulsilo med et effektiv volumen på 55 m3 efter opførelsen af Ovnlinje 5. 

 

Restproduktsilo 

Restproduktet sendes til en restproduktsilo, som også modtager kedelaske. Siloen er forsynet med 

et posefilter til fjernelse af partikler fra udluftningen af fortrængt luft og evt. transportluft.  

 

Restproduktet er en blanding af flyveaske, calciumklorid, calciumsulfit/sulfat og calciumfluorid, 

overskudskalk og brugt aktivt kul. Endvidere vil produktet indeholde restproduktet fra SNCR-

processen. Restprodukterne fra røggasrensningen forventes også som i dag transporteret til 

Tyskland og Norge på et miljøgodkendt anlæg, hvor produkterne anvendes til stabilisering af f.eks. 

gamle saltminer. 

 

Der etableres en restproduktsilo med en effektiv volumen på mindst 73 m3 efter opførelsen af 

Ovnlinje 5. Der etableres mulighed for, at både Ovnlinje 4 og 5 kan levere restprodukt til den 

eksisterende og den nye restproduktsilo. 
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3.1.9 Sugetræksblæser 

Som sidste led i røggasrensningen findes anlæggets sugetræksblæser. Sugetræksblæseren har til 

opgave at sikre, at der er undertryk hele vejen fra ovnen gennem kedlen og røggasrensningen frem 

til blæseren. Endvidere sikrer sugetræksblæseren, at røggassen opnår en hastighed gennem 

skorstensrørene, der sikrer, at røggassen spredes i luften som krævet i miljøgodkendelsen.  

 

Til brug ved strømsvigt får blæseren endvidere en hjælpemotor, der er i stand til at holde 

sugetræksblæseren tilstrækkeligt i gang til at sikre undertryk i ovnrummet selv under nedkøring 

efter strømudfald. 

 

3.1.10 Emissions- og driftsmålinger 

Inden den rensede røggas ledes ud gennem skorstenen, udføres kontinuerlig måling af 

emissionskoncentrationen af partikler, TOC (Total Organic Compounds), CO (kulilte), HCl 

(saltsyre), HF (flussyre), SO2 (svovldioxid), NOX (kvælstofoxider) og NH3 (Ammoniak)på hver 

ovnlinje. På målestationen registreres også røggassens indhold af vand og ilt samt røggassens 

temperatur og tryk. På den måde kan en række driftsparametre følges og justeres om nødvendigt. 

 

Sammen med emissionsmålestationen installeres en række målestudse til prøveudtagning til brug 

for kontrolmålinger. 

 

3.1.11 Skorsten 

Røggassen fra den nye ovnlinje vil blive udledt via et nyt røgrør i den eksisterende 100 meter høje 

skorsten. I afsnit 6.1 fremgår beregninger baseret på udledte mængder af forurenende stoffer. 

Beregningerne viser, at skorstenen er rigeligt høj til at opnå en tilpas spredning af røggassen til 

overholdelse af de gældende lovkrav for luftforurening i omgivelserne. 

 

Temperaturen af røggassen fra Ovnlinje 5 ved afgang til skorstenen afhænger af, hvorvidt det er 

Hovedforslaget eller Projektalternativet, der gennemføres.  

 

Temperaturen vil, afhængig af hvilken løsning der vælges, være: 

 

• Hovedforslaget: Ca. 30 oC ved kondenserende skrubber og varmepumpe  

Projektalternativet: Ca. 140 oC  

 

3.1.12 Spildevand  

Ved etablering af Hovedforslaget, der indeholder den kondenserende skrubber med varmepumpe, 

dannes kondensatet, der anvendes til procesformål på Ovnlinje 5 og Ovnlinje 4. Der bliver i alt årligt 

dannet 62.000 m3 kondensat fra den kondenserende skrubber. Alt kondensatt anvendes til 

procesformål og der er således ikke et overskudskondensat som udledes til kloak eller recipient. 

Ved fuld belastning på Ovnlinje 5 (Hovedforslaget) genereres 7,8 m3 kondensat pr. time. Ovnlinje 5 

bruger 3,4 m3 pr. time i røggasrensningen og 1,3 m3 pr. time til spædevand til kedlen og køling af 

slaggen, i alt 4,7 m3 vand pr. time, og der er således 3,1 m3 i overskud pr. time. 

 

Ovnlinje 4 anvender omkring 3,5 m3/time til røggasrensningen og 1,5 m3/time i 

spædevandsanlægget.  

 

Under normal drift kan hele mængden af overskudskondensat (Hovedforslaget) udnyttes på 

Ovnlinje 4 og dermed erstatte drikkevand. Ved 70 % last på Ovnlinje 4 svarer dens forbrug af 

drikkevand til procesformål til den genererede kondensatmængde på Ovnlinje 5 ved 100 % last. 

Vandværksvand anvendes derfor i Hovedforslaget kun til supplement til spædevandsanlæg og i de 
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driftssituationer, hvor røggaskondenseringen ikke er i drift ved en belastning, der producerer 

tilstrækkeligt vand til egetforbruget. 

 

Der anvendes ikke overfladevand til nogle af processerne. Der udledes alene overfladevand fra 

regnskyl til Usserød Å og den offentlige fælleskloak. I afsnit 6.6 er redegjort for vandbalancen for 

overfladevand. 

 

I tabel 3.1.12.1 er vist en oversigt over forbruget af procesvand i henholdsvis 0-alternativet, 

Hovedforslaget og Projektalternativet. Vand tilført med affaldet og emitteret via skorstenen er ikke 

indeholdt i balancen. 

 

Tabel 3.1.12.1 Oversigt over årlig vandbalance for procesvand forbrugt til Hovedforslag 

og de to alternativer angivet i m3.  

Parameter Input 

fra 

vandvæ

rk 

Input 

Kondens

eret vand 

Vand 

fraført i 

slagge 

Damp fra 

slaggekøl

ing 

Ud via 

skorsten 

Regenere

ring til 

røggasre

nsning 

Procesva

nd til 

kloak 

0-alternativ 

Ovnlinje 1-3 7.000 0 2.500 2.500 0 0 2.000 

Ovnlinje 4 44.000 0 3.000 3.000 29.000 0 9.000 

Hovedforslag 

Ovnlinje 4 19.000 25.000 3.000 3.000 29.000 0 9.000 

Ovnlinje 5 0 37.000 3.000 3.000 4.000 27.000 0 

Projektalternativ 

Ovnlinje 4 44.000 0 3.000 3.000 29.000 0 9.000 

Ovnlinje 5 37.000 0 3.000 3.000 29.000 0 2.000 

 

Beskrivelse af vandbalance 

 

0-alternativet 

I 0-alternativet bliver der ikke dannet kondensat, da røggassen ikke bliver nedkølet yderligere. 

Dette betyder at hele vandforbruget i de fire ovnlinjer skal dækkes af vand fra forsyningsnettet. 

Ovnlinje 4 har et væsentligt højere vandforbrug end ovnlinje 1-3, da ovnlinje 4 har tilknyttet en 

skrubber. 

 

Slaggerne køles med overskudsvand fra fjernvarmecentralens kedelvandsanlæg suppleret med vand 

fra forsyningsnettet. Cirka halvdelen af vandet fordamper når det rammer slaggerne mens den 

anden halvdel forbliver i slaggerne som borttransporteres med lastbiler. Da vandet fra 

røggasrensningen i Ovnlinje 4 ikke kondenseres, som på ovnlinje 5, udledes dampen via skorstenen. 

Den resterede del der ikke fraføres eller fordamper fra slaggekøling eller udledes via skorsten 

afledes til den offentlige kloak.  
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Hovedforslaget 

I Hovedforslaget dækkes ved normale driftsforhold hele vandforbruget i Ovnlinje 5 og dels Ovnlinje 

4 af kondensat fra den kondenserende skubber på Ovnlinje 5. Af 62.000 m3 kondensat anvendes 

37.000 m3 til processer i Ovnlinje 5 og de resterende 25.000 m3 i Ovnlinje 4. På grund af den 

kondenserende skrubber udledes der kun 4.000 m3 vand via skorstenen fra Ovnlinje 5. Da der ikke 

ændres på røggasrensningssystemet i Ovnlinje 4, udledes der den samme mængde vand via 

skorstenen som i 0-alternativet. Det vandforbrug på Ovnlinje 4, der ikke kan dækkes af 

overskudskondensatet fra Ovnlinje 5, dækkes af vand fra forsyningsnettet. Ved op til 70 % last af 

ovnlinje 4 dækkes vandforbruget på Ovnlinje 4 alene af overskudskondensatet fra Ovnlinje 5. 

 
Såfremt Ovnlinje 4 ikke er i drift, kan Ovnlinje 5 være i drift uden den kondenserende skrubber og 

dermed uden produktion af kondensat. Hvorvidt den kondenserende skrubber er i drift, er betinget 

af bl.a. efterspørgslen efter fjernvarme og el samt mængden af affald i affaldssiloen. 

 

I Hovedforslaget bliver der etableret bassiner og tanke i forbindelse med bygningen til Ovnlinje 5, 

der kan rumme ca. 180 m3 kondensat, svarende til ca. 3 døgns produktion. 

 

Ovnlinje 5 er således spildevandsfrit, idet der ikke ledes processpildevand til kloak ved 

gennemførelse af Hovedforslaget. 

 

Ved gennemførelse af Hovedforslaget ændres ikke på mængden af spildevand fra Ovnlinje 4, men 

der ændres på forbruget af vandværksvand, pga. anvendelse af kondensatet fra Ovnlinje 5. 

 

Projektalternativet 

Vandflowet i Projektalternativet adskiller sig fra Hovedforslaget ved at vandforbruget på begge 

ovnlinjer dækkes af vand fra forsyningsnettet i stedet for kondensat.  

 

3.1.13 El- og fjernvarmeproduktion 

Ovnlinje 4 og 5 er dampproducerende anlæg med turbinedrift. Ovnlinjerne har høj 

energieffektivitet og stor robusthed bl.a. i forhold til variationer i affaldets forbrændingstekniske 

egenskaber. Den samlede energiudnyttelse på de to ovnlinjer bliver tæt på 90 %. El-produktionen 

vil udgøre ca. 25 % og fjernvarmen de sidste ca. 75 % af energiproduktionen. Produktionstallene 

gælder Hovedforslaget med kondensering. 

  

I tabel 3.1.13.1 er vist en oversigt over energiproduktionen i 0-alternativet og de to alternativer. Det 

skal bemærkes, at værdierne i 0-alternativet er gennemsnitsværdier for ovnlinjernes produktion i 

2011, hvor Hovedforslaget og Projektalternativet er gennemsnitstal for produktionen over 20 år 

(2015 – 2035) 

 

   Tabel 3.1.13.1: Energiproduktion i 0-alternativet, Hovedforslaget og Projektalternativet  

Energiproduktion 

Gennemsnit pr. år 
0-alternativet Hovedforslag Projektalternativet 

Affaldsmængde brændt 

(ton) 
152.000 152.000 152.000 

Elproduktion, total (GWh) 40 82  93  

Varmeproduktion, affald, 

(GWh) 
280 320 327 

Varmeproduktion, 

kondensering (GWh) 
0 46 0 

Varmeproduktion, total 

(GWh) 
280 366  327  
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Nordforbrænding leverer fjernvarme til eget net i Nordøstsjælland, som omfatter 

forsyningsområder i Nivå, Birkerød, Hørsholm, Humlebæk og Kokkedal. Herudover er der 

forsyningsledninger mod henholdsvis nord til Helsingør og Hornbæk Fjernvarme og syd til Holte 

Fjernvarme og DTU (Lyngby). En oversigt over fjernvarmenettets hovedledning fremgår af figur 

3.1.13.1. 

 
 

 
 

Figur 3.1.13.1: Oversigt over Nordforbrændings hovedledning til distribution af 
fjernvarme. 

 

3.1.14 Bedste tilgængelige teknologi (BAT) 

Den teknologi, der er valgt til Nordforbrændings Ovnlinje 5, er i overensstemmelse med de 

generelle forventninger til anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi (BAT) på 

affaldsforbrændingsanlæg. Disse teknologier er formuleret i et såkaldt BREF-dokument 

”Referencedokument for anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi ved affaldsforbrænding”. 

BREF-dokumentet er udgivet af EU og angiver 63 konkrete teknikker, der skal tages i anvendelse, 

for at anlægget indrettes og drives, så det giver anledning til mindst mulig miljøbelastning.  

 

Af de 63 konkrete teknikker, anvendes de 51 i det konkrete projekt. Årsagen til, at de resterende 12 

teknikker ikke er indeholdt i projektet, er, at teknikkerne ikke er relevante for det konkrete projekt.  

 

Med anvendelse af de 51 relevante BAT-teknikker finder Nordforbrænding derfor, at der anvendes 

den bedste tilgængelige teknik ved bl.a. at: 
• søge at etablere en løsning med så effektiv en udnyttelse af affaldet som muligt 
• søge at anvende de mindst skadelige stoffer i anlægget, specielt i røggasrensningen 
• søge at optimere de anvendte processer og teknologier 
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• fremme genanvendelsen af slagger og metaller ved at afsætte det til AFATEK A/S2, 
som har flere afsætningskanaler. 

 

3.2 Bygningsmæssige ændringer og udendørs anlæg 
Etableringen af den nye Ovnlinje 5 vil ske i en ny ovn/kedelbygning øst for den nuværende Ovnlinje 

4. Det forventes, at den nye ovn/kedelbygning vil blive ca. 104 meter lang (nord-syd), 12 meter bred 

og 25 meter høj, dog 35 meter over top af kedel. Bygningens dimensioner er som på den 

eksisterende Ovnlinje 4.  

 

Den nye ovnhal opføres med fuld kælder under bygningen. Kælderen  bliver 12 m bred, ca. 104 lang 

og ca. 5 m dyb. Der skal således fjernes ca. 6.240 m3 jord. 

  

 

Figur 3.2.1: 3D Skitse af ny Ovnlinje 5. 

 

Der etableres en ny lukket aflæssehal til erstatning for den nuværende hal. Den nye aflæssehal 

bliver ca. 37 meter lang og ca. 48 meter bred og 25 meter høj. Dermed bliver den nye aflæssehal 

betydelig større end den eksisterende, som er ca. 22 meter lang og ca. 8 meter bred.  

 

De planlagte bygningers placering er vist i figur 3.2.1 og på plantegningen i figur 3.2.2. Nye 

bygninger er markeret med rød. 

 

 

                                                                    
2  AFATEK A/S er et selskab, der modtager, sorterer og afsætter forbrændingsslagge. Afsætningen sker til genanvendelse i 

bygge- og anlægsarbejder, hvor slaggen kan erstatte bundsikringsgrus, jordfyld og andet. 
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 Figur 3.2.2: Plantegning 

 

Affaldssiloen udvides i længden med 12 meter mod øst med ny stabelsilo. Siloudvidelsen har samme 

bredde som den eksisterende silo på 14 meter.  

 

Til Ovnlinje 5 bliver der etableret en ny turbinehal der er ca. 11 meter bred, 11 meter lang og 15 

meter i høj. 

 

De nye bygninger er illustreret med rødt i figur 3.2.2. 

 

Tidsramme for bygge- og anlægsarbejder 

Bygge- og anlægsarbejder på arealet forventes igangsat ultimo 2012 og at vare til oktober 2014. Den 

nye ovnlinje planlægges sat i prøvedrift i december 2014 med henblik på, at den kan være i 

kontinuerlig drift marts 2015. 

 

Hovedterminerne for etableringen af den nye ovnlinje forventes at blive som følger: 

 

Aktivitet Periode 

Bygningsarbejde, fabrikation og montage  Feb. 2013 – Okt. 2014 

Test og idriftsættelse (ingen affald på rist) Okt.2014 – Nov. 2014 

Start prøvedrift (affald på rist) 1) Dec. 2014 – Feb.. 2015 

Anlæg i kontinuerlig drift Mar. 2015 

 
1) I testperioden vil anlægget blive indkørt og tilpasset kontinuerlig drift. For at 

sikre at anlægget fungerer optimalt, vil der blive udført test af 
affaldsindfødningssystem, brændere, blæsere, røggasrensningssystem mv. Da der 
er tale om test, kan det ikke udelukkes, at der i perioder vil være forhøjet 
støjniveau, forhøjede luftforureningsværdier, større spildevandsmængder, 
affaldsmængder mv. end forudsat i denne rapport. Testene er en forudsætning 
for, at anlægget indstilles, således at den fremadrettede drift bliver så optimal 
som muligt. Miljøstyrelsen udarbejder en idriftsættelsestilladelse, hvor de 
midlertidige driftsforhold i testperioden bliver reguleret med vilkår. 
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4 Planforhold 

Planforhold er beskrevet i kommuneplantillægget til Hørsholms kommuneplan ”Helhedsplan 2009-

2020” og forslag til Lokalplan 148. 
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5 Eksisterende forhold (0-alternativet) 

5.1 Luftforurening 

5.1.1 Metode 

Der foretages følgende beregninger: 

 

• Virksomhedens bidrag til koncentrationen af forurenende stoffer i omgivelserne 
• Den samlede luftkvalitet i området 
• Virksomhedens bidrag til deposition af forurenende stoffer i omgivelserne 

 

Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne beregnes ved hjælp af OML-modellen 

(Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodel). Der anvendes modellens multikildeversion 

(OML-Multi), version 5.03. Resultatet af beregningerne er 99 % fraktiler, som direkte kan 

sammenlignes med grænseværdierne i Miljøstyrelsens B-værdivejledning. 

 

Den samlede luftkvalitet i området beregnes og vurderes ud fra virksomhedens bidrag og en 

skønnet baggrundskoncentration. Resultatet heraf kan sammenlignes med EU’s luftkvalitetskrav. 

 

Deposition af forurenende stoffer sker dels som tørdeposition (almindelig afsætning på 

jordoverfladen) og som våddeposition, når det regner. Tørdepositionen af forurenende stoffer 

beregnes ud fra OML-beregninger for årsmiddelværdier og en depositionsfaktor for det stof, 

beregningen foretages for. Våddeposition beregnes ud fra en standardkurve, der angiver deposition 

som funktion af afstanden fra en skorsten. 

 

5.1.2 Kilder og udledte luftforurenende stoffer 

Virksomhedens udledning af luftforurenende stoffer sker fra en 100 m høj skorsten.  

Virksomheden har 4 ovnlinjer, som alle leder røggasser til skorstenen. Udledningen sker gennem 

separate røgrør for hver ovnlinje. Skorstenens yderkappe har en diameter af 5,5 meter. 

 

Fra skorstenen udledes røggasser indeholdende forskellige stoffer, herunder kvælstofoxider (NOX), 

sure gasser, CO, partikler og tungmetaller. 

  

Der er foretaget en analyse af hvilke stoffer, der giver den største miljøbelastning. Dette er udført 

ved at beregne den såkaldte spredningsfaktor for alle stoffer. Spredningsfaktoren er forholdet 

mellem den udledte mængde pr. sek. af et stof og grænseværdien for, hvor høj 

koncentrationsbidraget af det pågældende stof må være i omgivelserne. 

 

Det er på basis heraf besluttet at lave følgende beregninger for at give den bedst mulige vurdering af 

virksomhedens miljøbelastning: 

 
• Beregning af immissionskoncentrationsbidrag for NO2 baseret dels på 

grænseværdien og på målte værdier for emission af NOX. 
• Beregning af deposition af kvælstof baseret på grænseværdier.  
• Beregning af våd- og tørdeposition for tungmetaller baseret på målte værdier. 

 

Der gennemføres ikke beregning af immissionskoncentrationsbidrag eller deposition for 

tungmetaller baseret på grænseværdierne. Årsagen hertil er, at grænseværdierne ikke afspejler 

miljøbelastningen fra et moderne affaldsforbrændingsanlæg med røggasrensning og de ville derfor 

vise et urealistisk billede af den maksimalt mulige miljøbelastning.      
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5.1.3 Årlige emissioner 

Der er beregnet årlige værdier for emissionen af forurenende stoffer fra virksomhedens skorsten. 

Der er beregnet emissioner baseret på emissionsgrænseværdierne og på målte værdier. 

Resultaterne af beregningerne er vist i tabel 5.1.3.1. 

 

  Tabel 5.1.3.1: Oversigt over emissioner af stoffer for O-alternativet, Ovnlinje 1-4 

Stof/stofgruppe Årlig emission i kg 

baseret på 

grænseværdier  

Årlig emission i kg 

baseret på målte 

værdier 

Målt værdi i % 

af grænseværdi 

NOX 224.113 151.988 67 

NH3 11.206 8.292 73 

Hg 56 5,4 10 

Pb 112 3,4 3 

Cu 112 2,2 2 

Mn 168 11,2 7 

Cd 28 0,6 0,2 

Ni 56 2,2 4 

As 11,2 1,1 10 

Cr 56 1,1 2 

Tl 28 0,6 2 

Sb 11,2 1,1 10 

Co 16,8 1,1 6 

V 16,8 1,1 6 

 

 

Det ses af tabel 5.1.3.1, at emissionerne baseret på de målte værdier ligger langt under de 

tilsvarende emissioner beregnet på basis af grænseværdierne. Det gælder især for tungmetallerne. 

Her ligger de målte værdien alle en faktor 10 eller mere under de værdier, der er baseret på 

beregning ud fra grænseværdierne. 

 

5.1.4 Påvirkning af luftkvalitet 

Der er foretaget en beregning af virksomhedens bidrag til koncentrationen af NO2 i omgivelserne.  

 

Emissionsgrænseværdien gælder for den emitterede mængde NOx regnet som NO2. B-værdien 

gælder for den del af NOx-mængden, der udsendes som NO2.  
Det er ved beregningen forudsat, at maksimalt halvdelen af NOX er omdannet til NO2 i 

receptorpunkterne. Erfaringsmæssigt er dette en konservativ antagelse, og metoden er i 

overensstemmelse med praksis i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning. 

Inddata til OML-beregningen er vist i tabel 5.1.4.1. 
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Tabel 5.1.4.1: Kildedata til OML-beregning for NO2 og NH3 (anvendes til 

depositionsberegning) 

Ovnlinje 

 

 

 

 

Nr. 

Røggas-

mængde 

 

 

 

Nm3/time 

Afkast-

højde 

 

 

 

m 

Afkast- 

tempe-

ratur 
 

 

oC 

Indre  

diameter 

af afkast 

 

 

m 

Ydre  

diameter 

af afkast 

 

 

m 

Bygnings- 

højde 

HB 

 

 

m 

NO2 

Kilde-

styrke 

døgn- 

grænse-

værdi 

 

mg/sek. 

NH3 

Kilde-

styrke 

døgn- 

grænse-

værdi 

 

mg/sek. 

1 26.236 100 130 0,69 5,5 35 556 55,6 

2 26.236 100 130 0,69 5,5 35 556 55.6 

3 26.236 100 130 0,69 5,5 35 556 55,6 

4 75.078 100 120 1,22 5,5 35 1887 188,7 

 

Øvrige inddata 

Terræn: Fladt terræn 

Receptornet: Der er beregnet i afstande fra 0 – 10.000 m fra skorstenen 

Receptorhøjde: 1,5 m over terræn og 25 m over terræn 

 

 

OML-beregninger udføres altid i standardhøjden 1,5 m over terræn. Herudover skal der beregnes i 

de højder, hvor der ellers kan opholde sig mennesker, f.eks. i etagebyggeri og i højhuse. De højeste 

koncentrationer vil for høje skorstene stige med højden op til en højde lidt over selve skorstenen. 

Årsagen hertil er det termiske - og det dynamiske løft i afkastet. Jo lavere en bygning ligger i forhold 

til afkasthøjden, jo længere tid vil der gå, før røgfanen når bygningen. Det betyder, at jo lavere en 

bygning er placeret i forhold til højden af skorstenen, jo lavere vil koncentrationen være i røgfanen, 

når den når bygningen. 

 

De højeste bygninger i området er Ådalsparken med en højde på 25 m over terræn. 

 

Med en skorstenshøjde på 100 m over terræn betyder dette, at de højeste koncentrationer, på steder 

hvor der opholder sig mennesker, vil være højden 25 m over terræn. For alle ejendomme med lavere 

bygningshøjder og ved jordoverfladen vil de beregnede koncentrationer være lavere. 

 

I tabel 5.1.4.2 er i tabelform illustreret resultaterne af beregningerne for 

immissionskoncentrationsbidraget for NO2 for receptorhøjden 1,5 m over terræn og for 

receptorhøjden 25 m over terræn.  

 

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i døgngrænseværdierne for emission af NOX. På 

basis heraf er der foretaget omregning til immissionskoncentrationsbidrag med udgangspunkt i de 

maksimale halvtimeværdier og faktiske måleresultater. Den sidste beregning er kun indikativ, da 

måleresultaterne varierer med tiden. 

Resultaterne er sammenholdt med immissionskoncentrationsgrænseværdien for NO2 på 125 µg/m3. 
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Det fremgår af beregningsresultaterne, at de beregnede værdier ligger betydeligt under 

grænseværdien på 125 µg/m3. Selv ved anvendelse af halvtimes grænseværdierne ligger de 

beregnede immissionskoncentrationsbidrag ca. 10 gange lavere end grænseværdien. 

 

Virksomheden overholder således med særdeles stor margen grænseværdierne for NO2. 

 

I figur 5.1.4.1 er der foretaget en grafisk afbildning af de beregnede 

immissionskoncentrationsbidrag i 25 m’s højde baseret på døgnmiddelgrænseværdierne. 

 

Betragtes forholdet mellem spredningsfaktorerne kan det eftervises, at grænseværdierne for de 

øvrige stoffer også er overholdt på nær gruppen af tungmetallerne 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V. Som beskrevet i afsnit 5.1.2 er disse værdier dog urealistisk høje 

og derfor ikke relevante for beregningen af maksimal mulig miljøbelastning. Betragtes derimod de 

faktiske målinger, vil grænseværdien være overholdt med meget stor margen.  

 

 Tabel 5.1.4.2: Beregnede immissionskoncentrationsbidrag for NO2 

Receptorhøjde 

m over terræn 

Emissioner  

baseret på 

typiske 

målte værdier  

 

 

 

NO2 

Maksimal 99 

% fraktil, 

timeværdi 

 

µg/m3 

 

Emissioner  

baseret på  

grænseværdier 

på  

døgnbasis 

 

NO2 

Maksimal 99 % 

fraktil, 

timeværdi 

 

µg/m3 

Emissioner  

baseret på  

grænseværdier 

på  

halvtimebasis 

 

NO2 

Maksimal 99 % 

fraktil, 

timeværdi 

 

µg/m3 

Grænseværdi 

B-værdi  

 

 

 

 

NO2 

Maksimal 99 

% fraktil, 

timeværdi 

 

µg/m3 

 

1,5 5,5 8,1 11,5 125 

25 5,7 8,4 11,9 125 

 

Med hensyn til den samlede luftkvalitet i området kan denne vurderes ud fra DMU’s 

landsdækkende luftkvalitetsovervågningsprogram. DMU rapport fra 20103 viser, at 

baggrundskoncentrationen på Sjælland (Målestation: Lille Valby) for NO2 er på ca. 10 µg/m3 som 

gennemsnitsværdi og ca. 70 µg/m3 som 19. højeste værdi.  

 

Der kan på den baggrund beregnes følgende maksimale totalkoncentrationer i virksomhedens 

konsekvensområde: 

 

Bidrag fra skorsten + Baggrund = 12 µg/m3 + 70 µg/m3 = 82 µg/m3. 

                                                                    
3  Rapport nr. 836 
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Denne værdi kan sammenlignes med EU’s luftkvalitetskrav på 200 µg/m3. 

Grænseværdien for luftkvaliteten i området er således overholdt med meget stor margen. 

 

 

Figur 5.1.4.1: Immissionskoncentrationsbidrag i 25 m’s højde baseret på døgnmiddel-

grænseværdi, µg/m3, 99 % fraktiler, timemiddelværdier. 

 

5.1.5 Deposition af kvælstof 

Depositionen af kvælstof hidrører fra følgende 3 stoffer: 

 

NO (Nitrogenmonooxid) 

NO2 (Nitrogendioxid) 

NH3 (Ammoniak) 

 

Depositionen er beregnet med udgangspunkt i døgnmiddelgrænseværdierne for NOX og NH3. 

Depositionen beregnes på basis af OML-beregninger for årsmiddelværdierne for 

immissionskoncentrationsbidrag for de 3 komponenter og tilhørende depositionsfaktorer. Ved 

beregningerne antages, at havdelen af den emitterede NOX foreligger som NO og den anden halvdel 

som NO2. 

 

Der er anvendt følgende depositionsfaktorer: 

 

NO:   0,1 cm/sek. 

NO2, dag: 0,18 cm/sek. 

NO2, nat: 0,08 cm/sek. 

NH3:   1,9 cm/sek. 

  

Resultaterne af beregningerne er vist i tabel 5.1.5.1. 
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Det ses, at den maksimale deposition forekommer i en afstand af ca. 900 m fra virksomheden. Det 

ses, at værdien af depositionen herefter falder som funktion af afstanden. 

 

DMU har i notat af 26. juni 2005 (J. nr. 000/0-000/lmo/-) oplyst, at der for kvælstofdeposition 

kan anvendes en grænseværdi på 0,6 kg/N/ha/år, hvorunder der ikke vil kunne påvises negative 

effekter for følsomme naturområder. 

 

Den beregnede værdi for depositionen er mindre end ca. 0,21 kg/N/ha/år og ligger således langt 

under denne grænseværdi. De nærmeste følsomme Natura 2000 områder befinder sig desuden i en 

afstand af ca. 9-10 km. Det drejer sig om Bøllemose, Øvre Mølleå, Furesø og Frederiksdal Skov, 

Kattehale Mose, Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov. I denne afstand er den samlede 

kvælstofdeposition mindre end 0,1 kg N/ha/år. 

 

 

  Tabel 5.1.5.1: Deposition af kvælstof baseret på døgnmiddelgrænseværdier 

Andel Middel-

værdi 

NO2 NH3 Total 

NO2 NH3 Deposition Deposition Deposition 

Afstand  

 

 

 

m 
ng/m3 ng/m3 Kg N/Ha/år Kg N/Ha/år Kg N/Ha/år 

100 0 0 0,00 0,00 0,00 

200 10 0 0,01 0,00 0,01 

300 58 3 0,02 0,02 0,04 

400 122 6 0,05 0,04 0,09 

500 176 9 0,07 0,05 0,13 

600 222 11 0,09 0,07 0,16 

700 256 13 0,10 0,08 0,18 

800 278 14 0,11 0,08 0,20 

900 290 15 0,12 0,09 0,21 

1.000 294 15 0,12 0,09 0,21 

1.200 288 14 0,12 0,08 0,20 

1.500 296 15 0,12 0,09 0,21 

2.500 270 14 0,11 0,08 0,19 

5.000 116 6 0,05 0,04 0,08 

10.000 52 2 0,02 0,01 0,03 
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5.1.6 Deposition af tungmetaller 

Virksomheden udleder tungmetaller fra virksomhedens skorsten.  

 

Den årlige udledning er beregnet på basis af data i virksomhedens miljøansøgning og et årligt antal 

fuldlasttimer på 8.760. Det svarer til fuld drift alle årets dage 24 timer i døgnet. De faktiske 

emissioner er derfor i praksis noget mindre. 

 

Emissionen af tungmetaller er beregnet både på basis af emissionsgrænseværdierne og på basis af 

målte værdier. Værdierne fremgår af tabel 5.1.6.1 

 

   Tabel 5.1.6.1: Oversigt over emissioner af tungmetaller for Ovnlinje 1-4 

Stof Årlig emission i kg 

baseret på grænseværdier  

Årlig emission i kg 

baseret på målte værdier 

Hg 56 5,4 

Pb 112 3,4 

Cu 112 2,2 

Mn 168 11,2 

Cd 28 0,6 

Ni 56 2,2 

As 11,2 1,1 

Cr 56 1,1 

Tl 28 0,6 

Sb 11 1,1 

Co 17 1,1 

V 17 1,1 

 

Udledningen af tungmetaller giver anledning til deposition i omgivelserne. Deposition af 

tungmetaller foregår dels som tørdeposition og dels som våddeposition (udvaskning med regn). 

Størrelsen af den årlige tørdeposition beregnes ud fra årsgennemsnittet for koncentrationen i luften 

af tungmetaller. 

Ved hjælp af OML-modellen er der foretaget en beregning af den årlige gennemsnitskoncentration 

af tungmetaller som funktion af afstanden fra skorstenen. 

 

Ifølge korrespondance med DMU kan der for partikler af størrelsen mindre end 10 µm anvendes en 

depositionsfaktor på 2 cm/s for landområder. For partikler omkring 1 µm kan der anvendes en 

hastighed på omkring 0,1 cm/s. Da anlægget er udstyret med effektive filtre, antages det, at 

partikelstørrelsen for hovedparten af partiklerne er under 5 µm. Der anvendes derfor en 

interpoleret depositionshastighed på 1 cm/sek.  

 

Tørdepositionen af tungmetaller er for hver afstand beregnet ved i den pågældende afstand at 

anvende den højeste beregnede årsmiddelværdi for koncentrationen af tungmetaller ved 

jordniveau. 

 

Resultaterne af beregningerne for depositionen baseret på målte værdier er vist i tabel 5.1.6.2.  



38 Del 3 VVM redegørelse 

 

 

Tabel 5.1.6.2: Tørdeposition for 0-alternativ af tungmetaller baseret på målte værdier   

som funktion af afstand, µg/m2/år 

Afstand i 

meter 
Hg Pb Cu Mn Cd Ni As Cr Tl Sb Co V 

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

200 0,08 0,05 0,03 0,16 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

300 0,44 0,27 0,18 0,91 0,05 0,18 0,09 0,09 0,05 0,09 0,09 0,09 

400 0,93 0,58 0,38 1,92 0,10 0,38 0,19 0,19 0,10 0,19 0,19 0,19 

500 1,34 0,83 0,56 2,78 0,14 0,56 0,28 0,28 0,14 0,28 0,28 0,28 

600 1,69 1,05 0,70 3,50 0,18 0,70 0,35 0,35 0,18 0,35 0,35 0,35 

700 1,95 1,21 0,81 4,04 0,20 0,81 0,40 0,40 0,20 0,40 0,40 0,40 

800 2,12 1,32 0,88 4,38 0,22 0,88 0,44 0,44 0,22 0,44 0,44 0,44 

900 2,21 1,37 0,91 4,57 0,23 0,91 0,46 0,46 0,23 0,46 0,46 0,46 

1.000 2,24 1,39 0,93 4,64 0,23 0,93 0,46 0,46 0,23 0,46 0,46 0,46 

1.200 2,20 1,36 0,91 4,54 0,23 0,91 0,45 0,45 0,23 0,45 0,45 0,45 

1.500 2,26 1,40 0,93 4,67 0,23 0,93 0,47 0,47 0,23 0,47 0,47 0,47 

2.500 2,06 1,28 0,85 4,26 0,21 0,85 0,43 0,43 0,21 0,43 0,43 0,43 

5.000 0,89 0,55 0,37 1,83 0,09 0,37 0,18 0,18 0,09 0,18 0,18 0,18 

10.000 0,40 0,25 0,16 0,82 0,04 0,16 0,08 0,08 0,04 0,08 0,08 0,08 

 

Det ses at tørdepositionen er lille tæt på skorstenen, herefter stigende ud til en afstand af ca. 1500 

meter, hvorefter depositionen igen falder. 

 

Våddepositionen er beregnet på basis af DMU notat4. Der tages her udgangspunkt i en beregning af 

depositionshastigheden som funktion af udledt mængde tungmetal og afstanden til kilden.  

 

Figur 5.1.6.1: Våddeposition som funktion af afstand fra kilden for partikler mindre end 10 µm 

for afkasthøjde 100 m over terræn. Værdierne angiver våddepositionen pr. kg emitteret stof. 

(Kilde: DMU). 

                                                                    
4  DMU notat af 2. sep. 2011 
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Ved beregningen af våddepositionen er anvendt de højeste værdier for depositionsfaktoren for en 

given afstand, se figur 5.1.6.1.  

 

Den beregnede våddeposition som funktion af afstand er vist i tabel 5.1.6.3. 

 

Tabel 5.1.6.3: Våddeposition af tungmetaller baseret på målte værdier som funktion af 

afstand, µg/m2/år 

Afstand 

m 
Hg Pb Cu Mn Cd Ni As Cr Tl Sb Co V 

100 119 74 49 247 12 49 25 25 12 25 25 25 

200 60 37 25 123 6 25 12 12 6 12 12 12 

300 41 25 17 84 4 17 8 8 4 8 8 8 

400 27 17 11 56 3 11 6 6 3 6 6 6 

500 24 15 10 50 3 10 5 5 3 5 5 5 

600 22 13 9 45 2 9 4 4 2 4 4 4 

700 16 10 7 34 2 7 3 3 2 3 3 3 

800 14 8 6 28 1 6 3 3 1 3 3 3 

900 12 7 5 25 1 5 2 2 1 2 2 2 

1.000 11 7 4 22 1 4 2 2 1 2 2 2 

1.200 8 5 3 17 1 3 2 2 1 2 2 2 

1.500 5,4 3,4 2,2 11,2 0,6 2,2 1,1 1,1 0,6 1,1 1,1 1,1 

2.000 4,9 3,0 2,0 10,1 0,5 2,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 

5.000 2,7 1,7 1,1 5,6 0,3 1,1 0,6 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 

10.000 1,6 1,0 0,7 3,4 0,2 0,7 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 

 

 

Det ses, at våddepositionen er stor tæt på kilden og herefter aftager kraftigt med afstanden. 

 

I tabel 5.1.6.4 er vist den samlede deposition (tør + våd) som funktion af afstand. Våddepositionen 

er den primære bidragsyder til den samlede deposition, som ses at aftage med afstanden. 

 

I tabellen er også anført værdier for den målte danske våddeposition til landområder (DMU rapport 

2003). Det ses, at Nordforbrændings bidrag for afstande større end ca. 1000 m fra skorstenen er 

væsentligt mindre end baggrundsdepositionen. 

 

I tæt afstand til skorstenen er Nordforbrændings deposition meget højere end 

baggrundsdepositionen. Det er imidlertid et helt normalt billede, som gør sig gældende for alle 

punktkilder med emission af luftforurenende stoffer. 
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Tabel 5.1.6.4: Tørdeposition + våddeposition af tungmetaller for 0-alternativ baseret 

på målte værdier som funktion af afstand, µg/m2/år 

Afstand 

m 
Hg Pb Cu Mn Cd Ni As Cr Tl Sb Co V 

100 119,3 74,0 49,3 246,5 12,3 49,3 24,7 24,7 12,3 24,7 24,7 24,7 

200 59,7 37,0 24,7 123,4 6,2 24,7 12,3 12,3 6,2 12,3 12,3 12,3 

300 41,1 25,5 17,0 85,0 4,2 17,0 8,5 8,5 4,2 8,5 8,5 8,5 

400 28,1 17,4 11,6 58,0 2,9 11,6 5,8 5,8 2,9 5,8 5,8 5,8 

500 25,8 16,0 10,6 53,2 2,7 10,6 5,3 5,3 2,7 5,3 5,3 5,3 

600 23,4 14,5 9,7 48,3 2,4 9,7 4,8 4,8 2,4 4,8 4,8 4,8 

700 18,2 11,3 7,5 37,7 1,9 7,5 3,8 3,8 1,9 3,8 3,8 3,8 

800 15,7 9,7 6,5 32,4 1,6 6,5 3,2 3,2 1,6 3,2 3,2 3,2 

900 14,1 8,8 5,8 29,2 1,5 5,8 2,9 2,9 1,5 2,9 2,9 2,9 

1000 13,1 8,1 5,4 27,0 1,4 5,4 2,7 2,7 1,4 2,7 2,7 2,7 

1200 10,3 6,4 4,3 21,3 1,1 4,3 2,1 2,1 1,1 2,1 2,1 2,1 

1500 7,7 4,8 3,2 15,9 0,8 3,2 1,6 1,6 0,8 1,6 1,6 1,6 

2000 6,9 4,3 2,9 14,3 0,7 2,9 1,4 1,4 0,7 1,4 1,4 1,4 

5000 3,6 2,2 1,5 7,4 0,4 1,5 0,7 0,7 0,4 0,7 0,7 0,7 

10000 2,0 1,3 0,8 4,2 0,2 0,8 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 

Bag-

grunds-

depo-

sition  

µg/m2/år 

(DMU 

2003) 

12 1200 1100 NA 50 300 130 150 NA NA NA 

NA 

NA: Ikke kendt (DMU har ikke oplyst baggrundsværdier for disse stoffer) 

*I ”Tungmetaller i danske jorder”, DMU 1996, anslås det totale nedfald af kviksølv i Danmark til ca. 500 kg 

pr. år, svarende til en gennemsnitlig deposition på 12 μg/m2 om året.  
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5.2 Klima 

5.2.1 Metode 

Virksomhedens klimabelastning hidrører fra udledningen af CO2. Herudover vil virksomhedens 

befæstede arealer og tagflader give anledning til afledning af overfladevand.  

 

5.2.2 Anlæggets klimapåvirkning 

Forbrænding af affald bidrager til udledning af klimagassen CO2. Affald, der brændes, består 

hovedsageligt af organisk materiale som papir, træ, pap, madrester osv. Derfor regnes afbrænding 

af affald som stort set CO2-neutral, idet planterne har opsuget kulstof eller CO2 under deres vækst, 

og det er denne CO2, der frigives igen ved forbrænding. Når affaldet forbrændes, omsættes energien 

i affaldet til el og fjernvarme. Energien i affaldet udnyttes dermed til at fortrænge fossile brændsler 

som kul, olie og naturgas. Herved reduceres samfundets samlede bidrag til udledning af CO2 og 

dermed til den globale opvarmning.  

 

DMI's beregninger med globale og regionale klimamodeller viser følgende generelle udvikling for 

klimaet i Danmark i 2100 i forhold til 1990: 

 
• En stigning i den årlige middeltemperatur på 0,7-4,6° C. Opvarmningen er størst om 

natten. Der er kun lille forskel på temperaturstigningen sommer og vinter.  
• En moderat stigning i vinternedbøren på 20-40 % og formentlig et mindre fald i 

sommernedbøren på 10-25 %.  
• En tendens til flere episoder med meget kraftig nedbør, især om efteråret.  
• En øget tørkerisiko i vækstsæsonen.  

 

Klimaforandringerne betyder, at der vil være risiko for oversvømmelser, som bl.a. kan betyde, at 

vandstanden i Usserød Å stiger og i værste fald skaber oversvømmelse.  

 

Udledningen af klimagassen CO2 fra Nordforbrænding bidrager således også til den globale 

opvarmning. Samtidig med udledning af CO2 bidrager anlægget også med CO2-reduktioner i form af 

samtidig el- og fjernvarmeproduktion, som fortrænger tilsvarende produktioner på traditionelle 

kraftværker fyret med fossile brændsler. Dette betyder, at Nordforbrændings CO2-regnskab bliver 

godtgjort med en CO2-kredit på 800 kg CO2 pr. MWh produceret el jf. Energistyrelsen, idet el-

produktionen på Nordforbrænding vil give anledning til en reduceret CO2-udledning andetsteds.  

 

Afsætning af miljøvenlig fjernvarme til boliger i Nordøstsjælland sparer årligt miljøet for mange 

tons CO2 sammenlignet med, hvis de samme boliger var opvarmet med el, olie eller naturgas. En 

familie, der bor i et standard parcelhus, kan årligt spare 5,7 tons CO2 ved at omlægge fra el-varme til 

fjernvarme. En stor del af boligerne i Hørsholm er tilsluttet det veludbyggede kollektive 

fjernvarmenet, som forsynes fra Nordforbrænding til gavn for klimaet. Hørsholm Kommunes 

klimapolitik har udbygning af fjernvarmenettet er et af flere redskaber til at reducere udledningen 

af CO2. 

 

5.3 Trafik og transport 
Der foreligger ikke ÅDT (årsdøgnstrafik) opgørelser for omgivende kommuneveje hos Hørsholm 

Kommune og for motorveje hos Vejdirektoratet. I forbindelse med projektt har Hørsholm 

Kommune udført trafiktællinger på Savsvinget, som er tilkørselsvejen til Nordforbrænding. 

 

De hyppigst anvendte til - og frakørselsruter er vist i figur 5.3.1. 
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Figur 5.3.1: Til- og frakørselsruter til Nordforbrænding 

 

Der ankommer dagligt ca. 120 lastbiler til Nordforbrænding. Lastbilerne er meget varierende i 

størrelse. Bilerne, der kommer med indsamlet dagrenovation, har typisk en last på 5-10 tons 

afhængig af bilens størrelse. Lastbiler, der ankommer med affald fra genbrugsstationer, 

virksomheder mv., som afleverer større fraktioner affald, er typisk noget større. Ud over lastbiler 

med affald ankommer der dagligt et antal lastbiler, der afhenter slagger og restprodukter, afleverer 

råstoffer mv. Ud over de tunge køretøjer ankommer der dagligt et antal personbiler til befordring af 

personalet og eksterne håndværkere, servicefolk mv.  

 

Trafiktællingerne fra Hørsholm Kommune er opdelt i lette og i tunge køretøjer. Lette køretøjer vil 

sige personbiler og varevogne, og tunge køretøjer er lastbiler, sættevogne og busser. Resultatet af 

trafiktællingerne fremgår af tabel 5.3.1 som gennemsnitstal for trafikken i begge retninger på 

hverdage. 

 

Tabel 5.3.1: Oversigt over lette og Tunge køretøjer pr. døgn på Savsvinget 

Køretøj Savsvinget Nordforbrænding Andel til  

Nordforbrænding (%) 

Lette køretøjer 1.331 100 6 

Tunge køretøjer 183 120 66 

I alt 1514 220 15 
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Nordforbrænding registrerer alle køretøjer, der skal aflevere affald, da de bliver vejet ind og ud. I 

gennemsnit kommer der dagligt 120 lastbiler, renovationsbiler og mindre varevogne med affald fra 

mandag til fredag. Nordforbrænding tæller ikke, hvor mange personbiler der dagligt har ærinde på 

Nordforbrænding, men det vurderes ikke at være over 100 personbiler, hvilket er et konservativt 

skøn. 

 

Som det fremgår af tabel 5.3.1, har 2/3 af de tunge køretøjer, der kører på Savsvinget i begge 

retninger, ærinde på Nordforbrænding. Heraf er ca. 8 % af lastbilerne store sættevogne. Af de 

personbiler, som kører på Savsvinget, vurderes højst 6 % at have ærinde på Nordforbrænding. I alt 

viser trafiktællingerne, at 15 % af al trafik på Savsvinget har ærinde hos Nordforbrænding. 

 

5.4 Støj 
Nordforbrændings eksterne støjbelastning i omgivelserne er domineret af bidrag fra intern kørsel 

på området og bidrag fra udendørs placerede faste installationer. 

 

Transporterne til og fra anlægget omfatter primært affaldsaflevering, hjælpestoffer til anlægget og 

fjernelse af restprodukter fra forbrændingen. 

 

De mest støjende installationer er ventilatorer til fjernvarmekøling samt bidrag fra bygningernes 

tage, facader, vinduer og bygningsåbninger. Anlægget er støj- og vibrationsdæmpet.  

 

De støjdæmpende foranstaltninger omfatter: 

-  Støjvæg omkring ventilatorer for fjernvarmekøling 

- Bankeværker er støjisolerede 

- Sugetræksblæsere er forsynet med lyddæmpere 

- Turbine og generator er støjisolerede 

 

Der foreligger ikke støjberegninger over virksomhedens nuværende drift. Vilkårene er gengivet i 

tabel 5.4.1 til 5.4.3. 

 

    Tabel 5.4.1: Vilkår til ekstern støjbelastning, Lr i dB, i naboskel. 

Ugedag Tidsrum Boligområde Blandet bolig og 

erhverv 

Industriområde 

Hverdage 07-18 45 55 60 

Lørdage 07-14 45 55 60 

Søndage 07-18 40 45 60 

Alle dage  18-22 40 45 60 

Alle dage 22-07 35 40 60 
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Tabel 5.4.2: Vilkår til intern støj (lavfrekvent støj og infralyd) i anden ejendom. 

Anvendelse Tidsrum A-vægtet lydtryk-  

niveau  

(10-160 Hz) 

dB 

G-vægtet infralyd 

(5-20 Hz) 

 

dB 

Boliger i  

Boligområder 

Kl. 18-07 

Kl. 07-18 

20 

25 

85 

Kontorer og undervisningslokaler 45 85 

Fabrikslokaler, værksteder 40 85 

 

 

Tabel 5.4.3: Vilkår til vibrationspåvirkning omgivelsernes bygninger.  

Anvendelse KB-vægtet 

accelerationsniveau i dB 

Boliger i boliger, hele døgnet 

Boliger i blandet bolig og erhverv kl. 18-07 

Børneinstitutioner ol. 

75 

Boliger i blandet bolig og erhverv kl. 18-07 

Kontorer, undervisningslokaler ol. 
85 

Fabrikslokaler, værksteder 85 

 

Områdeopdeling fremgår af støjbilag 5.4.1. 

 

5.5 Ressourcer, hjælpestoffer, affald og restprodukter  
I Nordforbrændings Grønne Regnskab fra 2010 fremgår forbrug af ressourcer og hjælpestoffer som 

vist i tabel 5.5.1. 
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Tabel 5.5.1: Forbrug af ressourcer og hjælpestoffer i Ovnlinje 1-4. 

Energi og vandforbrug Enhed 2010 

Elforbrug MWh 16.000 

Gasforbrug m3 290.000 

Vandforbrug m3 51.000 

Råvarer og hjælpestoffer    

Kedelstensvæske liter 3.200 

Kalk til røggasrensning ton 1.900 

NH3 (til kedelvandsbehandling) liter 100 

NaOH til konditionering af 

kedelvand 

ton 700 

Aktivt kul ton 0,5 

Ammoniakvand (24 %) ton 450 

Natriumlud ton 200 

Metalsorb (fældningsmiddel) ton 5 

Jernklorid ton 5 

Polymer ton 80 

 

Herudover forbruges hydraulikolie, smøreolie, smørefedt og gas til truck til driften af ovnlinje 1-4. 

  

Modtaget affald til forbrænding 

Kun følgende typer affald må modtages og forbrændes på anlægget: 

 
1. Dagrenovation. 
2. Forbrændingsegnet erhvervs- og bygningsaffald uden indhold af affald, som kan give 

anledning til særlige miljøproblemer under affaldsbehandlingen. 
3. Forbrændingsegnet handels- og kontoraffald. 
4. Affald, herunder storskrald, der efter neddeling eller anden forbehandling kan anses 

for forbrændingsegnet. 
5. Forbrændingsegnet, fortroligt affald. 
6. Kreosotholdigt træ (kun Ovnlinje 4). 

 

 

Affald efter afbrænding fra Ovnlinje 1-4 

I Nordforbrændings grønne regnskab fra 2010 er der lavet en opgørelse af affaldet fra anlægget. 

Affald fra Ovnlinje 1 - 4 består primært af restprodukter og slagge, som det fremgår af tabel 5.5.2  

 

Tabel 5.5.2: Restprodukter fra Ovnlinje 1-4. 

Restprodukter Enhed 2010 

Ikke farligt affald (Slagge og jern- og metalskrot) ton 29.000 

Farligt affald (primært spildolie til nyttiggørelse) ton 1,1 

Farligt eksporteret (Røggasrensningsprodukter) ton 4.400 

 
Alt affald bortskaffes i overensstemmelse med Hørsholms Kommunes regulativ for Erhvervsaffald 

og transporteres af godkendte transportører. 
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5.6 Overfladevand 
Nærværende afsnit beskriver de eksisterende forhold vedrørende udledning af overfladevand. For 

en deltaljeret og teknisk gennemgang henvises til Teknisk fagnotat om overfladevand vedlagt i bilag 

7. 

 

Nordforbrænding ligger tæt ved Usserød Å og Usserød Mølledam, der i henhold til 

Naturbeskyttelsesloven er et § 3-beskyttet vandløb. Usserød Å er pålagt å-beskyttelseslinjer. 

 

Syd for Mølledammen er der et mindre § 3-beskyttet moseområde. Usserød Å har sit udløb i Nivå, 

der løber ud i Øresund. Nær Nordforbrænding nord for Ådalsvej løber Donse Å til Usserød Å.  

 

Efter vandplanen5 har begge vandløb god økologisk tilstand som miljømål for de 

vandløbsstrækninger, der ligger nærmest Nordforbrænding. Begge vandløb har krav om 

faunaklasse 5. Den nuværende tilstand i Usserød Å er moderat til ringe økologisk tilstand. 

Tilstanden i Donse Å er moderat. Den nuværende faunaklasse er 3-4 for Usserød Å og 3 for Donse 

Å. 

 

Ifølge Vandplanernes retningslinje 9 for regnvand må der højest afledes 1-2 liter overfladevand pr. 

sekund pr. hektar (totalt areal) svarende til 7.200 liter i timen pr. hektar. Der er i dag ikke et 

overløbsbassin på Nordforbrænding og derfor vurderes dette krav ikke at kunne overholdes ved 

store regn hændelser. I forbindelse med opførelsen af Ovnlinje 5 vil der blive etableret et 

underjordisk bassin, der kan tilbageholde regnvandet således, at retningslinjen kan overholdes. Se 

endvidere afsnit 6.6.  

 

                                                                    
5Øresund- hovedopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland. Vandplan 2010-2015 
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Figur 5.6.1: Vandløb. Eksisterende økologisk tilstand6.  

 

                                                                    
6 Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å. Del 1. Strategi. Rudersdal, Hørsholm og Frederiksborg Kommuner 
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  Figur 5.6.2: Vandløb. Vandløbsmålsætning med faunaklasse7. 

                                                                    
7  Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å. Del 1. Strategi. Rudersdal, Hørsholm og Frederiksborg Kommuner 



Del 3 VVM redegørelse 49 

 

 

Udledning af overfladevand fra Nordforbrænding 

Udledningen af overfladevand i forbindelse med regn hændelser foregår dels via et fælleskloakeret 

spildevandssystem, som forløber på syd-, vest- og nordsiden af Nordforbrændings arealer og dels 

via en separat regnvandsledning til Usserød Å.  

  

Alt overfladevand der løber til Usserød Å passerer sandfang og olieudskiller. Placering af sandfang 

og olieudskillere fremgår af kloaktegningen vedlagt i bilag 4. 

  

På figur 5.6.3 er de enkelte overfladearealer i 0-alternativet visualiseret således, at det fremgår, hvor 

vandet løber hen og i tabel 5.6.1 er størrelsen af de enkelte arealer gengivet.  

 

 
Figur 5.6.3: Visualisering af udledning af overfladevand i 0-alternativ 

 

 

Beregning af regnvandsmængder fra befæstede arealer 

Det samlede areal på Nordforbrændings matrikel 16d er 30.400 m2. Tidligere var matriklen delt i 2 

midt på matriklen, som markeret med den røde streg tværs gennem matriklen på figur 5.6.3. Den 

matrikel, som forbrændingsanlægget ligger på, er 15.600 m2 og den sydlige matrikel er på 14.800 

m2. Arealerne består af befæstet areal, areal med stabilgrus og ubefæstet areal.  

 

I Nordsjælland falder der ifølge DMI årligt i gennemsnit 600 mm nedbør. Udledning af 600 mm 

regn pr. m2 årligt giver 600 liter regnvand pr. hektar. Dermed er det muligt at beregne de udledte 

regnvandsmængder korrigeret for afløbskoefficienten for overfladen. I tabel 5.6.1 er den totale 

udledte regnvandsmængde beregnet på baggrund af nedbørsmængder, arealer og 

afstrømningskoefficient. 



50 Del 3 VVM redegørelse 

 

 

Tabel 5.6.1: Årligt udledte regnvandsmængder i 0-alternativet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af tabel 5.6.1 løber ca. 3.000 m3 overfaldevand til Usserød Å og godt 12.000 m3 til 

fælleskloakken. Overfladevand fra stabilgrusbelægningen og de ubefæstede areal løber til Usserød Å 

ved overfladeafstrømning. Eventuelt drænvand fra kælder ledes til renseanlæg. 

 

For en detaljeret oversigt over kloakeringsforholdene henvises til kloaktegningen i bilag 4. 

 

5.7 Jord 
Der er indhentet oplysninger om forurenede og muligt forurenede grunde, som er beliggende i og i 

nærheden af projektområdet. 

 

5.7.1 Områdeklassificerede arealer 

Projektområdet ved Nordforbrænding og det omkringliggende område ligger inden for 

områdeklassificeringen i Hørsholm Kommune.  

 

5.7.2 Forureningskortlagte arealer 

Oplysningerne vedrørende kortlagte ejendomme er indhentet fra Region Hovedstaden, Koncern 

Miljø8.  

 

Den sydlige del af projektområdet på Nordforbrænding er i 2003 kortlagt som forurenet på V2, 

mens den øvrige del af matriklen (matr. nr. 16d Usserød By) er kortlagt som muligt forurenet på V1. 

Baggrunden for V2-kortlægningen er, at det tidligere Frederiksborg Amt i 1991 har fået kendskab 

til, at der er udlagt slagger på den sydlige del af matriklen. Slagger indeholder erfaringsmæssigt 

store mængder tungmetaller, og Amtet pålægges iht. Jordforureningsloven at forureningskortlægge 

områder, hvor der er udlagt slagger. Slaggerne er udlagt på et areal, som anvendes til vejareal og 

forplads, og Amtet havde ikke til hensigt at foretage sig yderligere i forhold til denne forurening. 

 

 

                                                                    
8  Region Hovedstaden, Koncern Miljø. Besvarelse af aktindsigt på V1- og V2-kortlagte grunde. Mails fra august 2011. 

Overfladeareal Areal i m2 Afstrømningsko-

efficient 

Overfladevand i m3 

Udledning til Usserød Å 

Tagoverflader 2.600 100 1.560 

Befæstet 900 100 540 

Stabilgrus 2.200 40 528 

Ubefæstet 4.600 10 276 

I alt 10.300  2.904 

Udledning til Fælleskloak 

Tagoverflader 2.300 100 1.380 

Befæstet 17.800 100 10.680 

I alt 20.100  12.060 

Samlet matrikel 30.400  14.964 



Del 3 VVM redegørelse 51 

 

 

Figur 5.7.2.1: Forureningskortlagte arealer 9.  

  

Baggrunden for V1-kortlægningen er, at der i 1997 i forbindelse med byggeri af en ny ovn på den 

østlige del af grunden konstateredes en jordforurening med tungmetallerne cadmium, kobber, bly 

og zink svarende til klasse 4, jord og nikkel svarende til klasse 3 jord iht. Sjællandsvejledningen10. 

Der blev i byggefeltet konstateret et øvre lag af blandet lerfyld på 1½-2½ m med indhold af slagger i 

ca. 10 cm tykke linser/diskontinuerte lag. Den observerede forurening i byggefeltet blev gravet op, 

og der er udtaget renbundsprøver af den intakte jord under fyldlaget. Den slaggekoncentrerede 

fyldjord (ca. 50 m3) er genindbygget i en aflæsserampe.  

 

Syd for projektområdet findes et V2-kortlagt areal. Vest og nord for projektområdet findes to V1-

kortlagte arealer. Den vestlige grund forventes snarest kortlagt delvist på V2.  

 

De V1- og V2-kortlagte arealer, der ligger i og omkring projektområdet, er vist på figur 5.7.2.1. En 

oversigt over V1- og V2-kortlagte grunde inden for projektområdet og i umiddelbar nærhed heraf 

med relevante data er oplistet i nedenstående tabel 5.7.2.1. 

 

I cirka 200 meter nordvest for projektområdet er registreret den nu nedlagte ”Hørsholm/Usserød 

Losseplads”, der var i drift i perioden 1945-1951. Lossepladsen har formodentligt kun modtaget 

                                                                    
9  Danmarks Miljøportal. http://www.miljoeportal.dk/Arealinformation/ (25-08-2011) 
10   Amterne på Sjælland og Lolland/Falster samt Frederiksberg og Københavns Kommuner (2001): Vejledning i 

håndtering af forurenet jord på Sjælland. Juli 2001. Opdateret april 2008 
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almindeligt husholdningsaffald. En vandanalyse udtaget i 1996 i drænsystemet ved 

Nordforbrænding, viste at en eventuel nedsivning af ”lossepladsperkolat” til Nordforbrændings 

område ikke er forekommet. Der er ikke registreret andre kendte affaldsdepoter i en radius af 300 

meter fra Nordforbrænding. 

 

Tabel 5.7.2.1: Beskrivelse af forureningen på kortlagte grunde. Potentielle 

forureningskomponenter er bl.a. baseret på Videncentret for Jordforurenings 

branchebeskrivelser11 

Lokalitet Forurening

s-status 

Adresse Matrikel Nuværende/ 

tidligere  

aktiviteter 

Forurenings-

komponenter 

223-

00086 

V1/V2 Kærvej 1, 

Hørsholm 

16d Usserød 

By, 

Hørsholm 

Forbrændingsans

talt, udlægning af 

slagger 

Potentielt 

forurenet med 

olie-komponenter, 

tungmetaller og 

tjærestoffer 

 

Konstateret 

forurening med 

tungmetaller i jord 

(klasse 4) 

Nabolokaliteter 

 

223-

00022 

V2 Kærvej 7-11,  

Hørsholm 

10go Usserød 

By, 

Hørsholm 

Betonvarefabrik, 

elektronikvirk-

somhed, 

materialegård, 

olietanke, 

autoværksted, 

vaskeplads, 

autolakering, 

sprøjtemalerværk

sted, 

modtageplads for 

olie- og 

kemikalieaffald, 

containerplads 

m.m. 

Konstateret 

forurening med 

oliekomponenter i 

jord (op til 7.500 

mg/kg) og 

grundvand (op til 

33 μg/l). 

Indholdet svarer 

til klasse 4-jord. 

Forhøjede indhold 

af tjærestoffer og 

cyanid. 

 

Potentielt 

forurenet med 

oliekomponenter, 

BTEX, 

tungmetaller, 

tjærestoffer, 

opløsningsmidler, 

MTBE, cyanid 

                                                                    
 11  Videncenter for Jordforurening http://avjinfo.dk/brancher.php (06-09-2011) 
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Lokalitet Forurening

s-status 

Adresse Matrikel Nuværende/ 

tidligere  

aktiviteter 

Forurenings-

komponenter 

223-

00100 

V1,  

fremtidigt 

delvis V2 på 

den nord-

vestlige del af 

matriklen 

Ambolten 1, 

Hørsholm 

10fk Usserød 

By, 

Hørsholm 

Vognmandsvirks

omhed med tank-

stander, 

olietanke, 

vaskeplads, 

oplag, olie-

/benzinudskiller 

m.m. 

Potentielt 

forurenet med 

oliekomponenter, 

BTEX, 

tungmetaller, 

tjærestoffer, 

opløsningsmidler, 

MTBE. 

 

Konstateret 

forurening med 

oliekomponenter 

op til 14.000 

mg/kg i jord 

svarende til klasse 

4. 

223-

02003 

V1 Savsvinget 1, 

Hørsholm 

16bd, 16bc og 

16bi Usserød 

By, 

Hørsholm 

Maskinværksted Potentielt 

forurenet med 

olie-komponenter, 

tungmetaller, 

opløsningsmidler, 

cyanider, 

chlorphenoler 

 

5.8 Grundvand 
Der er af de tidligere amter og den nuværende Naturstyrelse gennemført en planlægning af den 

fremtidige anvendelse og beskyttelse af Danmarks vandressourcer12,13.  

 

Vandressourceplanlægningen omfatter udpegning af:  

 
• Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)  
• Områder med drikkevandsinteresser (OD)  
• Områder med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD)  

 

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) dækker de grundvandsmagasiner, der har størst 

betydning for drikkevandsforsyningen, og som omfatter områder, hvor grundvand indvindes af 

større og mindre vandforsyninger af regional betydning, eller som kan få regional betydning i 

fremtiden. Områder med særlige drikkevandsinteresser har højeste prioritet for indvindingen af 

drikkevand, og der må ikke placeres særligt grundvandstruende anlæg i tilknytning til sådanne 

områder. Der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet i områder med særlige 

drikkevandsinteresser.  

 

Områder med drikkevandsinteresser (OS) dækker grundvandsmagasiner med betydning i forhold 

til drikkevandsforsyningerne, og hvor den generelle grundvandsbeskyttelse skal opretholdes. Det 

                                                                    
12  Naturstyrelsen: Grundvandskortlægning Fredensborg Kortlægningsområde Trin 1. 2011.  Miljøministeriet 
13  By- og Landskabsstyrelsen: Administrationsgrundlag for Miljøministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, 2009. 

Miljøministeriet. 
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skal i videst muligt omfang sikres, at der er en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet 

grundvandsressource.  

 

Områder med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD) dækker grundvandsmagasiner, som har 

lav betydning i forhold til drikkevandsforsyningen og omfatter områder, hvor nye, særligt 

grundvandstruende virksomheder så vidt muligt skal placeres.  

 

Nordforbrænding er placeret ca. 2,5 km fra Øresundskysten i et område med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD), se figur 5.8.1. Ca. 750 m øst for forbrændingsanlægget overgår 

området til at omfatte drikkevandsinteresser (OD). Nordforbrænding ligger endvidere placeret 

inden for indvindingsoplandet til Ullerød kildeplads tilhørende Nordvand. Kildepladsen har en 

tilladt indvindingsmængde på 500.000 m3 om året, men den reelle indvinding har varieret meget i 

de sidste år. Omtrent 2 % af vandforsyningen dækkes af mindre, private vandværker, hvor 

indvindingen finder sted fra samme grundvandsmagasiner som Nordvand14. 

 

 
Figur 5.8.1: Drikkevandsinteresser15. 

 

 

 

 

                                                                    
14  Naturstyrelsen: Grundvandskortlægning Fredensborg Kortlægningsområde Trin 1. 2011. Miljøministeriet 
15 Danmarks Miljøportal, Emnerne: Drikkevandsinteresser, Boringer og Vanforsyning 
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Arealet, hvor Nordforbrænding ligger, er overvejende beliggende i kote ca. 5-6 m DVR90, og 

geologien kan overordnet opdeles i følgende lag16, se figur 5.8.2:  

 

• Tørv/gytje findes i overfladen nærmest Usserød Å og er aflejringer, der er tæt knyttet 
til åen.  

• Lag af smeltevandssand og -grus findes terrænnært omkring forbrændingsanlægget. 
Tykkelsen af laget er op til 10 m, og der er knyttet et sekundært grundvandsmagasin 
til laget. 

• Morænelerslag beliggende fra terræn og til ca. 20-30 m’s dybde svarende til kote ca. 
15-25 m DVR90. I moræneleret findes flere mere eller mindre isolerede lommer af 
smeltevandssand, som kan udgøre mindre, usammenhængende sekundære 
grundvandsmagasiner. 

• Kalken starter i kote ca. -25 til -30 m DVR90. Kalken er nogle steder overlejret af 
tynde lag af grus og sand. Både kalken og de gruslag, der overlejrer kalken, indgår i 
det primære grundvandsmagasin i området.  

 

Det primære magasin betegner det mest betydende grundvandsmagasin, hvorfra der foregår 

indvinding til drikkevandsforsyning. Typisk anvendes de dybere magasiner i områder, hvor der 

også findes mere terrænnære grundvandsmagasiner, da de oftest er bedre beskyttet, og 

indvindingsmulighederne større.  

 

Grundvandsmagasiner kan være spændte eller frie. Et spændt magasin betegner et 

grundvandsmagasin, hvor vandet står under tryk. Vandets trykniveau ligger her over det 

vandførende lags øvre begrænsning, og over det vandførende lag findes et vandstandsende lerlag. Et 

frit grundvandsmagasin er en betegnelse for et grundvandsmagasin, hvis vandspejl ikke er under 

tryk, og hvor koten for vandspejlet ligger lavere end koten for toppen af den geologiske aflejring.  

 

Det primære grundvandsmagasin ved forbrændingsanlægget udgøres af kalken. Magasinet er 

spændt, idet trykpotentialet er 5-7 m DVR90 og derved beliggende i moræneleret. 

Grundvandsstrømningen i det primære magasin er ved forbrændingsanlægget mod nord mod 

kildepladsen, hvor vandindvindingen medfører en sænkningstragt17. For indvindingsboringer ved 

Ullerød kildeplads er vandspejlet i det primære grundvandsmagasin, kalken, pejlet til ca. 2-3 m 

under terræn18 svarende til kote ca. 2-3 m DVR90.  

 

Der findes ikke oplysninger om vandspejlets beliggenhed i eventuelle sekundære magasiner. 

 

                                                                    
16 Naturstyrelsen: Grundvandskortlægning Fredensborg Kortlægningsområde Trin 1. 2011. Miljøministeriet 
17  Grundvandspotentiale i kalkmagasinet 2008, Region Hovedstaden, Orbicon 2008. 
18  Naturstyrelsen: Grundvandskortlægning Fredensborg Kortlægningsområde Trin 1. 2011. Miljøministeriet 
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Figur 5.8.2: Principskitse af grundvandsforholdene under Nordforbrænding19.  

 
Vandkvaliteten i det primære grundvandsmagasin (kalken) i projektområdet er undersøgt ved 

vandprøver fra 4 indvindingsboringer ved Ullerød kildeplads beliggende nord for 

forbrændingsanlægget. Udvalgte måleresultater er vist i tabel 5.8.1.  

Resultaterne viser, at grundvandet er præget af stærkt reducerede forhold og med forhøjet, men dog 

faldende, indhold af metan og relativt højt indhold af fluorid omkring drikkevandskvalitetskravet. 

Desuden er indhold af nitrat og sulfat lavt, mens klorid-indholdet varierer svagt. Resultaterne 

indikerer grundvand, der ikke er påvirket af overfladen, og det primære grundvandsmagasin kan på 

baggrund heraf samt på baggrund af de geologiske forhold vurderes at være velbeskyttet. 

 

Der findes ikke oplysninger om vandkvaliteten i eventuelle sekundære magasiner, men disse vil ofte 

være direkte eller indirekte påvirket af vand fra overfladen. 

 

Tabel 5.8.1: Måleresultater ved seneste prøvetagning i enkelte indvindingsboringer20.  

DGU 

nr. År 

Filtert

op 

m u.t. 

Filte

rbun

d 

m 

u.t. 

Nitrat 

mg/l 

Sulf

at 

mg/l 

Natriu

m 

mg/l 

Klori

d 

mg/l 

Fluor

id 

mg/l 

Arse

n 

mg/l 

Meta

n 

mg/l 

194.769 2011 32,3 82 0,078 <0,5 58 63 1,3 
<0,0

3 
5,71 

194.773 2011 33,4 62 0,074 <0,5 57 57 1,4 
<0,0

3 
6,97 

194.774 2009 34,9 60,5 0,064 2 48 52 1,5 0,04 4,1 

194.775 2011 31 70,5 0,052 0,9 41 43 1,7 0,03 6,25 

Kvalitetskrav til drikkevand  

(afgang vandværk)21 
50 250 175 250 1,5 5 0,01 

 

                                                                    
19  Figuren venligst udlånt af Nordvand A/S i forbindelse med Naturstyrelsen: Grundvandskortlægning Fredensborg 

Kortlægningsområde Trin 1. 2011. Miljøministeriet 
20  Naturstyrelsen: Grundvandskortlægning Fredensborg Kortlægningsområde Trin 1. 2011. Miljøministeriet 
21  Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. BEK nr 1449 af 11/12/2007. Miljøministeriet 
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I den kommunale planlægning skal de geologiske interesser medtages i planer for det åbne land, 

ligesom retningslinjer til sikring af værdierne skal formuleres22,23. 

 

De geologiske interesseområder inddeles i 6 klasser, hvoraf de 3 første vægter tungest24: 

 

1. Geosites (internationalt geologisk interesseområde) 
2. Nationale geologiske Interesseområder 
3. Nationale kystlandskaber 
4. Værdifulde geologiske områder 
5. Geologiske rammeområder 
6. Amtslige geologiske interesseområder 

 

I området omkring forbrændingsanlægget findes 2 geologiske interesseområder25. Mod nord og 

nordøst findes det nationale kystområde ”Nivå Bugt” (NK 2), som illustrerer udviklingen af 

Øresundskysten fra den sidste istids afslutning frem til i dag26. Mod vest findes ved Fredtofte det 

værdifulde geologiske område ”Karlebo”, som udgøres af et markant dødislandskab med store 

fladbakker, der tydeligt afspejler deres oprindelse som issøaflejringer27. 

Skovrejsningsområder er udpeget for bl.a. at yde bedst mulig beskyttelse af grund- og 

drikkevandsressourcer, idet grundvand dannet under skov ofte er af bedre kvalitet end grundvand 

dannet under agerjord. Desuden medvirker skovrejsningsområder til at forbedre forholdene for 

dyre- og planteliv samt øge mulighederne for friluftsoplevelser omkring byerne. I området omkring 

Nordforbrænding er der udlagt skovrejsningsområder mod sydvest mellem motorvejen og 

landsbyen Grønnegade28. 

 

5.9 Landskab 
Nordforbrænding er beliggende i den nordlige del af Hørsholm Kommune, som både indeholder 

kvarterer med beboelsesejendomme og industrianlæg. Flere anlæg stammer fra den tidlige 

industrialisering i starten af 1700-tallet og fremefter. Den første ovn på det eksisterende 

forbrændingsanlæg blev etableret omkring 1965 i et område, der tidligere overvejende udgjordes af 

arbejder- og funktionærboliger med relation til industrivirksomheder. 

 

Terrænet er småkuperet og typisk for et dødislandskab dannet ved slutningen af den sidste istid, 

hvor afløbsløse, fugtige lavninger blev dannet i terrænet i forbindelse med isens afsmeltning. Dalen, 

hvori Usserød Å i dag løber, blev dannet af smeltevand i forbindelse med isens afsmeltning29. 

 

Området omkring Nordforbrænding udgøres umiddelbart omkring anlægget af erhvervsbebyggelse 

(består overvejende af kontorer) i kombination med lav boligbebyggelse samt de beskyttede grønne 

områder omkring Usserød Å.  

 

Længere mod øst findes beskyttede grønne områder omkring Kokkedal Slot. Syd for anlægget findes 

beskyttede grønne områder ved gårdene Mortenstrup og St. Svenstrup. 

 

Vest for Helsingørmotorvejen (E47/E55) udgøres landskabet af det åbne, dyrkede land med spredt 

bebyggelse, overvejende bestående af landbrugsejendomme. Landområderne er en del af den 

grønne kile i fingerbystrukturen omkring hovedstadsområdet30. 

                                                                    
22  Planlovens § 11a, stk.1, nr. 16 
23  Skov- og Naturstyrelsen. Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2009. 2006. Miljøministeriet. 
24  http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_det_aabne_land/GeologiskeInteresser/ 
25  http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/ACA72F30-F89D-4FE6-93EC-07014D436E16/115555/HovedstadSjllandHS.doc 
26  http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/ACA72F30-F89D-4FE6-93EC-07014D436E16/115555/HovedstadSjllandHS.doc 
27  http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/ACA72F30-F89D-4FE6-93EC-07014D436E16/115555/HovedstadSjllandHS.doc 
28  Hørsholm Kommunes Helhedsplan 2009-2020 
29  Per Smed, Landskabskort over Danmark – Blad 1. 1978 (Geografforlaget) 
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Øst for motorvejen domineres det bymæssige område af Hørsholm by. Nordforbrænding ligger i 

byzonen et par kilometer fra kysten, men området har ingen direkte kontakt til eller samspil med 

kystlandskabet langs Øresund. Forbrændingsanlæggets skorsten kan ses fra Øresundskysten. 

 

I området findes flere markante kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, som i dag anvendes 

til erhvervs- og kulturformål. Disse omfatter bl.a. Den Militære Klædefabrik og Usserød Mølle ved 

Usserød Å, Kokkedal Slot og Sophienberg Slot.  

 

Usserød Å har haft stor betydning for områdets udvikling. Opstemning af åen i den tidlige 

industrialder i starten af 1800-tallet skabte de 3 damme Stampedammen, Fabriksdammen og 

Mølledammen, som var baggrunden for lokaliseringen af Den Militære Klædefabrik og Usserød 

Mølle. I dag udgør Usserød Å en grøn åre gennem byområdet omkring Nordforbrænding og 

fungerer som et betydeligt rekreativt interesseområde. 

 

5.10 Flora og fauna 
Ved kortlægning af flora og fauna har fokus været rettet mod dyr og naturtyper beskyttet efter EU’s 

habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektivet samt naturbeskyttelsesloven og skovloven. 

 

Naturbeskyttelse i § 3-områder 

Nordforbrænding ligger tæt ved Usserød Å med Usserød Mølledam, der er beskyttet efter § 3 i 

naturbeskyttelsesloven31. Syd for Mølledammen er der et mindre § 3-beskyttet moseområde.  

Usserød Å er et beskyttet vandløb og har pålagt åbeskyttelseslinjer. Usserød Å har sit udløb i 

Øresund i Nivå Bugt. Nær Nordforbrænding nord for Ådalsvej løber Donse Å til Usserød Å. 

 

                                                                                                                                                                                         
30   Hørsholm Kommunes Helhedsplan 2009-2020 
31 www.arealinfo.dk 
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Figur 5.10.1: Beskyttede naturområder32.  

 

Vandplaner 

Naturstyrelsen vedtog Danmarks vandplaner i december 2011. Kommunerne skal på baggrund af 

vandplanerne udarbejde handlingsplaner for at opnå god økologisk tilstand i vandløb og søer inden 

udgangen af 2015.  Vandplanerne er et led i gennemførelsen af EU's vandrammedirektiv og sikrer et 

forbedret vandmiljø i EU. 

Usserød Å er omfattet af vandplanen ”Øresund – hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland” og er et af 

de store vandløbssystemer der løber ud i det nordlige Øresund som også er omfattet af planen. 

Usserød Å og Øresund har god økologisk tilstand som miljømål, men opfylder ikke miljømålet i 

nuværende tilstand.  

 

For Usserød Å og Øresund er tidsfrist for målopfyldelse udskudt til efter første planperiode. 

Usserød Å er dog omfattet af vandplanens retningslinjer, bl.a. for afledning af regnvand og 

udledning af spildevand. Ifølge vandplanens retningslinje 9 må der højest udledes 1-2 liter 

overfladevand pr. sekund pr. hektar. Se endvidere afsnit 5.6 samt teknisk fagnotat om 

overfladevand i bilag 7. 

 

 

                                                                    
32  Danmarks Miljøportal. Emnerne: Beskyttede vandløb, beskyttede naturtyper, fredskov, å og søbeskyttelseslinier 
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Bilag IV-arter 

Ifølge håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV33 ligger Nordforbrænding i 

udbredelsesområdet for flere arter af flagermus og padder.  

 

Flagermus: 

Flagermus vil kunne findes i områder med gamle træer og bygninger og nær områder med vand, 

hvor de søger føde. Det er derfor sandsynligt, at der findes flagermus i området omkring 

Nordforbrænding, bl.a. ved Usserød Å. Særligt værdifuldt kan de gamle træer langs åen være for 

dværgflagermus og vandflagermus. Der er ikke i forbindelse med VVM arbejdet lyttet efter 

flagermus. Se endvidere bilag 8.  

 

Af flagermus med registreret udbredelse i området nævnes: 
• Vandflagermus Myotis daubentonii 
• Brunflagermus Nyctalus noctula 
• Langøret flagermus Plecotus auritus 
• Skimmelflagermus Vespertillo murinus 
• Troldflagermus Pipistrellus nathusii 
• Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus 

 

Markfirben: 

Markfirben knytter sig til solrige skråninger som bl.a. vejskråninger og stendiger med veldrænet løs 

jord og sparsom bevoksning.  

 

Der er registreringer af markfirben fra hele Nordsjælland, og Nordforbrænding ligger således i 

artens udbredelsesområde, men forekomst af arten vil være betinget af egnede skråninger og diger. 

Der findes ikke sådanne skråninger på Nordforbrændings område. 

 

Padder: 

Alle danske arter af padder er knyttet til vandhuller eller lignende vådområder. Padder bevæger sig 

generelt ikke over meget store afstande. Hørsholm Kommune vurderer, at der er ringe potentiale 

for forekomst af padder i området nær Nordforbrænding. 

 

Padder anført på Habitatdirektivets bilag IV, som er registreret i udbredelsesområdet33: 
• Stor vandsalamander Triturus cristatus 
• Spidssnudet frø Rana arvalis 

 

Der foreligger ingen egentlige registreringer af padder i vådområdet ud for Nordforbrænding, som 

er en del af udbredelsesområdet, hvor padderne kan forekomme. På en besigtigelse 27 marts 2012 

blev der ikke observeret padder eller tegn på forekomsten af disse. 

 

Hørsholm Kommunes registreringer i området 

De bilag IV-arter, der har et relevant udbredelsesområde, som beskrevet ovenfor, er ikke rødlistede. 

Kommunen oplyser, at området ved Usserød Å er domineret af knippestar og sødgræs. Desuden er 

der registreret pil, rød-el, febernellikerod, glat og dunet dueurt, lancetbladet vejbred, alm. 

hundegræs og engrottehale. Disse arter er almindeligt forekommende arter ved bredder langs 

vandløb. Ingen af disse arter er rødlistede. På Naturbasen (www.fugleognatur.dk) er der ikke 

registreret rødlistede arter i umiddelbar nærhed af Nordforbrænding.  

 

 

 

 

                                                                    
33  Håndbog om dyrearter på habitatbilagets bilag IV til brug i administration og planlægning. Faglig rapport fra DMU nr. 635, 

2007. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 
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Fredskov 

Umiddelbart syd for Nordforbrænding ved Den Militære Klædefabrik findes et skovområde ved 

Usserød Å. Af øvrige skovområder nær Nordforbrænding findes tre mindre fredskovsarealer. Fra 

Nordforbrænding 300 m mod nordøst findes Jellerødskoven, ca. 200 m mod vest ved Usserød 

Kongevej findes Breelte Skov og ca. 600 m mod nord findes et fredskovsareal ved Broengen i 

Kokkedal. 

 

Natura 2000. 

Ved Nordforbrænding findes fire Natura 2000-områder i en radius af 9-10 km. Disse er Bøllemose, 

Øvre Mølleå, Furesø og Frederiksdal Skov, Kattehale Mose samt Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og 

Snævret Skov. 

 

 

  Figur 5.10.2: Lokalisering af Natura 2000 områder34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
34 Danmarks Miljøportal. Emner: Natura 2000 områder 
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Ca. 9 km mod sydøst findes Habitatområde H 122 Bøllemose, Natura 2000-område nr. 138. 

Udpegningsgrundlaget for Bøllemosen udgøres af fem naturtyper som vist i nedenstående tabel. 

    Tabel 5.10.1: Udpegningsgrundlag for Bøllemosen. 

Nr. Naturtype 

3160 Brunvandet Sø 

7140 Hængesæk 

9110 Bøg på mor 

9160 Ege-blandskov 

91D0 Skovbevokset tørvemose 

 

Ca. 9 km mod sydvest findes Natura 2000-område nr. 139; Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal 

Skov, som både er Habitatområde H123 og fuglebeskyttelsesområde. Udpegningsgrundlag for 

habitatområdet udgøres af både naturtyper og arter som vist i tabel 5.10.2.  

 

    Tabel 5.10.2: Naturtyper og arter i udpegningsområdet. 

Nr. Naturtype Nr. Art 

3140 Kransnålalge-sø 1014 Skæv vindelsnegl 

3150 Næringsrig sø 1016 Sump vindelsnegl 

3160 Brunvandet sø 1042 Stor kærguldsmed 

3260 Vandløb 1082 Lys skivevandkalv 

6210 Kalkoverdrev 1166 Stor vandsalamander 

6230 Surt overdrev 

6430 Urtebræmme 

7140 Hængesæk 

7220 Kildevæld 

7230 Rigkær 

9110 Bøg på mor 

9130 Bøg på muld 

9160 Ege-blandskov 

91D0 Skovbevokset tørvemose 

91E0 Elle- og askeskov 

  

 

Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for to ynglende fuglearter, rørhøg og plettet rørvagtel som vist 

i tabel 5.10.3. 

 

    Tabel 5.10.3: Arter i udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelse. 

Nr. Art 

Ynglende Rørhøg 

Ynglende Plettet rørvagtel 
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Ca. 9 km mod sydvest findes Habitatområde H121 Kattehale Mose, Natura 2000-område nr. 137. 

Kattehale Mose har to arter og fem naturtyper på udpegningsgrundlaget, som ses i tabel 5.10.4. 

  

   Tabel 5.10.4: Naturtyper og udpegningsgrundlag for Kattehale Mose. 

Nr. Naturtype Nr. Art 

3150 Næringsrig sø 1042 Stor kærguldsmed 

3160 Brunvandet sø 1166 Stor vandsalamander 

7140 Hængesæk 

7150 Tørvelavning 

91D0 Skovbevokset tørvemose 

  

 

11 km mod nordvest ligger Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret 

Skov, som både er udpeget som Habitatområde H117, H190 og som Fuglebeskyttelsesområde F108. 

Habitatområdet er udpeget på baggrund af tolv naturtyper og fire arter, som ses i tabel 5.10.5. 

 

    Tabel 5.10.5: Naturtyper og arter for Gribskov, Esrum sø, Esrum Å og Snævert Skov. 

Nr. Naturtype Nr. Art 

3140 Kransnålalge-sø 1016 Sump vindelsnegl 

3150 Næringsrig sø 1096 Bæklampret 

3160 Brunvandet sø 1099 Flodlampret 

3260 Vandløb 1166 Stor vandsalamander 

6210 Kalkoverdrev 

6430 Urtebræmme 

7220 Kildevæld 

7230 Rigkær 

9110 Bøg på mor 

9130 Bøg på muld 

9160 Ege-blandskov 

91E0 Elle- og askeskov 

  

 

Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for fire ynglende fuglearter som vist i tabel 5.10.6. 

 

     Tabel 5.10.6: Arter i udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelse i Gribskov, Esrum sø, 

    Esrum Å og Snævert Skov. 

Nr. Art 

Ynglende Hvepsevåge 

Ynglende Plettet rørvagtel 

Ynglende Sortspætte 

Ynglende Rødrygget tornskade 
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5.11 Rekreative interesser 
Nordforbrænding er beliggende i et bymæssigt område, hvor en stor del af de rekreative interesser i 

nærområdet er knyttet til grøn natur. 

 

 

Figur 5.11.1: Rekreative interesseområder omkring Nordforbrænding35.  

 

Gennem området omkring forbrændingsanlægget løber 2 primære stier, Kystbanestien (cykelrute 9) 

langs kystbanen og Usserød Å-stien (cykelrute 36) langs Usserød Å, der passerer nær 

forbrændingsanlægget. Begge stier er indrettet til både gang- og cykelstier. Usserød Å stien har 

regional betydning, da den forbinder indlandet med kysten og Nivåbugten. 

 

Omkring forbrændingsanlægget findes vest for motorvejen overvejende landbrugsjord, hvortil 

offentligheden som udgangspunkt ikke har adgang. Der er etableret enkelte trampestier baseret på 

frivillig tilslutning fra lodsejere36. 

 

Øst for motorvejen findes skove og fredninger af en størrelse, der bevirker, at områderne kan 

anvendes som rekreative områder og grønne oaser, herunder f.eks. Usserød Å-dal og 

Kokkedalskoven. 

 

                                                                    
35  Kommuneplaner med tilhørende kort 
36  Hørsholm Kommunes Helhedsplan 2009-2020 
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I det bynære miljø findes øst for forbrændingsanlægget den kommunalt ejede Hørsholm 

Idrætspark, som er indrettet til udøvelse af en lang række idrætsgrene, fra svømning og ketsjersport 

over forskellige boldspil, gymnastik og skydning til forskellige former for skøjteløb. Området 

dækker ca. 12 hektar. Nord for forbrændingsanlægget findes desuden flere idrætshaller og 

idrætspladser, herunder tennisbaner og Nivå Idrætsanlæg. 

 

Det findes flere golfbaner i området omkring forbrændingsanlægget, herunder Hørsholm Golf mod 

sydvest, Kokkedal Golf mod nordøst, Rungsted Golf mod sydøst og Nivå Golf Klub mod nordvest, 

der alle er 18-hullers golfbaner. 

 

Ved Kokkedal Slot nordøst for forbrændingsanlægget forpagter Kokkedal Rideklub en del af 

Kokkedal Avlsgård, oprindeligt tilhørende Kokkedal Slot, med plads til 34 opstaldede heste. 

Omkring rideklubben er ca. 8 tønder land udnyttet til folde og ridebaner. Sydøst for 

forbrændingsanlægget findes Rungsted tennisbaner og et spejderhus. 

 

Syd for forbrændingsanlægget findes nær motorvejen varige kolonihaver, mens der findes 

midlertidige nyttehaver f.eks. i den nordvestlige del af Kokkedal. 

 

5.12 Arkæologi og kulturarv 
De kulturhistoriske interesser i området omkring Nordforbrænding afspejler menneskets 

tilstedeværelse og aktivitet i området gennem de sidste 5-6.000 år. 

 

Det nærmeste kendte arkæologiske fund er en del af en slebet tyndnakket økse fra stenalderen 

fundet umiddelbart nord for Nordforbrænding. Der er fund af romersk mønt fra jernalderen, 

bopladsspor og langdysse fra stenalderen inden for en afstand af ca. 200 m fra Nordforbrænding 37. 

 

Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger i nærheden. 

 

Nærmeste fredede bygning er den tidligere Militære Klædefabrik, på Lyngsø Alle 3, ca. 200 m fra 

Nordforbrænding. Den militære Klædefabrik stammer fra 1791 og var fra starten af totalt afhængig 

af vandkraften i Usserød Å. For at forøge vandets kraft blev åen opstemmet to steder: 

Stampedammen vest for Usserød Kongevej og Fabriksdammen lige øst for vejen. Vandkraft spillede 

en vigtig rolle for driften langt op i tiden. De to nævnte damme eksisterer stadig og er i dag 

vidnesbyrd om sammenhængen mellem åen og den tidlige industrialisering. 

 

Klædefabrikken består af 7 fredede bygninger, der alle er opført i perioden 1860–1890, med 

undtagelse af spinderifløjen, der er opført i 1941. På Håndværkersvinget 4 og 6 ligger Usserød 

Mølle. Allerede i 1346 nævnes en mølle i Usserød. Om den lå der, hvor Usserød Mølle ligger i dag, er 

usikkert. I 1600-tallet optræder også en mølle ved Usserød Å; men den nuværende mølle er først 

opført i 1877. I 1891 oprettedes et bageri i tilknytning til møllen. Mølledriften blev indstillet i 1951. 

 

De 3 gamle bygninger til industri- og håndværksproduktion har høj bevaringsværdi (SAVE 2 og 3) 

og ligger umiddelbart nordøst for Nordforbrænding38. 

 

På Kærvej 8 ligger klædefabrikkens plejehus med høj bevaringsværdi (SAVE 2), godt 30 m vest for 

skel mod Nordforbrænding.  

 

Selve Nordforbrænding er udpeget med middel bevaringsværdi (SAVE 4), hvor de store glasfacader, 

den røde farve og den karakteristiske skorsten fremhæves som væsentlige værdier. 

 

                                                                    
37  Fund og fortidsminder 
38  Forslag til lokalplan 143, Bevaring i Hørsholm Kommune 2010. 
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Usserød Å med omgivelser og stiforbindelser vægtes højt i Hørsholm Kommunes planlægning, da 

den både indeholder rige kulturhistoriske spor og store rekreative værdier. Usserød Å rummer 

stadig tydelige spor fra industriens tidlige udvikling omkring vandmøllerne på Usserød Å. 

Området omkring Usserød Å, umiddelbart øst for Nordforbrænding, er i kommuneplanen39 

udpeget som område med kulturmiljø af hensyn til sporene fra den tidlige industrialisering og 

udnyttelse af vandkraften fra Usserød Å. 

 

 

 

Figur 5.12.1: Kulturarv og arkæologi40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
39  Helhedsplan 2009-2020. Kommuneplan for Hørsholm Kommune 
40  Bevaringsværdige bygninger i Hørsholm Kommune. Tillæg 5 til Helhedsplan  2009-2020. Område G.  Suppleret med 

informationer fra Fund og Fortidsminder, Kulturarvsstyrelsen 
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5.13 Befolkning og sundhed 
Virksomhedens primære belastning på befolkningen hidrører fra udledningen af luftforurenende 

stoffer fra virksomhedens skorsten. Trafikken af tunge køretøjer til anlægget udgør ligeledes en 

påvirkning med støj og udstødningsgasser.  

 

Luftforurening 

Virksomheden giver ikke anledning til udledning af lugt, bakterier, sporer eller kim i forbindelse 

med affaldshåndteringen, idet der er undertryk i aflæsseshallen. Al luft ledes herfra til ovnene for 

effektiv forbrænding. 

 

Beregninger (se afsnit 5.1) viser, at virksomhedens bidrag til luftforureningen i området er meget 

lille. Der er ingen andre væsentlige kilder til forurening i området.  

 

Støj og vibrationer 

Nordforbrænding bidrager med støj og vibrationer fra trafikken af ca. 120 tunge køretøjer, der 

dagligt ankommer med affald og råvarer. I henhold til Nordforbrændings eksisterende 

miljøgodkendelse er der fastsat vilkår for støjniveauet, som virksomheden overholder. Støj og 

vibrationer fra trafikken er reguleret af virksomhedens åbningstid for eksterne køretøjer, som er 

mandag-torsdag mellem kl. 6-15 og fredag mellem kl. 6-14. Uden for dette tidsrum vil der ikke være 

støj af væsentlig karakter fra køretøjer med ærinde på Nordforbrænding.  

 

Trafik 

Trafikken af lette og tunge køretøjer til og fra anlægget udgør en potentiel risiko for fodgængere, 

cyklister og andre trafikanter. De omkringliggende veje Savsvinget og Kærvej er forholdsvis små 

vejstykker, hvor lastbilerne ikke kan opnå særligt høje hastigheder. På Savsvinget er der 

hastighedsbegrænsning på 50 km/t, men ifølge trafiktællinger fra december 2011 køres der med en 

gennemsnitshastighed på 30 km/t. Andelen af tunge køretøjer på Savsvinget udgør ca. 12 % af 

samtlige køretøjer. 

 

På Nordforbrændings område har Nordforbrænding regler om lav hastighed og hensynsfuld kørsel 

på området, så trafikken med de tunge køretøjer udgør en så lille fare som muligt. 
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6 Miljøpåvirkninger i anlægsfase og driftsfase 
(HOVEDforslaget og projektforslaget) 

6.1 Luftforurening i anlægsfase og driftsfase 
 

6.1.1 Metode 

Luftforureningen i anlægsfasen vil hidrøre fra anvendelsen af entreprenørmateriel og kørsel til og 

fra virksomheden med materialer. Vurderingen af belastningen på nærmeste naboer foretages ud 

fra generelle erfaringer og afstand til naboer. 

 

Driftsfasen omfatter udledning fra virksomhedens 100 m høje skorsten. Der er ingen betydende 

diffuse kilder, idet der er undertryk i aflæssehal og ovnhallen. 

 

Virksomhedens påvirkning af omgivelserne beregnes ved hjælp af OML-modellen (Operationelle 

Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller). Der anvendes modellens multikildeversion (OML-Multi), 

version 5.03. Modellen beregner koncentrationen af luftforurenende stoffer i omgivelserne baseret 

på emissionsdata (udledte mængder af forurenende stoffer) og skorstenshøjde. 

 

Disse data bruges til at beregne, om krav til overholdelse af EU’s luftkvalitetskrav er overholdt og til 

at beregne depositionen (nedfaldet) af kvælstof. Efter samme fremgangsmåde beregnes 

depositionen af tungmetaller. 

 

6.1.2 Anlægsfase 

Der vil i anlægsfasen blive anvendt almindeligt entreprenørmateriel. De primære forurenende 

stoffer herfra er kvælstofoxider (NOX), støv og partikler. Udledningerne vil stamme fra 

nedenstående kilder: 

 
- Entreprenørmaskiner  
- Jord- og materialekørsel  
- Jordarbejde  
- Asfaltering  
- Byggeaktiviteter  
- Terræntilpasning  

 

De primære kilder til luftforurening i anlægsfasen vil være kørsel og arbejde med 

entreprenørmateriel. På nuværende tidspunkt er der ikke detaljeret viden om, hvilke og hvor mange 

entreprenørmaskiner, der vil blive anvendt til byggeriet, men ud fra erfaringer med lignende 

byggerier skønnes der at være tale om den i tabel 6.1.2.1 anførte maskinpark. 
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  Tabel 6.1.2.1: Forventet maskinpark i anlægsfase 

Maskintype Antal 

Rammemaskiner 1 

Bulldozere til planering m.v. 2 

Planeringsmaskine 1 

Dozere 1 

Gravemaskiner 2 

Lastbiler 4 

Dumper 2 

Tromlevibrator 1 

 

Opgørelsen over maskinparken er et konservativt bud på mængden af entreprenørmaskiner, hvor 

kun en del af dem vil være i brug samtidigt.  

 

Det er en generel erfaring, at brug af entreprenørmateriel kun har betydning for luftkvaliteten i de 

nærmeste omgivelser, typisk ud til 50-100 m fra kilden. De nærmeste naboer befinder sig i en 

afstand af ca. 100 m. Det kan ikke udelukkes, at der vil kunne være kortvarige gener. Eventuelle 

gener vil dog kunne mindskes, ved at entreprenørmateriel ikke anvendes uden for almindelig 

arbejdstid. Desuden kan evt. gener reduceres ved at anvende materiel af nyere dato, som overholder 

de nyeste EURO-normer, herunder anvendelse af partikelfiltre. 

 

6.1.3 Driftsfase, kilder og emissioner  

Virksomhedens udledning af luftforurenende stoffer sker fra den 100 m høj skorsten.  

Virksomheden har 2 ovnlinjer, som begge leder røggasser til skorstenen. Udledningen sker gennem 

separate røgrør for hver ovnlinje. Skorstenens yderkappe har en diameter på 5,5 meter. 

 

Fra skorstenen udledes røggasser indeholdende forskellige stoffer, herunder kvælstofoxider (NOX), 

sure gasser, CO, partikler og tungmetaller. 

  

Der er foretaget en analyse af hvilke stoffer, der giver den største miljøbelastning. Dette er udført 

ved at beregne den såkaldte spredningsfaktor for alle stoffer. Spredningsfaktoren er forholdet 

mellem den udledte mængde pr. sek. af et stof og grænseværdien for, hvor høj 

koncentrationsbidraget af det pågældende stof må være i omgivelserne. 

 

Det er på basis heraf besluttet at lave følgende beregninger for at give den bedst mulige vurdering af 

virksomhedens miljøbelastning: 

 

• Beregning af immissionskoncentrationsbidrag for NO2 baseret dels på 
grænseværdier og på målte værdier for emission af NOX. 

• Beregning af deposition af kvælstof baseret på grænseværdier. 
• Beregning af våd- og tørdeposition for tungmetaller baseret på målte værdier. 

 
Der gennemføres ikke beregning af immissionskoncentrationsbidrag eller deposition for 

tungmetaller baseret på grænseværdierne. Årsagen hertil er, at grænseværdierne ikke afspejler 

miljøbelastningen fra et moderne affaldsforbrændingsanlæg med røggasrensning, og de ville derfor 

vise et urealistisk billede af den maksimalt mulige miljøbelastning.      
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Der er for Hovedforslaget foretaget en beregning af de årlige emissioner, dels baseret på 

emissionsgrænseværdierne, dels baseret på forventede emissioner. 

  

For Ovnlinje 4 er emissionen af forurenende stoffer beregnet på basis af de eksisterende 

emissionsgrænseværdier i den nuværende miljøgodkendelse samt på basis af faktiske målte 

værdier. 

  

For Ovnlinje 5 er emissionen af forurenende stoffer beregnet på basis af de forventede 

emissionsgrænseværdier i den nye miljøgodkendelse. Der er desuden foretaget en beregning af de 

forventede emissioner baseret på de koncentrationer, der i dag er målt for Ovnlinje 4. Det er her 

antaget, at koncentrationen af forurenende stoffer fra Ovnlinje 5 svarer til koncentrationen fra 

Ovnlinje 4. 

 

 

Tabel 6.1.3.1 Oversigt over emissioner af stoffer for Hovedforslag 

Stof/stofgruppe Årlig emission i kg 

baseret på 

grænseværdier  

Årlig emission i kg 

baseret på målte 

værdier 

og forventede 

værdier 

Målt værdi i % 

af grænseværdi 

NOX 209.818 131.946 63 

NH3 10.995 8.137 74 

Hg 55,0 5,2 10 

Pb 110,0 3,3 3 

Cu 110,0 2,2 2 

Mn 164,9 11,0 7 

Cd 27,5 0,5 0,2 

Ni 55,0 2,2 4 

As 11,0 1,1 10 

Cr 55,0 1,1 2 

Tl 27,5 0,5 2 

Sb 11,0 1,1 10 

Co 16,5 1,1 6 

V 16,5 1,1 6 

 

 

Det ses af tabel 6.1.3.1, at emissionerne baseret på de målte værdier ligger langt under de 

tilsvarende emissioner beregnet på basis af grænseværdierne. Det gælder især for tungmetallerne. 

Her ligger de målte værdier alle en faktor 10 eller mere under de værdier, der er baseret på 

beregning ud fra grænseværdierne. 
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Sammenlignes med de beregnede emissioner for 0-alternativet ses det, at Hovedforslaget medfører 

et fald i udledningen af alle forurenende stoffer. Det gælder, uanset om beregningerne foretages på 

basis af grænseværdierne eller på basis af forventede koncentrationer i røggasserne. 

 

Resultatet af beregningerne ses i tabel 6.1.3.2 (grænseværdier) og tabel 6.1.3.3 (forventede 

emissioner). 

 

Den største reduktion findes for emissionen af  NOX baseret på grænseværdier. Årsagen hertil er, at 

der for ovnlinje 5 forventes en døgnmiddelgrænseværdi for NOX på 180 mg/m3 mod 200 mg/m3 for 

de nuværende ovnlinjer. Hertil kommer en mere effektiv drift og forbrænding, som generelt 

reducerer udledningen af forurenende stoffer pr. ton afbrændt affald. 

 

Tabel 6.1.3.2:  

Forskel i emissioner baseret på grænseværdier mellem 0-alternativ og Hovedforslag 

Stof / 

Stofgruppe 

0-Alternativ 

Årlig emission  

baseret på  

grænseværdier 

 

kg 

 

Hovedforslaget 

Årlig emission  

baseret på  

grænseværdier 

 

kg 

Ændring 

 

 

 

kg 

Ændring  

 

 

 

% 

NOX 224.113 209.818 -14.295 -6 

NH3 11.206 10.995 -211 -2 

Hg 56 55,0 -1 -2 

Pb 112 110,0 -2 -2 

Cu 112 110,0 -2 -2 

Mn 168 164,9 -3 -2 

Cd 28 27,5 -1 -2 

Ni 56 55,0 -1 -2 

As 11,2 11,0 0 -2 

Cr 56 55,0 -1 -2 

Tl 28 27,5 -1 -2 

Sb 11,2 11,0 0 -2 

Co 16,8 16,5 0 -2 

V 16,8 16,5 0 -2 

 

 

Tabel 6.1.3.3:  

Forskel i emissioner baseret på erfaringsværdier mellem 0-alternativ og Hovedforslag 

Stof / 0-Alternativ Hovedforslag Ændring Ændring  
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stofgruppe Årlig emission  

baseret på  

erfaringsværdier 

 

kg 

 

Årlig emission  

baseret på  

erfaringsværdier 

 

kg 

 

 

 

kg 

 

 

 

% 

NOX 151.988 131.946 - 20.042 -13 

NH3 8.292 8137 - 155 -2 

Hg 5,4 5,2 -0,2 -4 

Pb 3,4 3,3 -0,1 -3 

 

 

 

6.1.4 Påvirkning af luftkvalitet 

Der er foretaget en beregning af virksomhedens bidrag til koncentrationen af NO2 i omgivelserne.  

 

Emissionsgrænseværdien gælder for den emitterede mængde NOx regnet som NO2. B-værdien 

gælder for den del af NOx-mængden, der udsendes som NO2.  
 
Det er ved beregningen forudsat, at maksimalt halvdelen af NOX er omdannet til NO2 i 

receptorpunkterne. Erfaringsmæssigt er dette en konservativ antagelse, og metoden er i 

overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning. 

 

Inddata til OML-beregningen er vist i tabel 6.1.4.1. 

 

Tabel 6.1.4.1: Kildedata til OML-beregning for NO2 og NH3 (anvendes til 

depositionsberegning) 

Ovnlinje 

 

 

 

 

Nr. 

Røggas-

mængde 

 

 

 

Nm3/time 

Afkast-

højde 

 

 

 

m 

Afkast- 

tempe-

ratur 
 

 

oC 

Indre  

diameter 

af afkast 

 

 

m 

Ydre  

diameter 

af afkast 

 

 

m 

Bygnings- 

højde 

HB 

 

 

m 

NO2 

Kilde-

styrke 

døgn- 

grænse-

værdi 

 

mg/sek. 

NH3 

Kilde-

styrke 

døgn- 

grænse-

værdi 

 

mg/sek. 

4 75.078 100 120 1,22 5,5 35 1887 189 

5 47.900 100 30 1,22 5,5 35 1440 160 

 

Øvrige inddata 

 

Terræn: Fladt terræn 
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Receptornet: Der er beregnet i afstande fra 0 – 10.000 m fra skorstenen 

 

Receptorhøjde: 1,5 m over terræn og 25 m over terræn 

 

 

OML-beregninger udføres altid i standardhøjden 1,5 m over terræn. Herudover skal der beregnes i 

de højder, hvor der ellers kan opholde sig mennesker, f.eks. i etagebyggeri og i højhuse. De højeste 

koncentrationer vil for høje skorstene stige med højden op til en højde lidt over selve skorstenen. 

Årsagen hertil er det termiske - og det dynamiske løft i afkastet. Jo lavere en bygning ligger i forhold 

til afkasthøjden, jo længere tid vil der gå, før røgfanen når bygningen. Det betyder, at jo lavere en 

bygning er placeret i forhold til højden af skorstenen, jo lavere vil koncentrationen være i røgfanen, 

når den når bygningen. 

 

De højeste bygninger i området er Ådalsparken med en højde på 25 m over terræn. 

 

Med en skorstenshøjde på 100 m over terræn betyder dette, at de højeste koncentrationer, på 

steder, hvor der opholder sig mennesker, vil være højden 25 m over terræn. For alle ejendomme 

med lavere bygningshøjder og ved jordoverfladen vil de beregnede koncentrationer være lavere. 

I tabel 6.1.4.2. A er i tabelform illustreret resultaterne af beregningerne for 

immissionskoncentrationsbidraget for NO2 for receptorhøjden 1,5 m over terræn og for 

receptorhøjden 25 m over terræn.  

 

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i døgngrænseværdierne for emission af NOX. På 

basis heraf er der foretaget omregning til immissionskoncentrationsbidrag med udgangspunkt i de 

maksimale halvtimeværdier og faktiske måleresultater. Den sidste beregning er kun indikativ, da 

emissionen varierer med tiden. 

 

Resultaterne er sammenholdt med immissionskoncentrationsgrænseværdien for NO2 på 125 µg/m3. 

 

Det fremgår af beregningsresultaterne, at de beregnede værdier ligger betydeligt under 

grænseværdien på 125 µg/m3. Selv ved anvendelse af halvtimes grænseværdierne ligger de 

beregnede immissionskoncentrationsbidrag på ca. 10 % af grænseværdien. 

 

Virksomheden overholder således med særdeles stor margen grænseværdierne for NO2. 

 

I figur 6.1.4.1 er der foretaget en grafisk afbildning af de beregnede 

immissionskoncentrationsbidrag i 25 m’s højde baseret på døgnmiddelgrænseværdierne. 

 

Betragtes forholdet mellem spredningsfaktorerne kan det eftervises, at grænseværdierne for de 

øvrige stoffer også er overholdt, på nær gruppen af tungmetallerne 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V. Som beskrevet i afsnit 6.1.3 er disse værdier dog urealistisk høje 

og derfor ikke relevante for beregningen af maksimal mulig miljøbelastning. Betragtes derimod de 

faktiskemåleresultater, vil grænseværdien være overholdt med meget stor margen.  

 

I tabel 6.1.4.2. B er vist tilsvarende beregnede immissionskoncentrationsbidrag for 0-alternativet. 

Det ses her, at Hovedforslaget medfører en lille stigning i immissionskoncentrationsbidraget. Den 

samlede emission af NOX er ganske vist mindre i Hovedforslaget. Den lille stigning kan tilskrives i, 

at afkasttemperaturen og røggashastigheden er mindre for ovnlinje 5 end for de nuværende 

ovnlinjer 1-4. Herved bliver spredningen af røggassen lidt mindre. Stigningen er på omkring 1 % af 

grænseværdien og er således helt uden betydning for miljøpåvirkningen. 
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Tabel 6.1.4.2. A: Beregnede immissionskoncentrationsbidrag for NO2 for Hovedforslag 

Receptorhøjde 

m over terræn 

Emissioner  

baseret på 

typiske 

målte værdier  

 

 

 

NO2 

Maksimal 99 

% fraktil, 

timeværdi 

 

µg/m3 

 

Emissioner  

baseret på  

grænseværdier 

på  

døgnbasis 

 

NO2 

Maksimal 99 % 

fraktil, 

timeværdi 

 

µg/m3 

Emissioner  

baseret på  

grænseværdier 

på  

halvtimebasis 

 

NO2 

Maksimal 99 % 

fraktil, 

timeværdi 

 

µg/m3 

Grænseværdi 

B-værdi  

 

 

 

 

NO2 

Maksimal 99 

% fraktil, 

timeværdi 

 

µg/m3 

 

1,5 6,0 9,5 13,5 125 

25 6,2 9,8 13,9 125 

 

Tabel 6.1.4.2. B: Beregnede immissionskoncentrationsbidrag for NO2 for 0-alternativ 

Receptorhøjde 

m over terræn 

Emissioner  

baseret på 

typiske 

målte værdier  

 

 

 

NO2 

Maksimal 99 

% fraktil, 

timeværdi 

 

µg/m3 

 

Emissioner  

baseret på  

grænseværdier 

på  

døgnbasis 

 

NO2 

Maksimal 99 % 

fraktil, 

timeværdi 

 

µg/m3 

Emissioner  

baseret på  

grænseværdier 

på  

halvtimebasis 

 

NO2 

Maksimal 99 % 

fraktil, 

timeværdi 

 

µg/m3 

Grænseværdi 

B-værdi  

 

 

 

 

NO2 

Maksimal 99 

% fraktil, 

timeværdi 

 

µg/m3 

 

1,5 5,5 8,1 11,5 125 

25 5,7 8,4 11,9 125 
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Med hensyn til den samlede luftkvalitet i området kan denne vurderes ud fra DMU’s 

landsdækkende luftkvalitetsovervågningsprogram. DMU rapport fra 201041 viser, at 

baggrundskoncentrationen på Sjælland (Målestation: Lille Valby) for NO2 er på ca. 10 µg/m3 som 

gennemsnitsværdi og ca. 70 µg/m3 som 19. højeste værdi.  

 

Der kan på den baggrund beregnes følgende maksimale totalkoncentrationer i virksomhedens 

konsekvensområde: 

 

Bidrag fra skorsten + Baggrund = 13,5 µg/m3 + 70 µg/m3 = 83,5 µg/m3. 

 

Afrundet svarer dette til ca. 80 µg/m3. 

 

Denne værdi kan sammenlignes med EU’s luftkvalitetskrav på 200 µg/m3. 

 

Grænseværdien for luftkvaliteten i området er således overholdt med meget stor margen. 

 

Sammenlignes med resultatet for 0-alternativet ses det, at der sker en forøgelse fra en beregnet 

værdi på 82 µg/m3 til en værdi på 84 µg/m3. Årsagen er også her den lavere afkasthastighed af 

røggassen fra ovnlinje 5 end for de nuværende ovnlinjer 1-4. 

 

Stigningen er på omkring 1 % af grænseværdien på de 200 µg/m3 og er således helt uden betydning 

for miljøpåvirkningen. 

 

 

 

Figur 6.1.4.1: 

Immissionskoncentrationsbidrag i 25 m’s højde baseret på døgnmiddelgrænseværdi, 

µg/m3, 99 % fraktiler, timemiddelværdier. 

                                                                    
41  Rapport nr. 836 
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6.1.5 Deposition af kvælstof 

Depositionen af kvælstof hidrører fra følgende 3 stoffer: 

 

NO (Nitrogenmonooxid) 

NO2 (Nitrogendioxid) 

NH3 (Ammoniak) 

 

Depositionen er beregnet med udgangspunkt i døgnmiddelgrænseværdierne for NOX og NH3. 

Depositionen beregnes på basis af OML-beregninger for årsmiddelværdier for 

immissionskoncentrationsbidrag for de 3 komponenter og tilhørende depositionsfaktorer. Ved 

beregningerne antages, at havdelen af den emitterede NOX foreligger som NO og den anden halvdel 

som NO2. 

 

Der er anvendt følgende depositionsfaktorer: 

 

NO:   0,1 cm/sek. 

NO2, dag: 0,18 cm/sek. 

NO2, nat: 0,08 cm/sek. 

NH3:   1,9 cm/sek. 

 

Resultaterne af beregningerne er vist i tabel 6.1.5.1.A. 

 

Det ses, at den maksimale deposition forekommer i en afstand af ca. 900 m fra virksomheden, og at 

værdien af depositionen herefter falder som funktion af afstanden. De mindre uregelmæssigheder i 

forløbet, f.eks. omkring afstanden 1000 - 1500 m skyldes, at der hele tiden anvendes de højeste 

depositioner for alle retninger og ikke for en bestemt retning. 

 

DMU har i notat af 26. juni 2005 (J. nr. 000/0-000/lmo/-) oplyst, at der for kvælstofdeposition 

kan anvendes en grænseværdi på 0,6 kg/N/ha/år, hvorunder der ikke vil kunne påvises negative 

effekter for følsomme naturområder. Det er DMU´s vurdering at denne grænseværdi stadig er 

gældende i dag42. 

 

Den beregnede deposition er mindre end ca. 0,24 kg/N/ha/år og ligger således langt under denne 

grænseværdi. De nærmeste følsomme Natura 2000 områder befinder sig desuden i en afstand af ca. 

10 km. Det drejer sig om Bøllemose, Øvre Mølleå, Furesø og Frederiksdal Skov, Kattehale Mose, 

Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov. I denne afstand er den samlede kvælstofdeposition 

mindre end 0,1 kg N/ha/år. 

 

  

                                                                    
42 Se endvidere teknisk baggrundsnotat for luftforurening. Bilag 3. 
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Tabel 6.1.5.1.A: Deposition af kvælstof baseret på døgnmiddelgrænseværdier 

Andel Middel-

værdi 

NO2 NH3 Total 

NO2 NH3 Deposition Deposition Deposition 

Afstand  

 

 

 

m 
ng/m3 ng/m3 Kg 

N/Ha/år 

Kg 

N/Ha/år 

Kg 

N/Ha/år 

100 2 0 0,00 0,00 0,00 

200 48 3 0,02 0,02 0,04 

300 124 7 0,05 0,04 0,09 

400 200 11 0,08 0,07 0,15 

500 258 14 0,11 0,08 0,19 

600 298 16 0,12 0,10 0,22 

700 320 17 0,13 0,10 0,23 

800 332 18 0,23 0,12 0,40 

900 332 18 0,14 0,11 0,24 

1.000 328 18 0,22 0,12 0,40 

1.200 336 18 0,14 0,11 0,25 

1.500 286 15 0,12 0,10 0,24 

2.500 143 15 0,20 0,09 0,21 

5.000 114 6 0,05 0,04 0,08 

10.000 54 3 0,02 0,02 0,04 

 

I tabel 6.1.5.1.B er der foretaget en sammenligning mellem kvælstofdepositionerne for 

Hovedforslaget og 0-alternativet. Det ses her, at der inden for Natura2000 området, som ligger i 

afstanden ca. 9 km, ikke sker en merdeposition.  Det kan derfor konkluderes, at anlæggelsen af 

Ovnlinje 5 ikke har en negativ miljømæssig påvirkning af Natura2000 områderne mht. til 

deposition af kvælstof. 
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Tabel 6.1.5.1.B: Forskel i deposition af kvælstof baseret på døgnmiddelgrænseværdier 

mellem 0-alternativ og Hovedforslaget 

Afstand  

 

Meter 

N-deposition  

0-alternativ 

Kg N/ha/år 

N-deposition  

Projektscenarie 

Kg N/ha/år 

Forskel 

Kg N/ha/år 

100 0,00 0,00 0,00 

200 0,00 0,04 0,04 

300 0,04 0,09 0,05 

400 0,09 0,15 0,06 

500 0,13 0,19 0,06 

600 0,16 0,22 0,06 

700 0,18 0,23 0,05 

800 0,20 0,24 0,04 

900 0,21 0,24 0,03 

1000 0,21 0,24 0,03 

1.200 0,20 0,25 0,05 

1.500 0,21 0,24 0,03 

2.000 0,19 0,21 0,02 

5.000 0,08 0,08 0,00 

10.000 0,03 0,04 0,00 

 

 

6.1.6 Deposition af tungmetaller 

Virksomheden udleder tungmetaller fra virksomhedens skorsten.  

 

Den årlige udledning er beregnet på basis af data i virksomhedens miljøansøgning og et årligt antal 

fuldlasttimer på 8.760. Det svarer til fuld drift alle årets dage, 24 timer i døgnet. De faktiske 

emissioner er derfor i praksis noget mindre. 

 

Emissionen af tungmetaller er beregnet både på basis af emissionsgrænseværdierne og på basis af 

målte værdier for ovnlinje 4 og forventede værdier for ovnlinje 5. Værdierne fremgår af tabel 6.1.6.1 
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   Tabel 6.1.6.1: Oversigt over emissioner af tungmetaller for Hovedforslag 

Stof Årlig emission i kg 

baseret på grænseværdier  

Årlig emission i kg 

baseret på målte/forventede 

værdier 

Hg 55,0 5,2 

Pb 110,0 3,3 

Cu 110,0 2,2 

Mn 164,9 11,0 

Cd 27,5 0,5 

Ni 55,0 2,2 

As 11,0 1,1 

Cr 55,0 1,1 

Tl 27,5 0,5 

Sb 11,0 1,1 

Co 16,5 1,1 

V 16,5 1,1 

 

 

Udledningen af tungmetaller giver anledning til deposition i omgivelserne. Deposition af 

tungmetaller foregår dels som tørdeposition og dels som våddeposition (udvaskning med regn). 

 

Størrelsen af den årlige tørdeposition beregnes ud fra årsgennemsnittet for koncentrationen i luften 

af tungmetaller. 

 

Ved hjælp af OML-modellen er der foretaget en beregning af den årlige gennemsnitskoncentration 

af tungmetaller som funktion af afstanden fra skorstenen. 

 

Ifølge korrespondance med DMU kan der for partikler af størrelsen mindre end 10 µm anvendes en 

depositionsfaktor på 2 cm/s for landområder. For partikler omkring 1 µm kan der anvendes en 

hastighed på omkring 0,1 cm/s. Da anlægget er udstyret med effektive filtre, antages det, at 

partikelstørrelsen for hovedparten af partiklerne er under 5 µm. Der anvendes derfor en 

interpoleret depositionshastighed på 1 cm/sek.  

 

Tørdepositionen af tungmetaller er for hver afstand beregnet ved i den pågældende afstand at 

anvende den højeste beregnede årsmiddelværdi for koncentrationen af tungmetaller ved 

jordniveau. 

 

Resultaterne af beregningerne for depositionen baseret på grænseværdierne er vist i tabel 6.1.6.2.  
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Tabel 6.1.6.2:  

Tørdeposition af tungmetaller for Hovedforslag baseret på målte og forventede 

værdier som funktion af afstand, µg/m2/år 

Afstand 

meter 
Hg Pb Cu Mn Cd Ni As Cr Tl Sb Co V 

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

200 0,08 0,05 0,03 0,16 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

300 0,44 0,27 0,18 0,91 0,05 0,18 0,09 0,09 0,05 0,09 0,09 0,09 

400 0,93 0,58 0,38 1,92 0,10 0,38 0,19 0,19 0,10 0,19 0,19 0,19 

500 1,34 0,83 0,56 2,78 0,14 0,56 0,28 0,28 0,14 0,28 0,28 0,28 

600 1,69 1,05 0,70 3,50 0,18 0,70 0,35 0,35 0,18 0,35 0,35 0,35 

700 1,95 1,21 0,81 4,04 0,20 0,81 0,40 0,40 0,20 0,40 0,40 0,40 

800 2,12 1,32 0,88 4,38 0,22 0,88 0,44 0,44 0,22 0,44 0,44 0,44 

900 2,21 1,37 0,91 4,57 0,23 0,91 0,46 0,46 0,23 0,46 0,46 0,46 

1.000 2,24 1,39 0,93 4,64 0,23 0,93 0,46 0,46 0,23 0,46 0,46 0,46 

1.200 2,20 1,36 0,91 4,54 0,23 0,91 0,45 0,45 0,23 0,45 0,45 0,45 

1.500 2,26 1,40 0,93 4,67 0,23 0,93 0,47 0,47 0,23 0,47 0,47 0,47 

2.500 2,06 1,28 0,85 4,26 0,21 0,85 0,43 0,43 0,21 0,43 0,43 0,43 

5.000 0,89 0,55 0,37 1,83 0,09 0,37 0,18 0,18 0,09 0,18 0,18 0,18 

10.000 0,40 0,25 0,16 0,82 0,04 0,16 0,08 0,08 0,04 0,08 0,08 0,08 

 

 

Det ses, at tørdepositionen er lille tæt på skorstenen, herefter stigende ud til en afstand af ca. 1.500 

meter, hvorefter depositionen igen falder. 

 

Våddepositionen er beregnet på basis af DMU notat43. Der tages her udgangspunkt i en beregning 

af depositionshastigheden som funktion af udledt mængde tungmetal og afstanden til kilden.  

 

 

                                                                    
43  DMU notat af 2. sep. 2011 



Del 3 VVM redegørelse 81 

 

Figur 6.1.6.1: Våddeposition som funktion af afstand fra kilden for partikler mindre end 

10 µm for afkasthøjde 100 m over terræn. Værdierne angiver våddepositionen pr. kg 

emitteret stof. (Kilde: DMU). 

 

Ved beregningen af våddepositionen er anvendt de højeste værdier for depositionsfaktoren for en 

given afstand, se figur 6.1.6.1.  

 

Den beregnede våddeposition som funktion af afstand er vist i tabel 6.1.6.3. 

 

Tabel 6.1.6.3:  

Våddeposition af tungmetaller for Hovedforslag baseret på målte og forventede 

emissioner som funktion af afstand, µg/m2/år 

Afstand 

meter 
Hg Pb Cu Mn Cd Ni As Cr Tl Sb Co V 

100 114 73 48 242 12 48 24 24 12 24 24 24 

200 57 36 24 121 6 24 12 12 6 12 12 12 

300 39 25 16 82 4 16 8 8 4 8 8 8 

400 26 16 11 55 3 11 5 5 3 5 5 5 

500 23 15 10 49 2 10 5 5 2 5 5 5 

600 21 13 9 44 2 9 4 4 2 4 4 4 

700 16 10 7 33 2 7 3 3 2 3 3 3 

800 13 8 5 27 1 5 3 3 1 3 3 3 

900 11 7 5 24 1 5 2 2 1 2 2 2 

1.000 10 7 4 22 1 4 2 2 1 2 2 2 

1.200 8 5 3 16 1 3 2 2 1 2 2 2 

1.500 5,2 3,3 2,2 11,0 0,5 2,2 1,1 1,1 0,5 1,1 1,1 1,1 

2.000 4,7 3,0 2,0 9,9 0,5 2,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 

5.000 2,6 1,6 1,1 5,5 0,3 1,1 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 

10.000 1,6 1,0 0,7 3,3 0,2 0,7 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 

 

 

Det ses, at våddepositionen er stor tæt på kilden og herefter aftager kraftigt med afstanden. 

 

I tabel 6.1.6.4 er vist den samlede deposition (tør + våd) som funktion af afstand. Våddepositionen 

er den primære bidragsyder til den samlede deposition, som ses at aftage med afstanden. 

 

I tabellen er også anført værdier for den målte danske våddeposition til landområder (DMU rapport 

2003). Det ses, at Nordforbrændings bidrag for afstande større end ca. 1000 m fra skorstenen, er 

væsentligt mindre end baggrundsdepositionen. 

 

I tæt afstand til skorstenen er Nordforbrændings deposition meget højere end 

baggrundsdepositionen. Det er imidlertid et helt normalt billede, som gør sig gældende for alle 

punktkilder med emission af luftforurenende stoffer på partikelform. 

 

I tabel 6.1.6.6 er vist forskellen for samlet deposition af tungmetaller mellem Hovedforslag og 0-

alternativ.  

 

I området ca. 400 m til ca. 2000 m er der for visse stoffer en mindre stigning i depositionen. Det 

skyldes den lavere afkasthastighed af røggassen fra den nye ovnlinje 5. 
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I afstande større end 5.000 m er depositionen status quo, eller der er tale om et mindre fald i 

depositionen i forhold til 0-alternativet. I de nærmeste Natura 2000 områder der ligger i afstanden 

ca. 9.000 m fra Nordforbrænding sker der således ikke en merdeposition. 

 

Resultatet skal betragtes på den måde, at Hovedforslaget generelt medfører en reduktion i 

udledningen af tungmetaller og dermed også en samlet reduktion i depositionen, dog at der sker en 

mindre forskydning i, hvor depositionen sker. 

 

Den maksimalt forekommende merdeposition forekommer i afstanden ca. 400 – 1200 m fra 

skorstenen og udgør her mindre end 2 % af den gennemsnitlige baggrundsdeposition i Danmark.  

 

 

Tabel 6.1.6.4:  

Tørdeposition + våddeposition for tungmetaller for Hovedforslag baseret på målte og 

forventede emissioner som funktion af afstand, µg/m2/år 

Afstand 

meter 
Hg Pb Cu Mn Cd Ni As Cr Tl Sb Co V 

100 114 73 48 242 12 48 24 24 12 24 24 24 

200 57 37 24 122 6 24 12 12 6 12 12 12 

300 40 25 17 85 4 17 8 8 4 8 8 8 

400 27 17 12 58 3 12 6 6 3 6 6 6 

500 25 16 11 54 3 11 5 5 3 5 5 5 

600 23 15 10 49 2 10 5 5 2 5 5 5 

700 18 11 8 38 2 8 4 4 2 4 4 4 

800 15 10 7 33 2 7 3 3 2 3 3 3 

900 14 9 6 30 1 6 3 3 1 3 3 3 

1.000 13 8 5 27 1 5 3 3 1 3 3 3 

1.200 10 7 4 22 1 4 2 2 1 2 2 2 

1.500 7,7 4,9 3,3 16,4 0,8 3,3 1,6 1,6 0,8 1,6 1,6 1,6 

2.000 6,9 4,4 2,9 14,6 0,7 2,9 1,5 1,5 0,7 1,5 1,5 1,5 

5.000 3,5 2,2 1,5 7,4 0,4 1,5 0,7 0,7 0,4 0,7 0,7 0,7 

10.000 2,0 1,3 0,8 4,2 0,2 0,8 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 

Baggrundsdeposition  

µg/m2/år 

(DMU 2003) 

12 1200 1100 NA 50 300 130 150 NA NA NA NA 

NA: Ikke kendt (DMU har ikke oplyst baggrundsværdier for disse stoffer) 

* I ”Tungmetaller i danske jorder”, DMU 1996, anslås det totale nedfald af kviksølv i Danmark til ca. 500 kg pr. 

år, svarende til en gennemsnitlig deposition på 12 μg/m2 om året.  
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Tabel 6.1.6.5:  

Forskel mellem total deposition af tungmetaller (tørdeposition + våddeposition) 

mellem Hovedforslag og  0-alternativ baseret på målte og forventede emissioner som 

funktion af afstand, µg/m2/år 

Afstand i meter Hg Pb Cu Mn Cd Ni As Cr Tl Sb Co V 

100 
-5,6 -1,4 -0,9 -4,6 

-

0,2 -0,9 -0,5 -0,5 

-

0,2 -0,5 -0,5 -0,5 

200 
-2,5 -0,5 -0,3 -1,7 

-

0,1 -0,3 -0,2 -0,2 

-

0,1 -0,2 -0,2 -0,2 

300 -1,4 -0,1 -0,1 -0,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400 

-

0,6

6 0,10 

0,0

7 

0,3

3 

0,0

2 

0,0

7 

0,0

3 

0,0

3 

0,0

2 

0,0

3 

0,0

3 

0,0

3 

500 

-

0,4

9 0,16 0,11 

0,5

4 

0,0

3 0,11 

0,0

5 

0,0

5 

0,0

3 

0,0

5 

0,0

5 

0,0

5 

600 
-

0,41 0,18 

0,1

2 

0,5

8 

0,0

3 

0,1

2 

0,0

6 

0,0

6 

0,0

3 

0,0

6 

0,0

6 

0,0

6 

700 

-

0,2

4 0,19 

0,1

2 

0,6

2 

0,0

3 

0,1

2 

0,0

6 

0,0

6 

0,0

3 

0,0

6 

0,0

6 

0,0

6 

800 
-

0,18 0,17 

0,1

2 

0,5

8 

0,0

3 

0,1

2 

0,0

6 

0,0

6 

0,0

3 

0,0

6 

0,0

6 

0,0

6 

900 

-

0,2

0 0,14 

0,0

9 

0,4

5 

0,0

2 

0,0

9 

0,0

5 

0,0

5 

0,0

2 

0,0

5 

0,0

5 

0,0

5 

1000 
-

0,21 0,11 

0,0

7 

0,3

6 

0,0

2 

0,0

7 

0,0

4 

0,0

4 

0,0

2 

0,0

4 

0,0

4 

0,0

4 

1200 
0,0

3 0,21 

0,1

4 

0,7

0 

0,0

3 

0,1

4 

0,0

7 

0,0

7 

0,0

3 

0,0

7 

0,0

7 

0,0

7 

1500 
0,0

3 0,16 0,11 

0,5

4 

0,0

3 0,11 

0,0

5 

0,0

5 

0,0

3 

0,0

5 

0,0

5 

0,0

5 

2000 

-

0,0

7 

0,0

8 

0,0

6 

0,2

8 

0,0

1 

0,0

6 

0,0

3 

0,0

3 

0,0

1 

0,0

3 

0,0

3 

0,0

3 

5000 -

0,13 

-

0,0

2 

-

0,0

1 

-

0,0

5 

0,0

0 

-

0,0

1 

-

0,0

1 

-

0,0

1 

0,0

0 

-

0,0

1 

-

0,0

1 

-

0,0

1 

10000 

-

0,0

5 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

1 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

Baggrundsdepos

ition  

µg/m2/år 

(DMU 2003) 

12 
120

0 

110

0 
NA 50 300 130 150 NA NA NA 

NA 
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6.1.7 Afværgeforanstaltninger 

I anlægsfasen vil byggepladsen være afskærmet af den eksisterende Ovnlinje 4, som vil afskærme 

mod spredning af støv og luftforurenende stoffer. I henhold til Hørsholm Kommunes 

tomgangsregulativ er det ikke tilladt for motorkøretøjer at holde i tomgang i mere end 1 minut. Ved 

udstedelse af byggetilladelsen vil Hørsholm Kommune stille krav til, hvilke forholdsregler skal 

træffes for at forhindre unødig forurening i form af en tilladelse til midlertidig aktivitet. 

 

Fra byggepladsen vil der være ca. 100 m til nærmeste nabo, hvilket omfatter bolig såvel som 

virksomhed. Med denne afstand til de nærmeste naboer vurderes det ikke nødvendigt at etablere 

yderligere afværgeforanstaltninger. 

 

I driftsfasen er udledningen af alle luftforurenende stoffer mindre for Hovedforslaget end for 0-

alternativet. 

 

Beregninger af virksomhedens bidrag til luftforureningen viser, at alle grænseværdier er overholdt 

med meget stor margen. 

 

Beregningen for deposition af kvælstof og tungmetaller viser små fald og små stigninger i 

depositionen. Der er tale om meget små stigninger i forhold til baggrundsdepositionen. I afstande 

over 5.000 meter er depositionen status quo, eller der er tale om et mindre fald i depositionen i 

forhold til 0-alternativet. I de nærmeste Natura 2000 områder der ligger i afstanden ca. 9.000 

meter fra Nordforbrænding sker der således ikke en merdeposition. 

 

Der vil derfor ikke være behov for afværgeforanstaltninger. 

 

6.2 Klima 

6.2.1 Metode 

Virksomhedens klimabelastning hidrører fra udledningen af CO2 og fra afledning af overfladevand 

fra befæstede arealer. I dette afsnit vurderes udledningerne for Hovedforslaget i forhold til 0-

alternativet i anlægs- og driftsfasen. 

 

6.2.2 Anlægsfase 

Der vurderes ikke at være væsentlige forhold, der kan optimeres under anlægsfasen ud over 

anvendelse af passende og effektivt entreprenørmateriel. 

 

Anlægsfasen forventes ikke at medføre øget afstrømning af overfladevand til Usserød Å. 

 

 

6.2.3 Driftsfase 

Virksomheden producerer energi ved afbrænding af affald og erstatter hermed brug af fossile 

brændsler. Der er ingen ændring i anlæggets kapacitet eller affaldssammensætning efter installation 

af den nye Ovnlinje 5. Energiudnyttelsen af affaldet stiger dog markant, idet den nye ovnlinje 

udnytter tæt på 100 % af energiindholdet i affaldet. Til sammenligning har de 3 ældre ovnlinjer 

tilsammen en udnyttelsesgrad på ca. 70 %. Ovnlinje 4 har en energivirkningsgrad på ca. 85 %. Den 

samlede energiudnyttelse på Ovnlinje 4 og 5 er derfor i Hovedprojektet ca. 92 %, som er en meget 

høj udnyttelsesgrad i forhold til lignende anlæg. Dette betyder at udledningen af CO2 pr. produceret 

energienhed falder kraftigt efter gennemførelse af Hovedforslaget i forhold til 0-alternativet. 
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I idéfasen har Fredensborg Kommune gjort opmærksom på den fælles Klimatilpasnings- og 

miljøstrategi (strategien) for Usserød Å fra marts 2011, som de tre kommuner Rudersdal Kommune, 

Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune gerne vil have der tages hensyn til i VVM-

redegørelsen vedrørende etablering af ny Ovnlinje 5 på Nordforbrænding. 

 

Udarbejdelsen af den fælles klimatilpasnings- og miljøstrategi skal ses på baggrund af voldsomme 

oversvømmelser af de lavtliggende områder langs Usserød Å i august 2010, som medførte 

betydelige gener for beboerne og skader på infrastruktur. Hensigten med det fælles initiativ er at 

reducere risikoen for fremtidige oversvømmelser.  

 

Danmarks Meteorologiske Institut har med udgangspunkt i en række klimascenarier beregnet 

konsekvenserne af klimaændringer i Danmark frem til år 2100. Om sommeren vil der være flere og 

længere tørre perioder, men regnen vil til gengæld falde som kraftigere regnskyl (højintens regn), 

som vil være ca. 20 % kraftigere end i dag. Oversvømmelser sker de steder, hvor vandløbene ikke 

har kapacitet til at aflede ekstreme afstrømninger, sådan som det gælder for Usserød Å på en række 

kritiske lokaliteter  

 

I strategien er der beskrevet 9 hovedemner og omkring 50 delemner, som på kort og lang sigt skal 

behandles gennem et egentligt indsatsprogram. 

 

Nordforbrænding og de arealer, som virksomheden ligger på, er ikke behandlet i strategien, men 

Mølledammen sammen med de to øvrige damme Stampedammen og Fabriksdammen er nævnt, 

eftersom vandstanden i dammene i 2010 medførte overskylninger af vejdæmninger og de 

tilstødende arealer. En del af Nordforbrændings arealer er i strategien betegnet som arealer med 

risiko for oversvømmelse. De afværgeforanstaltninger, som på kort sigt tænkes gennemført i 

Mølledammen, er styring af afløbet med henblik på at kunne forøge gennemstrømningen af 

dammen i nogle perioder og i andre perioder at forøge stuvningskapaciteten som led i det 

fremtidige oversvømmelsesberedskab. Som en del af beredskabet skal dammene endvidere 

oprenses. På længere sigt er det hensigten også at etablere faunapassager med det samme formål. 

Det vil samtidig ske i overensstemmelse med de retningslinjer, der er opstillet i Vandplanen for 

hovedopland 2.3 Øresund. Se endvidere afsnit 6.6 om overfladevand, hvor de relevante 

retningslinjer fremgår. 

 

Regnvandsafledningen fra Nordforbrænding sker i dag delvis til det fælleskloakerede kloaksystem 

og til Usserød Å.  

 

Nordforbrænding har undersøgt muligheden for anlæggelse af grønne tage på nogle af 

forbrændingsanlæggets bygninger. Grønne tage har den fordel, at de optager en del af den regn og 

anden nedbør, der falder på taget. Et grønt tag optager i gennemsnit ca. 50 procent af nedbøren, 

som falder på taget. Samtidig holder vegetationen og drænlaget, som planterne vokser i, på vandet, 

så kloakken ikke belastes med store mængder vand på meget kort tid, når der kommer et voldsomt 

regnskyl. I afsnit 6.6 er redegjort for, hvilke tage der anlægges med grønne tage og øvrige 

foranstaltninger der iværksættes for at tilbageholde overfladevand på Nordforbrænding. 

 

På Nordforbrænding planlægges grønne tage på den nye aflæssehal og bygningen der huser 

Ovnlinje 1-3. Disse bygninger er specielt udvalgte på grund af at bygningernes konstruktion kan 

bære et grønt tag, og at det vurderes at falde æstetisk ind i forhold til den samlede bygningsmasse 

på Nordforbrænding. De grønne tage må ikke forhindre adgangen til tekniske installationer på taget 

eller udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. 

 

I tabel 6.2.3.1 er vist en oversigt over de tagarealer, som forventes beklædt med grønne tage og den 

nedbørsmængde, som tagene forventes at aflaste kloakkerne med. 
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  Tabel 6.2.3.1: Effekt af grønne tage på Nordforbrænding 

Bygning Tagareal i m2 Årlig 

nedbørsmængde i m3 

fra taget 

Årlig fordampning 

og optag i planter i 

m3 

Ovnlinje 1-3  600 360 180 

Ny aflæssehal 1.700 1.020 510 

I alt 2.300 1.380 690 

 

Som det fremgår af tabel 6.2.3.1 fortrænger de planlagte grønne tage årligt knap 700 m3 tagvand 

som ellers ville løbe til Usserød Å og fælleskloakken. I afsnit 6.6 er opgjort den samlede 

vandbalance for overfladevand efter opførelsen af Ovnlinje 5 og etablering af grønne tage. 

 

6.2.4 Afværgeforanstaltninger 

I forbindelse med gennemførelsen af hovedforslaget såvel som projektalternativet etableres grønne 

tage på nogle af bygningerne, som fører til øget fordampning af tilbageholdt regnvand. En del af 

regnvandet vil også blive optaget af planterne. Endvidere vil der blive etableret et underjordisk 

forsinkelsesbassin således at vandplanens retningslinje 9 kan overholdes. Disse projekter 

understøtter det tværkommunale projekt vedr. belastningen med overfladevand af Usserød Å. 

 

6.3 Trafik og transport 

6.3.1 Metode 

Det vurderes her, om der vil være effekter som følge af ændret trafik eller transport. 

 

6.3.2 Anlægsfase 

Der vil i anlægsfasen være en øget kørsel af entreprenørmateriel, kørsel med materialer og 

bortkørsel af jord. Til udgravning af kælder under den nye Ovnlinje 5 vil det blive nødvendigt at 

håndtere ca. 6.240 m3 jord og ca. 300 m3 til etablering af underjordisk forsinkelsesbassin. I alt fører 

udgravningerne til bortkørsel af ca. 6.540 m3 jord. Jordhåndteringen kræver ca. 220 

lastbiltransporter med 30 m2 jord. 

 

6.3.3 Driftsfase 

Anlæggets kapacitet vil være uændret i forhold til nuværende drift, idet der er tale om udskiftning af 

eksisterende drift på 152.000 tons affald.   

 

6.3.4 Afværgeforanstaltninger 

Der vil ikke være behov for afværgeforanstaltninger som følge af trafik eller transport til eller fra 

virksomheden.  

 

6.4 Støj 

6.4.1 Metode 

Vurderinger af den eksterne støj i omgivelserne er baseret på edb-modeller udarbejdet i forbindelse 

med udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse af linje 5, august 2011.  

 

Beregningerne er udført med programmet SoundPlan og efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens 

vejledning nr. 5, 1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder.” 
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Støjende aktiviteter i anlægsfasen er bedømt ”generelt” ud fra erfaringer med byggepladsstøj for 

tilsvarende byggerier. 

 

6.4.2 Anlægsfase 

Anlægsfasen kan opdeles i tre faser, hvor der kan forventes et forhøjet støjniveau og 

vibrationsniveau i naboområderne.  

 

Første fase omfatter de indledende jordarbejder og udgravning til byggegruppe, fundamenter, 

terrændæk mv. 

 

Anden fase kan omfatte aktiviteter til forbedring af jordbundens stabilitet og bæreevne, herunder 

ramning af spuns og pæle. 

 

Tredje fase omfatter typisk støbning af fundamenter, montering af vægge, dæk og tagkonstruktioner 

mv.  

 

Fase 1. Jordarbejde. 

Det forventes, at de primære støjkilder er kørende materiel, som gravemaskiner, 

gummihjulslæssere og lastbiler. Støjen fra entreprenørmaskiner og lastbiler kan indeholde 

støjimpulser og er normalt væsentlig højere end baggrundsstøjen i området.  Aktiviteterne kan også 

udløse vibrationer til undergrunden. 

 

I støjbilag 5.4.2.3 er den forventede støjudbredelse illustreret for en byggeplads med samtidig drift 

af 1 gravemaskine, 1 gummihjulslæsser og 2 langsomkørende lastbiler til jordtransport. 

 

Fase 2. Ramning 

Rammearbejde er erfaringsmæssigt den mest støjende aktivitet under anlægsfasen og giver ofte 

anledning til overførelse af betydelige vibrationer gennem jordlagene. 

Derfor anbefales overvågning af rammearbejdet, herunder målinger af 

vibrationsniveauet/hastighedsniveauet i de nærmeste huse omkring byggepladsen. 

 

For henholdsvis rammearbejde og vibratorarbejde overholdes de vejledende grænseværdier til 

hastighedsniveau i beboelsesejendomme, som beskrevet i standarden DIN 4150-3, del 3, februar 

1999 (vibrationer ved byggerier). 

 

Fase 3. Byggefase 

Det forventes, at de primære støjende aktiviteter er arbejde med kraner, betonblandemaskiner, 

betonkanoner, kørsel med elementer på lastbiler og arbejde med stav- og pladevibratorer. 

Pladevibratorer er erfaringsmæssigt meget støjende  

 

I 5.4.2.3 er den forventede støjudbredelse illustreret for en byggeplads med drift af 1 byggekran, 1 

pladevibrator og 1 lastbil med beton.  

  

Støjudbredelsen fra byggeaktiviteterne i henholdsvis fase 1, 2, 3 er illustreret på støjbilag 5.4.2.1-3. 

Det fremgår af kurverne, at der kan forventes væsentlig støj i naboområderne for aktiviteten 

ramning. 

 

Hørsholm Kommune vil i bygge- og anlægsperioden stille krav til arbejdets udførelse. Bl.a. skal 

arbejdet finde sted i dagtimerne mellem kl. 7 og 18. Anmeldelse om arbejdets udførelse vil ske til 

Hørsholm Kommune. Kommunen vil herefter tage stilling til vilkår for støj, affald, emissioner mv. 
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6.4.3 Driftsfase 

Nordforbrænding har fået udført beregninger af den forventede fremtidige eksterne støjbelastning 

fra Nordforbrænding efter opførelse af ny Ovnlinje 5 og efter etablering af ny aflæssehal for 

renovationsbiler.  

 

Ifølge beregningerne vil følgende forhold være gældende for den fremtidige drift: 

 

Drift 1. 

Fuld normal drift på forbrændingsanlægget i dagtimerne kl. 7-18 med levering af affald samt anden 

kørsel på virksomhedens areal. Støjgrænsen er 45 dB(A) i nærmeste boligområde, 55 dB(A) i 

områder med blandet bolig og erhverv og 60 dB(A) i erhvervsområdet.  

 

Drift 2. 

Fuld normal drift på forbrændingsanlægget i morgentimerne kl. 6-7 med levering af affald til 

aflæssehallen. Støjgrænsen er 35 dB(A) i nærmeste boligområde, 40 dB(A) i områder med blandet 

bolig og erhverv og 60 dB(A) i erhvervsområdet.  

 

Drift 3. 

Fuld normal drift på forbrændingsanlægget i aften- og nattetimerne kl. 18-07 med begrænset 

kørselsaktivitet. Den mest restriktive støjgrænse er i tidsrummet kl. 22-07, hvor støjgrænsen er 35 

dB(A) i nærmeste boligområde, 40 dB(A) i områder med blandet bolig og erhverv og 60 dB(A) i 

erhvervsområdet.  

 

Problemstillinger i de tre driftssituationer: 

 

Drift 1. Dagdrift kl. 07-18 

Støjen domineres af bidrag fra de faste installationer og bidrag fra intern kørsel med 

renovationsbiler, lastvogne med hjælpestoffer samt slagge/restprodukter. Støjen fra de faste 

installationer kan reduceres ved hjælp af støjdæmpende foranstaltninger, herunder indbygning af 

lydsluser på luftindtag og afkast samt etablering af støjskærme omkring maskiner og ventilatorer.  

 

Støjen fra intern kørsel kan begrænses delvis ved etablering af interne støjskærme langs køreveje 

(på den side som vender mod boligområdet). Ifølge støjrapporten er det beregnet, at der i 

dagperioden kan ankomme op til 248 renovationsbiler, uden at støjgrænsen midlet over de 8 mest 

støjbelastede timer overskrides. Ved fuld udnyttelse af kapaciteten på Nordforbrænding vil 

støjgrænserne derfor ikke blive overskredet, idet der kan ankomme ca. dobbelt så mange biler, som 

er tilfældet i dag. Ved fuld udnyttelse af kapaciteten er det beregnet, at der højst vil ankomme 4 

ekstra lastbiler dagligt. Konsekvensen er en forøgelse af trafikken med omkring 2 %, hvilket 

medfører en marginal forøgelse af lastbilernes støjbidrag med ca. 1/10 dB i referencepunkterne. 

 

Drift 2. Tidlig morgendrift kl. 06-07 

Foruden de faste installationer domineres støjen af bidrag fra intern kørsel med renovationsbiler til 

og fra aflæssehallen. Støjen fra de faste installationer kan dæmpes yderligere ved anvendelse af 

samme principper, som beskrevet under drift 1. 

 

Støjen fra kørsel med renovationsbiler kan dæmpes delvis ved anvendelse af interne støjskærme 

eller omlægning af interne ruter. Alternativt kan der indføres administrative restriktioner på 

mængden af køretøjer. En tredje løsning er ansøgning om lempelse af støjgrænsen i boligområdet 

mellem kl. 06 og kl. 07, idet overgangstidspunktet mellem dag og nat administrativt flyttes til kl. 

06.00.  

 

Drift 3. Natdrift kl. 22-06 

Støjen domineres af bidrag fra de faste installationer. Denne støj kan reduceres ved hjælp af 
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støjdæmpende foranstaltninger, som indbygning af lydsluser på luftindtag og afkast samt etablering 

af støjskærme omkring maskiner og ventilatorer.  

 

Støjen fra den begrænsede kørselsaktivitet om natten kan begrænses ved etablering af støjskærme 

langs interne køreveje.  

 

Kommentarer til de typiske driftssituationer: 

 

Kan virksomheden indrettes og støjdæmpes til opfyldelse af støjgrænsen på 35 dB(A) i 

boligområdet kl. 22-06 (jf. drift 3), er det sandsynligt, at støjgrænsen på 45 dB(A) også kan opfyldes 

i dagtimerne kl. 07-18 (jf. drift 1), når den interne dagtrafik eventuelt dæmpes med supplerende 

støjskærme langs kritiske køreruter, som ikke er dæmpet af virksomhedens bygninger. 

 

Yderligere afskærmning af de kritiske køreruter er dog næppe tilstrækkeligt for samtidig opfyldelse 

af støjgrænsen på 35 dB(A) under tidlig morgendrift (jf. drift 2, kl. 06-07). 

  

Virksomhedens samlede eksterne støjbelastning fra faste installationer og køretøjer er illustreret på 

støjbilag 5.4.3.1-3 for henholdsvis drift 1 (dagperioden kl. 07-18), drift 2 (tidlig morgen kl. 06-07) og 

drift 3 (natperioden kl. 22-06). 

 

Det fremgår af kurverne, at de eksisterende støjvilkår overholdes under drift 1 og drift 3 i alle 

naboområder.  

 

Under drift 2 forventes op til 3 dB’s overskridelse af eksisterende støjvilkår i nærmeste boligområde 

1.B33, beliggende vest for Nordforbrænding. 

   

Det forudsættes, at der ansøges og gives dispensation med hensyn til ændring af 

overgangstidspunktet mellem nat og dag fra normalt kl. 07 til kl. 06. Denne ændring indebærer i 

praksis, at støjgrænsen i tidsrummet kl. 06 til kl. 07 lempes fra 35 dB(A) til 45 dB(A). i det 

nærmeste boligområde og fra 40 til 55 dB(A) i områder med blandet bolig og. 

 

Miljøstyrelsen er indstillet på at give en dispensation fra de vejledende støjgrænser i tidsrummet 

mellem kl. 06 til kl. 07. 

 

6.4.4 Afværgeforanstaltninger 

For overholdelse af eksisterende støjvilkår forudsættes gennemførelse af efterfølgende 

foranstaltninger:  

 

Eksisterende anlæg 

Dampafkast ved turbinebygning forsynes med lyddæmper og dæmpes 25 dB. 

Fjernvarmekøler benyttes kun som nødanlæg og tages ud af daglig drift. 

8 ventilationsafkast på tag af linje 4 forsynes med lyddæmper og dæmpes 15 dB 

Støj fra hovedskorsten reduceres med 5 dB 

 

Ny Ovnlinje 5 

Røggas ledes til skorsten og dæmpes 

Ventilationsanlæg på tag af linje 5 forsynes med lyddæmpning som linje 4 

Fjernvarmekøler under tag dæmpes til samme lydeffekt som linje 4 

Vinduer i østfacade lukkes permanent.  
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Støjskærme og bygninger  

Der etableres en 2,5 m høj støjskærm i skel mod vest primært for reduktion af støjen fra tilkørsel af 

renovationsbiler og fra porten når denne er åben i aflæssehallen.  

 

Aflæssehallen forsynes med tag og udstråler kun støj til omgivelserne i det tidsrum, hvor porten står 

åben.  
 
 
6.5 Ressourcer, hjælpestoffer, restprodukter og affald 

6.5.1 Metode 

Oplysninger om anvendte ressourcer, hjælpestoffer og affald er indsamlet i samarbejde med 

Nordforbrænding og hentet fra miljøansøgningen. 

 

6.5.2 Anlægsfase 

I anlægsfasen vil der forekomme forbrug af råvarer og hjælpestoffer til byggeriet af Ovnlinje 5.  

 

Råvareforbruget til byggeriet vil bestå af byggekomponenter som beton, stål, glas, grus, 

armeringsjern osv. som ved andre lignende byggerier. Evt. flydende råvarer, der kan udgøre en fare 

for jord og grundvand, vil blive opbevaret indendørs på spildbakke og på en tæt belægning uden 

mulighed for afløb til kloak. 

 

På samme måde vil der fremkomme affaldskomponenter i form af almindeligt byggeaffald, som 

bliver bortskaffet i henhold til Hørsholms Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald og transporteret 

af godkendte transportører med de relevante tilladelser. Evt. farligt affald vil blive opbevaret 

indendørs og på en tæt belægning. 

 

6.5.3 Driftsfase 

Forbrug af kemikalier og hjælpestoffer 

I tabel 6.5.1 er det samlede forventede forbrug af kemikalier, energi og vand vist for Ovnlinje 4 og 5. 

Det skal bemærkes, at de anførte forbrug for Ovnlinje 5 er overslag, da det specifikke forbrug 

afhænger af det endelige valg af leverandør.  

 

Ovnlinjernes elforbrug går primært til drift af sugetræksblæser, primær og sekundær 

luftindblæsning og pumper til kedelvandssystemet. Som det fremgår af tabel 6.5.3.1, har Ovnlinje 5 

et noget lavere el- og vandforbrug i forhold til den eksisterende Ovnlinje 4. 

 

Tabel 6.5.3.1: Forventet forbrug af kemikalier, energi og vand for Ovnlinje 4 og 5 

Energi og 

vandforbrug 

Enhe

d 

0-

alternat

iv 
Ovn 4 Ovn 5 

Hovedforslag 

(Projektalternati

v)1) 

 i alt 

Elforbrug MWh 
16.000 

10.500 6.700 
33.800 

(18.800) 

Naturgasforbrug m3 
290.00

0 

290.0

00 

250.0

00 
540.000 

Vandforbrug m3 
51.000 

19.000 0 
19.000 

(81.000) 

Råvarer og 

hjælpestoffer og 

hjælpestoffer 

 

 

   

Kedelstensvæske liter 3.200 3.200 3.200 6.400 
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Hydratkalk til 

røggasrensning 

(ovn 5) 

ton 

200 

- 1.040 1.040 

Kalksten til 

røggasrensning 

(ovn 4) 

ton 

900 

900 - 900 

NH3 (til 

kedelvandsbehandli

ng) 

liter 

100 

100 100 200 

NaOH til 

konditionering af 

kedelvand 

liter 

700 

- 100 100 

Aktivt kul ton 0,5 0,2 40 40,2 

Ammoniakvand (24 

%) 
ton 

450 
450 530 980 

Natriumlud ton 200 200 200 400 

Metalsorb 

(fældningsmiddel) 
ton 

5 
5 5 10 

Jernklorid ton 5 5 5 10 

Polymer ton 80 80 80 160 
1): Tal i parentes angiver forbrug i Projektalternativet 

 

Afbrænding af affald i Ovnlinje 4 og 5 

Ovnlinje 5 skal behandle nøjagtigt de samme affaldstyper, som i dag bliver tilført i Ovnlinje 4 med 

undtagelse af kreosotbehandlet træ, der fortsat kun skal afbrændes på Ovnlinje 4. Affaldet består af 

forbrændingsegnet affald som husholdningslignende affald, erhvervsaffald og biomasseaffald.  
 
Affaldssammensætning og mængde i Ovnlinje 4 og 5 
Affald fra Ovnlinje 4 og 5 består primært af restprodukter og slagge, som det fremgår af tabel 

6.5.3.2. Affaldsmængderne er baseret på Nordforbrændings grønne regnskab og oplysninger i 

ansøgning om miljøgodkendelse for Ovnlinje 5. 

 

Tabel 6.5.3.2: Restprodukter fra Nordforbrænding 

Restprodukter 
Enhe

d 

0-

alternati

v 

Ovn 4 Ovn 5 
Hovedforsla

g i alt 

Ikke-farligt affald (slagge 

og jern- og metalskrot) 
ton 29.000 

16.00

0 

16.00

0 
32.000 

Farligt affald (primært 

spildolie til nyttiggørelse) 
ton 1,1 0,6 0,6 1,2 

Farligt eksporteret 

(røggasrensningsprodukt

er) 

ton 4.400 3.000 4.500 7.500 

 
Andelen af farligt eksporteret affald fra røggasrensningen vurderes at være højere fra Ovnlinje 5 end 

Ovnlinje 4 i den fremtidige drift. Dette skyldes, at der anvendes en røggasrensningsteknologi på 

Ovnlinje 5 der er baseret på en tør proces, hvor Ovnlinje 4 anvender en våd med et stort forbrug af 

vand. 

 
Alt affald bortskaffes i overensstemmelse med Hørsholms Kommunes regulativ for Erhvervsaffald 

og transporteres af godkendte transportører. 
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Restprodukterne fra røggasrensningsanlæggene består af nedenstående fraktioner: 

 

- Slagge 
- Kedelaske 
- Flyveaske 
- Restprodukt fra posefilter 

 

I det følgende beskrives de forskellige typer. 

 

Ristegennemfald og slagge 

Ristegennemfaldet, som vil udgøre mellem 10 og 50 kg pr. time afhængigt af ristefabrikat, føres 

sammen med slaggen i slaggeudtaget. Slaggemængden forventes at udgøre omkring 19-21 % af den 

indfyrede affaldsmængde på vægtbasis, dvs. omkring 4 tons pr. time.  

 

En del af slaggen vil være jernholdigt materiale, som fjernes fra slaggen med en magnet, i 

forbindelse med at slaggesortering og oparbejdning sker uden for anlægget i AFATEK-regi, så 

slagge og magnetisk metal kan genanvendes separat. Ud fra erfaringerne på AFATEK genindvindes 

der 60 kg jern og 10-20 kg ikke-magnetisk metal (primært rustfrit stål, kobber og aluminium) pr. 

ton modtaget slagge fra affaldsforbrændingsanlæg. Dette svarer til omkring 10 kg jern og 1,7-3,4 kg 

ikke-magnetiske metaller pr. ton affald, svarende til 200 kg jern og 34-68 kg ikke-magnetiske 

metaller pr. time.  

 

Kedelaske  

Kedelaskemængden forventes at være i størrelsesordenen 400 kg pr. time.  

 

Røggasrestprodukt 

Det tørre restprodukt inklusive flyveaske udskilles i posefiltret. Produktet består af aktivt kul eller 

HOK samt kalk og flyveaske. Fraktionen vil være kategoriseret som farligt affald. Mængden af tørt 

restprodukt er ca. 700 kg/t. 

 

6.5.4 Afværgeforanstaltninger 

Restproduktet fra posefiltret, som også indeholder flyveaske, transporteres til restproduktsiloerne. 

Kedelasken transporteres ligeledes til restproduktsiloerne. Den eksisterende silo genanvendes og 

suppleres med en ny med omtrent samme størrelse. Restproduktmængden for Ovnlinje 5 forventes 

at være omkring 3,5 tons i døgnet lavere end for Ovnlinje 1-3, der erstattes, da Ovnlinje 5’s 

røggasrensningssystem udnytter kalken bedre, så der er mindre uforbrugt kalk i restproduktet.  

 

Den årlige slaggeproduktion for Ovnlinje 5 er ca. 16.000 tons, baseret på behandling af en årlig 

affaldsmængde på 80.000 tons. Slagge afsættes til AFATEK med henblik på genanvendelse. 

AFATEK frasorterer metaller fra slaggen for afsætning til genanvendelse. 

 

Den årlige produktion af restprodukt fra røggasrensningen, inkl. flyveaske og kedelaske, udgør ca. 

4.000-5.000 tons. Restproduktet fra røggasrensningen inkl. flyveaske og kedelaske transporteres til 

nyttiggørelse på et miljøgodkendt anlæg. Flyveasken bliver i dag genanvendt af en dansk godkendt 

virksomhed som sender flyveasken til Norge. Her bliver asken brugt til at neutralisere syre og 

samtidig stabilisere en forurenet sø. 
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6.6 Overfladevand 

6.6.1 Metode 

Det vurderes her, om projektet har virkning på vandkvaliteten i Usserød Å og Usserød Mølledam. 

For en deltaljeret og teknisk gennemgang henvises til teknisk fagnotat om overfladevand vedlagt i 

bilag 7. 

 

6.6.2 Anlægsfase 

Det er vurderet, at anlægsfasen ikke vil give anledning til forurening af Usserød Å og Usserød 

Mølledam. Dette vil blive sikret ved passende foranstaltninger i forbindelse med grave- og 

entreprenørarbejdet. Disse foranstaltninger vedrører krav til entreprenører om sikker opbevaring af 

byggematerialer, affald, olietanke, parkering af entreprenørmaskiner mv. Til at sikre, at der ikke 

løber overfladevand fra byggepladsen til Usserød Å, vil der ned mod åen blive etableret et silt fence 

eller en lignende foranstaltning til at tilbageholde overfladevandet. 

 

Det vurderes, at der ikke vil være risiko for påvirkning af Usserød Å med forurenende stoffer på 

baggrund af arbejdet på byggepladsen, når der tages  de beskrevne forbehold. 

 

Grundvandssænkning 

I forbindelse med udgravningen af kælderen under Ovnlinje 5 bliver det muligvis nødvendigt at 

udføre en grundvandssænkning i lag, der udgraves i. Omfanget af oppumpningen bliver lille, hvis  

der er tale om lerede lag, og lidt større, hvis der findes sand og grus, som det ses i nogle boringer i 

området.. Grundvandssænkningen vil være midlertidig i det tidsrum, hvor udgravningen og 

støbningen af kælderen finder sted. Grundvandssænkningen vil blive udført med et passende antal 

boringer, som vil medføre en sænkning af grundvandsspejlet i en del af byggeperioden. 

 

I forbindelse med udgravningen af kælderen til ovnlinje 4 i 1997 blev der også udført en midlertidig 

grundvandssænkning. Her blev der i gennemsnit udledt mellem 45-50 m3 vand i timen til Usserød 

Å. Pumpningen blev udført med 9 boringer. Grundvandspumpningen var projekteret til at vare 5 

måneder, men blev forlænget til at vare 1 år.  

 

Der blev i alt udledt i størrelsesordenen: 

50 m3/time x 24 timer x 365 dage = 438.000 m3 vand pr. år  

 

Dette svarer til en udledning på 14 liter vand i sekundet.  

 

I forbindelse med grundvandssænkningen ved udgravning af kælderen under Ovnlinje 5 vurderes 

det, at der skal oppumpes omtrent samme mængde vand.  

 

I de kommende afsnit vurderes konsekvenserne af grundvandssænkningen med hensyn til 

vandføringen i Usserød Å og påvirkningen med evt. forurenende stoffer. 

 

Vandføring i Usserød Å 

I det tværkommunale klimatilpasningsprojekt for Usserød Å44, er vandføringen af Usserød Å 

kortlagt ved flowmåling. Målingen viser, at vandføringen i åen umiddelbart før Nordforbrænding 

ligger på knap 2.000 liter i sekundet. 

 

Udledningen på højest 14 liter i sekundet fra grundvandssænkningen på Nordforbrænding udgør et 

merbidrag på 0,7 pct. Da den nye kælder etableres tæt på åen, vil en stor del af det oppumpede vand 

stamme fra åen, og der er således tale om, at det er det samme vand der tilbagepumpes. På den 

                                                                    
44 Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner: Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å – del 1, 2011 
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baggrund vurderes grundvandspumpningen ikke at medføre en væsentlig indvirkning på 

vandføringen i Usserød Å. 

 

Påvirkning af Usserød Å med evt. forurenende stoffer 

Som beskrevet i afsnit 5.7 ligger projektområdet ved Nordforbrænding og det omkringliggende 

område inden for områdeklassificeringen i Hørsholm Kommune og i en afstand af 200 meter ligger 

den nu nedlagte ”Hørsholm/Usserød Losseplads”, der var i drift i perioden 1945-1951. Derfor er der 

potentiel mulighed for at grundvandet er forurenet. 

 

Ifølge retningslinje 2 i vandplanen for Øresund må der ikke ske en øget forurening ved udledning af 

overfladevand: 

 
Der må ikke gives tilladelse til øget direkte eller indirekte forurening af overfladevand, 

med mindre det vil medføre en øget forurening af miljøet som helhed, hvis tilladelse 

ikke gives, eller tilladelsen kan begrundes i væsentlige samfundsmæssige forhold.  

 

Under grundvandspumpningen ved anlæggelse af ovnlinje 4 blev der i kraft af 

moniteringsprogrammet løbende udtaget prøver af det oppumpede grundvand én gang om 

måneden. Resultaterne af moniteringsprogrammet viser, at grundvandet indeholdt små 

koncentrationer af BTEX-stoffer (Benzen og Toulen) og phenol samt det organiske 

opløsningsmiddel trichlorethylen.  

 

En gennemgang af analyseresultaterne viser generelt, at mængden af BTEX’er og trichlorethylen 

varierer meget gennem forløbet, mens mængden af phenoler har været jævnt stabilt gennem hele 

forløbet. Herudover viser resultaterne at der efter 2 måneders oppumpning jævnligt i forløbet har 

været registreret spor af pesticiderne Di- og mechlorprop, DNOC samt BAM. Det blev derfor 

dengang konkluderet, at grundvandet i området inden starten af grundvandssænkningen var lettere 

forurenet, samt at effekten af oppumpningen dels har øget mængden af allerede eksisterende 

komponenter og dels har tiltrukket yderligere forurening. 

 

Ingen af de nævnte forureningskomponenter, der er registreret i det oppumpede grundvand, har 

været anvendt på Nordforbrænding gennem årene, og forureningen må derfor tilskrives ukendte 

forureningskilder i området. I forbindelse med grundvandssænkningen ved anlæggelse af Ovnlinje 

5, må det formodes, at det er de samme stoffer, der er at finde i grundvandet.  

 

Ved en gennemgang af analyseresultaterne fra moniteringsprogrammet ved anlæggelse af Ovnlinje 

4 er der ikke konstateret overskridelse af de generelle udledningskriterier i Miljøministeriets 

bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer 

til vandløb, søer eller havet45.  

 

Ved udførelsen af grundvandssænkningen ved anlæggelse af Ovnlinje 5 vil der i forbindelse med 

ansøgningen til Hørsholm Kommune blive udført en nærmere undersøgelse af grundvandets evt. 

forurening. Der vil i den forbindelse blive udført prøveboringer og udført analyser af de relevante 

miljøfremmede stoffer og pesticider, som tidligere har været konstateret i grundvandet samt øvrige 

relevante stoffer. Resultatet af prøverne vil blive indsendt til Hørsholm Kommune, hvorefter der 

tages stilling til, hvilke evt. afværgeforanstaltninger der skal etableres. 

 

Hvis det mod forventning skulle vise sig, at vandet er så forurenet, at det ikke vil være muligt at 

pumpe vandet til Usserød Å, vil kælderen blive støbt vådt således, at det ikke er nødvendigt at 

etablere grundvandssænkning. 

                                                                    
45 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer 
til vandløb, søer eller havet af 25. august 2010. 
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6.6.3 Driftsfase 

Der udledes ikke procesvand til Usserød Å men udelukkende overfladevand som afstrømmer fra 

tage, og ubefæstede arealer. I afsnit 6.1 om luftforurening er det vist, at depositionen af kvælstof og 

tungmetaller i følsomme områder er ubetydelig. Der vurderes i den forbindelse ikke at være nogen 

væsentlig påvirkning fra driften af virksomheden. Det vurderes, at projektet ikke vil have nogen 

væsentlig indflydelse på regionsplanens målsætning med hensyn til udledning af overfladevand. 

Opførelsen af Ovnlinje 5 medfører i forhold til nedbørsmængderne, at en del af det areal, der i dag 

består af stabilgrus og græs, ændres til tagoverflade og dermed bliver befæstet. Tagarealet af 

Ovnlinje 5 er ca. 1.250 m2. Arealet, hvor den nye aflæssehal og stabelsilo opføres, er i forvejen 

befæstet med asfalt og medfører derfor ikke en difference i udledningen.  

På figur 6.6.3.1 er de enkelte overfladearealer i Hovedforslaget visualiseret således at det fremgår, 

hvor vandet løber hen, og i tabel 6.6.3.1 er størrelsen af de enkelte arealer gengivet.  

 

 
 

Figur 6.6.3.1: Visualisering af udledning af overfladevand i Hovedforslag 
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Tabel 6.6.3.1: Årlige udledte regnvandsmængder i Hovedforslag 

Overfladeareal Areal i m2 Afstrømningsko-

efficient 

Overfladevand i m3 

Udledning til Usserød Å 

Tagoverflader 3.700 100 2.220 

Ubefæstet 5.700 10 306 

Grønne tage 1.700 50 510 

I alt 11.100  3.036 

Udledning til Fælleskloak 

Tagoverflader 2.200 100 1.320 

Befæstet 16.500 100 9.900 

Grønne tage 600 50 180 

I alt 19.300  11.400 

Samlet matrikel 30.400  14.436 

 

Som det fremgår af tabel 6.6.3.1 løber cirka 3.040 m3 til Usserød Å og godt 11.000 m3 til 

fælleskloakken. Overfladevand fra stabilgrusbelægningen og de ubefæstede arealer løber til Usserød 

Å ved overfladeafstrømning.  

 

Tabel 6.6.3.2: Ændring i årlig udledning af overfladevand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfladeareal Areal i m2 

Hovedforslag 

Areal i m2 

0-alternativ 

Overfladevand i 

m3 

i Hovedforslag  

Overfladevand i 

m3 

i 0-alternativ 

Udledning til Usserød Å 

Tagoverflader 3.700 2.600 2.220 1.560 

Befæstet 0 900 0 540 

Stabilgrus 0 2.200 0 528 

Ubefæstet 5.700 4.600 306 276 

Grønne tage 1.700 0 510 0 

I alt 11.100 10.300 3.036 2.904 

Udledning til Fælleskloak 

Tagoverflader 2.200 2.300 1.320 1.380 

Befæstet 16.500 17.800 9.900 10.680 

Grønne tage 600 0 180 0 

I alt 19.300 20.100 11.400 12.060 

Samlet 

matrikel 

30.400 30.400 14.436 14.964 
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Som det fremgår af tabel 6.6.3.2, udledes der ca. 500 m3 overfladevand mindre i Hovedforslaget 

end i 0-alternativet. De grønne tage med et samlet tagareal på 2.300 m2 (bygning med Ovnlinje 1-3 

og ny aflæssehal) fortrænger knap 700 m3 regnvand årligt. Uden de grønne tage ville udledningen 

dermed være lidt større i Hovedforslaget i forhold til 0-alternativet. I Hovedforslaget udledes der 

ikke overfladevand fra befæstede arealer til Usserød Å. 

 

Forsinkelse af overfladevand 

Ifølge Vandplanernes retningslinje 9 for regnvand må der højst udledes 1-2 liter overfladevand pr. 

sekund pr. hektar (totalt areal) svarende til 7.200 liter i timen pr. hektar. Ifølge retningslinjen skal 

udledningen dimensioneres på baggrund af en 5 års regn hændelse: 

 
Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangspunkt 

reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig afstrømning. Bassiner på såvel 

separate regnvandsudløb som på overløbsbygværker skal i disse situationer have en størrelse, så 

der som gennemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert 5. år (n=1/5 pr. år). Med hensyn til 

udformning af bassiner for separat regnvand henvises til Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen 

nr. 49/1992 om lokal rensning af regnvand46.  

 

Ifølge Vandplanens retningslinje 8 skal overfladevand som udgangspunkt forsinkes så 

bundfældelige stoffer tilbageholdes: 

 
Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal udløbene som 

udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af 

bundfældelige stoffer.  

 

Den danske spildevandskomite47 har beregnet, hvor meget regn der forventes at falde ved 

forskellige gentagelsesperioder. For en 5 års regn hændelse, er Spildevandskomiteen kommet frem 

til en regn intensitet på 190 liter pr. sekund pr. hektar for en 10 minutters regnhændelse.  

 

På Nordforbrænding udledes der i Hovedforslaget tagvand fra ca. 5.400 m2 tagoverflade til Usserød 

Å, som det fremgår af figur 6.6.3.1. For at foretage en konservativ beregning rundes op til 6.000 m2 

så det sikres, at det underjordiske forsinkelsesbassin er stort nok. 

 

Ved en maksimal udledning på 2 liter pr. sekund pr. hektar til Usserød Å for et areal på 6.000 m2 

giver dette en udledning på 171 liter i sekundet ved en 5 års regn hændelse. Det er derfor nødvendigt 

at tilbageholde det overskydende overfladevand i et underjordisk forsinkelsesbassin på 

Nordforbrænding. 

 

For at overholde en udledning på maksimalt 2 liter i sekundet pr. hektar er det beregnet, at 

forsinkelsesbassinet skal kunne rumme cirka 271 m3 regnvand for en 5 års regn hændelse på 10 

minutter. I denne beregning er ikke indeholdt den mængde regnvand, der forventes at blive 

tilbageholdt på de grønne tage. Beregningerne og forudsætningerne er beskrevet i teknisk fagnotat 

om overfladevand vedlagt i bilag 7. 

 

Bidrag af organisk stof, kvælstof og fosfor til Usserød Å og Kloakken 

Fra de tagarealer og befæstede arealer afledes der organisk stof, kvælstof og fosfor til henholdsvis 

Usserød Å og til fælleskloakken. På baggrund af generelle gennemsnitsværdier for overfladevand fra 

                                                                    
46 Vandplan for Øresund, Miljøministeriet 2011 
47 Den Danske Spildevandskomite er anerkendt af det offentlige indenfor standardisering på spildevandsområdet og har udviklet 
modeller som bl.a. bruges af kommuner og staten.  
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separatkloakerede ejendomme, er det muligt at estimere påvirkningen af Usserød Å og 

fælleskloakken. 
 
Tabel 6.6.3.3: Overfladevand fra tage og befæstede arealer i 0-alternativ og 
Hovedforslag 

Befæstede og 

tagarealer i alt 

Usserød Å 

(m3) 

Fælleskloak 

(m3) 

Samlet 

udledning 

(m3) 

Hovedforslag 3.036 11.400 14.436 

0-alternativ 2.904 12.060 14.964 
 
 
 
 

     

Som det fremgår af tabel 6.6.3.3, er der samlet et lille fald i mængden af overfladevand fra 

befæstede arealer og tagarealer. Forskellen skyldes bl.a. den mængde regnvand, som de grønne tage 

fortrænger. I Hovedforslaget udledes der udelukkende tagvand til Usserød Å og ikke overfladevand 

fra befæstede arealer. Den samlede mængde af regnvand der løber til åen er omtrent den samme i 

begge forslag. 

 

Af tabel 6.6.3.4 fremgår gennemsnitsværdier for indholdet af organisk stof, kvælstof og fosfor for 

separatkloakerede områder. 

 

Tabel 6.6.3.4: Enhedsbidrag for separatkloakeret overfladevand 

Stof Separatsystem 

Organisk stof, COD 6,0 mg/l 

Kvælstof, Tot-N 2 mg/l 

Fosfor, Tot-P 0,5 mg/l 

 

Med udgangspunkt i enhedsbidragene kan den samlede belastning af Usserød Å og kloakken 

beregnes som anført i tabel 6.6.3.5.  

 

Tabel 6.6.3.5: Indhold af organisk stof, kvælstof og fosfor i overfladevand i Hovedforslag 

 Enhed Usserød Å Fælleskloak 

  

0-

alternativ 

Hovedforsl

ag 0-alternativ 

Hovedforsla

g 

Afledt regnvand m3 

2.1

00 

2.7

30 

11.4

00 

12.0

60 

BOD kg/år 

12,

6 

16,

4 

68,4 72,4 

Tot-N kg/år 4,2 5,5 22,8 24,1 

Tot-P kg/år 1,1 1,4 5,7 6,0 

 

 

6.6.4 Afværgeforanstaltninger 

I anlægsfasen vil der blive udført løbende monitering af det oppumpede grundvand fra 

grundvandssænkningen. Moniteringsprogrammet har til formål at sikre, at der ikke sker en 

væsentlig påvirkning af Usserød Å og grundvandet. Såfremt det mod forventning viser sig, at 
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grænseværdier overskrides, vil der blive foretaget afværgende foranstaltninger ved f.eks. udledning 

til fælleskloakken i stedet.  

 

I driftsfasen vil der for at mindske belastningen af Usserød Å med regnvand fra tagoverflader blive 

etableret grønne tage på bygningen der huser Ovnlinje 1-3 og den nye aflæssehal. Det vurderes, at 

de grønne tage årligt fortrænger ca. 700 m3 regnvand. 

 

For at overholde vandplanens retningslinje 9 med en maksimal udledning til Usserød Å på 2 liter 

pr. sekund pr. hektar er det nødvendigt at foretage forsinkelse af regnvandet i et underjordisk 

bassin. Et forsinkelsesbassin kan etableres på flere forskellige måder, f.eks. som rørbassin eller et 

kassebassin under pladsen  

 

6.7 Jord 

6.7.1 Metode 

Der er foretaget en kortlægning af de forureningskortlagte og områdeklassificerede arealer i 

området, hvor de nuværende forhold er beskrevet i afsnit 5.7. Kortlægningen er baseret på 

tilgængelige skriftlige kilder og kort48,49. Kortlægningen omfatter lokalisering af V1- og V2-kortlagte 

grunde samt baggrunden for forureningskortlægningen samt lokalisering af områdeklassificerede 

arealer i og omkring projektområdet. 

 

6.7.2 Anlægsfase 

I forbindelse med anlægsfasen vil håndtering af evt. forurenet jord foregå med fokus på at undgå 

påvirkning af mennesker og det omgivende miljø. Den nye ovnlinje vil blive etableret med en 

kælder, der måler ca. 12 meter i bredden, 104 meter i længden og 5 meter dyb. Dette arbejde vil 

medføre, at der skal flyttes ca. 6.240 m3 jord. Jorden vil blive håndteret i overensstemmelse med 

reglerne i jordforureningsloven. Se endvidere afsnit 6.7.4 vedr. håndtering af forurenet jord. 

 

Under grave- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af den nye ovnlinje på 

Nordforbrænding er det vigtigt at tage de nødvendige forholdsregler, for dels miljømæssigt at undgå 

spredning af forureningskomponenter til det omgivende miljø (jord eller vandløb), og for dels 

arbejdsmiljømæssigt at undgå direkte jordkontakt eller indånding af forurening.  

 

Området, hvor den nye ovnlinje skal anlægges, er kortlagt på vidensniveau 1 som muligt forurenet. 

V1-kortlægningen skyldes tidligere fund af tungmetaller svarende til klasse 4. Det er primært dette 

areal, som berøres i anlægsfasen. Umiddelbart øst for den nye ovnlinje ligger Usserød Å.  

 

Derudover kan der ske grave- og anlægsarbejder på det V2-kortlagte areal syd for det V1-kortlagte 

areal i forbindelse med anlæg af den nye ovnlinje samt etablering af støjmur. Dette arbejde vurderes 

dog at være af mindre omfang i forhold til anlægsarbejdet på det V1-kortlagte areal. V2-

kortlægningen skyldes fund af udlagt slagger, som ofte har forhøjede indhold af tungmetaller, 

tjærestoffer og tungere oliekomponenter.  

 

Hele projektområdet er områdeklassificeret, dvs. at jorden som udgangspunkt betegnes som lettere 

forurenet jord.  

 

Ved at følge de tiltag samt lovmæssige krav, som er beskrevet i afsnit 6.7.4, vil risikoen for at undgå 

påvirkning af mennesker og det omgivende miljø fra de forureningskortlagte arealer kunne undgås. 

 

                                                                    
48  Region Hovedstaden, Koncern Miljø. Besvarelse af aktindsigt på V1- og V2-kortlagte grunde. Mails fra august  2011. 
49  Danmarks Miljøportal. http://www.miljoeportal.dk/Arealinformation/ (25-08-2011) 
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6.7.3 Driftsfase 

I forhold til driftsfasen vil grave- og anlægsarbejderne bliver udført på en sådan måde, at der ikke 

sker en øget udvaskning og spredning af forurening fra de forureningskortlagte grunde til Usserød 

Å og det øvrige omgivende miljø. 

 

Efter gennemførelse af projektet iht. krav og tiltag i afsnit 6.7.4 forventes der i driftsfasen ikke at 

være nogen forøget påvirkning fra forurenet jord på mennesker og det omgivende miljø i forhold til 

den nuværende situation før projektet. 

 

6.7.4 Afværgeforanstaltninger 

I anlægsfasen vil følgende miljø- og arbejdsmiljømæssige tiltag kunne sikre, at 

forureningskomponenter fra de forureningskortlagte grunde ikke påvirker mennesker og det 

omgivende miljø negativt. 

 

Håndtering af jord fra forureningskortlagte og områdeklassificerede arealer 

Håndtering af forurenet jord skal ske i henhold til lov nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet 

jord samt bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 

(jordflytningsbekendtgørelsen) om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. 

Håndtering af jord skal endvidere følge bestemmelserne i ”Vejledning i Håndtering af forurenet 

jord på Sjælland 2001” (”Jordplan Sjælland”) med tilhørende rettelsesblade. 

 

Jordflytningsbekendtgørelsen omfatter flytning af forurenet jord samt flytning af jord fra 

forureningskortlagte arealer, offentlige vejarealer, områdeklassificerede arealer og godkendte 

modtageanlæg. Flytning af jord fra ovennævnte områder skal anmeldes til Hørsholm Kommune.  

 

I forbindelse med detailprojektet kan der, i det omfang det er nødvendigt, udarbejdes en 

jordhåndteringsplan, som beskriver, hvor jorden graves op, hvordan den skal genindbygges eller 

bortskaffes, hvilke love og bekendtgørelser den planlægges håndteret efter, og i hvilket omfang 

jordforureningen skal dokumenteres med analyser. Jordhåndteringsplanen skal både gælde 

håndtering af jord fra forureningskortlagte og områdeklassificerede arealer. 

 

Jordhåndteringsplanen skal godkendes af myndighederne sammen med øvrige tilladelser og 

dispensationer i relation til håndtering, oplag og genindbygning af jord. 

 

Jordhåndteringsplanen skal også indeholde retningslinjer for, hvad man gør, såfremt man støder på 

en ukendt forurening. Såfremt det under anlægsarbejdet på et areal, der ikke er V1- eller V2-

kortlagt, konstateres, at jorden er forurenet, skal arbejdet standses. Arbejdet kan genoptages, når 

miljømyndighederne har taget stilling til, hvad der skal ske med forureningen. For at imødegå en 

sådan forsinkelse af anlægsarbejdet, skal der aftales nogle overordnede retningslinjer med 

miljømyndighederne. 

 

I forbindelse med udførelse af detailprojektet (fx som en del af jordhåndteringsplanen) skal det 

sikres, at grave- og anlægsarbejderne bliver udført på en sådan måde, at der ikke sker udvaskning 

og spredning til Usserød Å af forurening fra de forureningskortlagte grunde. De forventede 

forureningskomponenter i projektområdet er generelt ikke særligt mobile og de er bundet i jorden, 

så de vil ikke i større omfang blive opløst i vandet, men kan dog stadig potentielt blive spredt til 

vandløbet ved udvaskning af jordpartikler forurenet med disse komponenter. 

 

Entreprenøren skal afgrave og håndtere jorden miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt på 

de forureningskortlagte grunde og skal derfor forud for gravearbejderne nøje vurdere, hvilke 

forureningskomponenter og forureningskoncentrationer der konkret skal håndteres, og på den 

baggrund sikre, at de rette arbejdsmiljømæssige foranstaltninger bliver foretaget. 
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Anmeldelse af bygge- og anlægsarbejder 

Ved bygge- og anlægsarbejder på en forureningskortlagt lokalitet, der er udlagt som indsatsområde 

i forhold til grundvand (OSD-område eller indvindingsopland), skal der i henhold til § 8 i 

Jordforureningsloven søges om tilladelse fra Hørsholm Kommune. Det betyder, at der skal søges 

om en § 8-tilladelse for hele området, hvor der forventes at blive udført grave- og anlægsarbejder. 

 

Genanvendelse af forurenet jord og restprodukter 

Genanvendelse af forurenet jord skal ske i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, herunder i visse 

tilfælde Bekendtgørelse nr. 1662 af 21. december 2010 om anvendelse af restprodukter og jord til 

bygge- og anlægsarbejder.  

6.7.5  

Mellemdeponering af forurenet jord 

Mellemdepoter til midlertidigt oplag af forurenet jord skal godkendes af kommunen i henhold til 

Miljøbeskyttelseslovens § 19 eller i særlige tilfælde § 33 (kapitel 5-godkendelse). I forbindelse med 

ansøgningen skal det sandsynliggøres, at oplaget ikke vil påvirke det omgivende miljø, og Hørsholm 

Kommune kan i forbindelse med en tilladelse stille vilkår. Midlertidige jorddepoter og 

arbejdspladser i øvrigt skal så vidt muligt placeres uden for sårbare områder, som f.eks. 

kildepladszoner og følsom natur. 

 

 

Spild 

Ved gennemførelsen af anlægsprojektet er der risiko for, at der kan forekomme spildhændelser med 

olieprodukter fra entreprenørmaskiner i forbindelse med sprængte hydraulikslanger eller ved 

tankning fra entreprenørtanke. Under anlægsarbejderne etableres der midlertidige arbejdspladser. 

I tilknytning til arbejdspladsarealerne vil der formentligt være oplag af brændstof og andre 

kemikalier. Gældende regler for opbevaring og håndtering af brændstof og kemikalier vil blive 

overholdt. Hørsholm Kommune har oplyst, at de i tilfælde af spild ønsker arbejdet stoppet, og at 

anmeldelse herom straks skal tilgå kommunens miljøafdeling. Hørsholm Kommune oplyser 

endvidere, at alle kemikalier og brændbare stoffer opbevares på bakker under tag. 

 

6.8 Grundvand 

6.8.1 Metode 

Der er foretaget en kortlægning af grundvandsforholdene i området. De eksisterende forhold er 

beskrevet i afsnit 5.8. Kortlægningen er baseret på tilgængelige skriftlige kilder og kort50,51,52. 

 

Kortlægningen omfatter beliggenhed af drikkevandsinteresser, grundvandsmagasiner og kote til 

grundvandsspejl, vandforsyningsboringer, grundvandskemi samt geologiske interesseområder. 

 

6.8.2 Anlægsfase 

I forbindelse med anlægsfasen vil der være risiko for, at der kan forekomme spildhændelser med 

olieprodukter fra entreprenørmaskiner i forbindelse med sprængte hydraulikslanger eller eventuelt 

ved tankning fra entreprenørtanke. 

 

Ved at følge de tiltag, der er beskrevet i afsnit 6.8.4, vurderes det, at der ikke vil være nogen risiko 

for forurening af grundvandet. 

 

                                                                    
50  Hørsholm Kommunes Helhedsplan 2009-2020 
51  Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk 
52  Geus’ Jupiterdatabase over boringer: www.geus.dk 
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Anlægsfasen vurderes ikke at påvirke geologiske interesseområder eller udpegede 

skovrejsningsområder. 

 

Grundvandssænkning 

Ved etablering af grundvandssænkningen som beskrevet i afsnit 6.6.2, vil der blive foretaget en 

analyse af den evt. påvirkning af grundvandsmagasinet og kildepladserne. Ved anlæggelsen af 

ovnlinje 4 blev der foretaget en sådan analyse, som viste, at der kun var en ubetydelig påvirkning af 

grundvandet. (Se afsnit 6.6.2). Da ovnlinje 5 anlægges ved siden af ovnlinje 4, forventes der også 

her kun at være en ubetydelig påvirkning, som følge af grundvandssænkningen. 

 

Grundvandsspejlet i det primære grundvandsmagasin ligger ca. 5 m under terræn, mens 

grundvandsspejlet i terrænnære magasiner ikke kan vurderes ud fra de foreliggende data. 

 

På baggrund af erfaringerne fra grundvandssænkningen ved anlæggelsen af Ovnlinje 4  vurderes 

des der ikke at være risiko for forurening af det primære grundvandsmagasin..  

 

Ved en grundvandssænkning skabes en større hydraulisk gradient i jordlagene, hvorved der kan 

være risiko for at trække forurening til fra omgivelserne.  

 

Forud for etableringen af grundvandssænkningen vil der derfor blive foretaget boreprøver og 

analyser af grundvandet for at fastslå, om vandet indeholder forurenende stoffer i højere 

koncentrationer. Resultatet af prøverne vil blive sendt til Hørsholm Kommune, og herefter vil der i 

samarbejde med kommunen blive taget stilling til, om vandet kan afledes til Usserød Å.  

 

Hvis undersøgelserne viser, at det ikke er muligt at udlede grundvandet direkte til åen, vil der enten 

blive iværksat rensning af vandet inden udledning, eller kælderen vil blive støbt vådt.  

 

Ved at følge de tiltag, der er beskrevet i afsnit 6.8.4, vurderes det, at der ikke vil være nogen risiko 

for forurening af grundvandet.  

 

6.8.3 Driftsfase 

Anlægget bliver indrettet og drevet med hensyntagen til forebyggelse af forurening af grundvand. 

 

Dog vil visse aktiviteter i forbindelse med driften af forbrændingsanlægget potentielt kunne udgøre 

en risiko for forurening af områdets grundvandsressource, herunder spild eller lækage fra tanke til 

brændstof og kemikalier m.m. eller udledning af forurenet spildevand. 

 

Nordforbrænding er beliggende inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), 

hvor grundvandet skal beskyttes af hensyn til den fremtidige drikkevandsforsyning. Dette betyder 

bl.a., at den nuværende arealanvendelse ikke må ændres, hvis ændringen vil medføre forringet 

grundvandskvalitet. Da dette ikke er realistisk inden for så stort et område, betyder en graduering af 

OSD, at kildepladszoner er udpeget som særligt sårbare områder, hvor der skal tages særlige hensyn 

til grundvandsressourcen. Disse områder beskytter nærområdet ved vandindvindingsboringer mod 

forurening, og der kan ikke placeres grundvandstruende eller særligt grundvandstruende aktiviteter 

inden for kildepladszonen. Nordforbrænding ligger inden for indvindingsoplandet til Ullerød 

kildeplads, men uden for kildepladszonen. 

 

Områder, hvor det primære grundvandsmagasin dækkes af en samlet lertykkelse på mindre end 15 

m, anses generelt for at være sårbare over for nedsivning af forurenende stoffer. I området omkring 

Nordforbrænding er dæklagstykkelsen overvejende større end 15 m, og det primære 

grundvandsmagasin er på baggrund heraf samt den grundvandskemiske sammensætning vurderet 

at være velbeskyttet. 
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Der vurderes ud fra ovenstående således ikke at være grundlag for at udarbejde en beredskabsplan, 

som skal følges ved større spildhændelser og ulykker. 

 

Driftsfasen vurderes ikke at påvirke geologiske interesseområder eller udpegede 

skovrejsningsområder. 

 

Ved at følge de tiltag, der er beskrevet i afsnit 6.8.4, vurderes der ikke at være risiko for forurening 

af grundvandet. 

 

6.8.4 Afværgeforanstaltninger 

I anlægsfasen vil følgende tiltag kunne begrænse en eventuel forurening, der kan spredes til 

grundvandet: 

 

I tilfælde af uheld med olie, kemikalier m.m. vil spild øjeblikkeligt blive opsamlet, og de nødvendige 

afværgeforanstaltninger, som f.eks. bortgravning af jord, blive foretaget. Hørsholm Kommune har 

oplyst, at de i tilfælde af uheld med spild ønsker arbejdet stoppet, og at anmeldelse herom straks 

skal tilgå kommunens miljøafdeling. Hvis detailprojekteringen af den nye ovnlinje viser, at 

anlægsarbejdet kommer til at omfatte gravning under trykniveauet for det primære magasin, vil det 

blive nødvendigt med et af følgende tiltag: 

 

• Ved gravning under grundvandsspejlet vil det blive nødvendigt at etablere en 
midlertidig grundvandsænkning, eller eventuelt nedramme en spunsvæg omkring 
udgravningen, hvis der er stor vandstilstrømning. 

• En grundvandssænkning vil i forbindelse med anlægsarbejdet omfatte oppumpning 
af grundvand fra overfladenære grundvandsforekomster, da der forventes gravet til  
ca. 5. m.u.t,  Der forventes ikke pumpet  fra det primære grundvandsmagasin.  

 

Ved etablering af grundvandssænkningen, skal udledning af grundvand aftales med de lokale 

miljømyndigheder, og de fastlagte krav til vandkvaliteten skal overholdes. Kommunen vil således 

regulere udledning af grundvand fra grundvandssænkningen med en udledningstilladelse, hvor der 

bl.a. vil blive fastlagt et moniteringsprogram. Moniteringsprogrammet vil sikre, at der ikke udledes 

forurenet grundvand. 

 

I driftsfasen vil følgende tiltag kunne begrænse en eventuel forurening, der kan spredes til 

grundvandet: 

 

• Alle modtage- og oplagsfaciliteter for affald og hjælpestoffer og alle 
udleveringsfaciliteter for restprodukter skal placeres indendørs i bygninger med fast 
gulv uden afløb til kloak eller under overdække. 

• Alle afløb fra udendørs arealer skal opsamles i forbrændingsanlæggets eget 
kloaksystem, hvorfra vandet enten kan genanvendes eller renses inden udledning til 
offentlig kloak. 

• Tanke med olie, diesel eller andet brændstof skal opstilles i et lukket betonbassin, 
hvor påfyldningsrør til tankene placeres inden for betonbassinets vægge. Eventuelle 
nødtanke opstilles under tilsvarende forhold. 

• Øvrige kemikalier, der anvendes i produktionen, til f.eks. spildevandsrensning, skal 
opbevares indendørs i leverandørens salgsemballage eller i mindre lagertanke, der 
opfyldes på stedet. 

• Al til- og frakørsel af de nævnte materialer skal finde sted på befæstede arealer. 
Eventuelt udendørs spild af stoffer skal fjernes ved opfejning eller spuling. Hørsholm 
Kommune har oplyst, at de i tilfælde af spild ønsker, at anmeldelse herom straks skal 
tilgå kommunens miljøafdeling. 

• I tilfælde af uheld med olie, kemikalier m.m. skal spild øjeblikkeligt opsamles, og de 
nødvendige afværgeforanstaltninger, som f.eks. bortgravning af jord, foretages. 
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Det vurderes, at der ved at følge ovennævnte tiltag er truffet de tilstrækkelige og nødvendige 

foranstaltninger til sikring mod grundvandsforurening. 

 

6.9 Landskab 

6.9.1 Metode 

Der er foretaget en landskabsbeskrivelse af de nuværende forhold i området omkring 

Nordforbrænding i afsnit 5.9. Kortlægningen er baseret på tilgængelige skriftlige kilder og 

kort53,54,55. 

 

Landskabsbeskrivelsen beskriver de natur- og kulturgeografiske forhold, der kendetegner 

landskabet og definerer landskabskarakterer og landskabstyper. De nuværende landskabsmæssige 

forhold er beskrevet. 

 

I dette afsnit vurderes de visuelle og landskabelige konsekvenser ved etablering af 

Nordforbrændings nye ovnlinje. Dette gøres for både anlægs- og driftsfasen. 

 

6.9.2 Anlægsfase 

I anlægsfasen vil der være en midlertidig påvirkning af de landskabelige og visuelle forhold, idet 

området, hvor den nye ovnlinje etableres, fremstår som et midlertidigt arbejdsområde med daglige 

aktiviteter i denne periode. 

 

Idet anlægsarbejdet udføres i direkte nærhed af og i forbindelse med det eksisterende 

forbrændingsanlæg, og arbejdet endvidere er af midlertidig karakter, vurderes miljøpåvirkningen 

for omgivelserne ikke at være væsentlig. 

 

6.9.3 Driftsfase 

De fremtidige forhold, når den nye ovnlinje er etableret, er illustreret ved at det nye anlæg er lagt 

ind på 2 fotografier (se bilag 6), så der opnås en realistisk oplevelse af de fremtidige forhold. På 

figurerne ses, at den nye ovnlinje placeres langs den eksisterende ovnlinje i dens fulde længde. 

 

Den nye ovnlinje, der vil blive etableret i direkte sammenhæng med det eksisterende 

forbrændingsanlæg, bliver en integreret del af det eksisterende industriområde. 

 

Den nye ovnlinje vil visuelt overvejende påvirke nærområdet. Særligt vil området omkring Usserød 

Å, hvor forbrændingsanlægget kommer tættere på åen, påvirkes af den nye ovnlinje. Stien langs 

Usserød Å vil ved forbrændingsanlæggets sydøstlige del forløbe på det smalle stykke mellem 

Ovnlinje 5 og åen. 

 

Det vurderes, at etableringen af den nye ovnlinje ikke i væsentlig grad vil påvirke de visuelle indtryk 

af bygningen.  

 

6.9.4 Afværgeforanstaltninger 

Det vurderes ikke nødvendigt at indarbejde afværgeforanstaltninger i forhold til det visuelle 

indtryk. 

 

                                                                    
53  Hørsholm Kommunes Helhedsplan 2009-2020 
54  Kort og Matrikelstyrelsens topografiske landkort (4-cm kort) og historiske kort 
55  Per Smeds ”Landskabskort over Danmark”, blad 4, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm, 1981 
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6.10 Flora og fauna 

6.10.1 Metode 

Vurderingerne af påvirkning af flora og fauna er foretaget ud fra vurderinger i afsnit 6.1 og 6.4, da 

det primært vil være luftforurening og støj, der vil kunne påvirke de omkringliggende 

naturområder. 

 

6.10.2 Anlægsfase 

Påvirkninger i anlægsfasen udgøres primært af entreprenørmateriel som beskrevet i afsnit 6.1 og 

6.4. Denne påvirkning er af lokal karakter. 

 

Der er ikke registreret sårbare eller truede arter i umiddelbar nærhed af Nordforbrænding, så det 

vurderes, at der ikke vil være nogen bestandstruende påvirkning af arter under anlæg af Ovnlinje 5. 

Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være forekomster af flagermus i området.  

 

I forbindelse med anlægsprojektet vil der ske fældning af træer i området mod Usserød Å. Dette er 

en nødvendighed, for at kranen kan række ind over byggepladsen. Der vil dog være tale om en 

begrænset beskæring. Enkelte af træerne rummer hulheder og spættehuller, som potentielt kan 

anvendes af flagermus (se bilag 8). Fældning af træerne med spættehuller må, jf. Bekendtgørelse 

om fredning af visse dyre- og plantearter mv., BEK nr 901 af 11/07/2007, kun foregå i perioden 1. 

september til 31. oktober. Fældning eller beskæring af træer vil finde sted i denne periode inden 

byggeriet opstartes. 

 

 

6.10.3 Driftsfase 

I afsnit 6.1.5 angives 900 m til at være den afstand, hvor depositionen fra forbrændingen er størst. 

Depositionen aftager herefter med afstanden til anlægget og der er beregnet til afstanden 10.000 m 

fra anlæggget. De Natura 2000-områder, der ligger nærmest, ligger i ca. 8.000 meters afstand fra 

Nordforbrænding. I afstande større end 5.000 meter sker der ikke en merdeposition af kvælstof og 

tungmetaller. Det kan derfor konkluderes at anlæggelsen af Ovnlinje 5 ikke har en negativ 

miljømæssig påvirkning af Natura2000 områderne. 

 

§ 3-beskyttede naturområder og fredskov findes i nærmere afstand til Nordforbrænding, men 

forventes ikke påvirket negativt af etableringen af en ny ovnlinje. Som beskrevet i afsnit 6.1 

overholder virksomheden alle grænseværdier og luftkvalitetskrav med stor margen, og etableringen 

af den nye Ovnlinje 5 får ingen effekt på naturområderne. De § 3-beskyttede områder og fredskove 

nær Nordforbrænding er bynære, og dyrelivet, der er knyttet hertil, vurderes derfor ikke sårbart 

over for støj. 

 

Der er planlagt omlægning af en sti ved Usserød Å samt etablering af et stryg parallelt med 

vandløbet. Dette tiltag kræver særskilt behandling og er ikke en del af denne VVM-redegørelse. 

Etablering af Ovnlinje 5 vil ikke være til hinder for den planlagte omlægning af stien. 

 

På baggrund af ovenstående vurdering konkluderes, at det ikke er nødvendigt at foretage en 

egentlig naturkonsekvensvurdering af Natura 2000 områderne, da der ikke vil ske en negativ 

påvirkning. 

 

6.10.4 Afværgeforanstaltninger 

Inden fældningen af træer i projektområdet påbegyndes, vil der blive opsat ca. 10 flagermuskasser i 

det nærliggende område, som en direkte kompensation for tabet i potentielle levesteder. Udover 

opsætning af flagermuskasser er yderligere afværgeforanstaltninger ikke vurderet nødvendige. 
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6.11 Rekreative interesser 

6.11.1 Metode 

Der er foretaget en kortlægning af de rekreative interesser i området, hvor de nuværende forhold er 

beskrevet i afsnit 5.11. Kortlægningen er baseret på tilgængelige skriftlige kilder og kort56. 

 

Kortlægningen omfatter beliggenhed af stier og cykelstier, skove og fredede områder, 

sportsområder, rideklubber, golfbaner, spejderhuse samt koloni- og nyttehaver. Endvidere er 

muligheden for offentlig adgang og ophold på privatejet landbrugsjord undersøgt. 

 

6.11.2 Anlægsfase 

I anlægsfasen vil projektets påvirkninger overvejende kunne omfatte stien langs med Usserød Å. I 

anlægsperioden vil stien blive nedlagt og gående og cyklende vil i stedet blive ledt ad Klædebo. 

 

Idet anlægsarbejdet udføres i direkte nærhed af og i forbindelse med det eksisterende 

forbrændingsanlæg, og arbejdet endvidere er af midlertidig karakter, vurderes miljøpåvirkningen 

for omgivelserne ikke at være væsentlige. 

 

6.11.3 Driftsfase 

Der forventes ikke at være påvirkning af adgangsforhold, mulighed for at færdes langs Usserød Å 

eller en forringelse af naturkvalitet langs Usserød Å, idet udbygningen foretages inden for 

forbrændingsanlæggets nuværende matrikel. Dog vil afstanden mellem forbrændingsanlæggets nye 

ovnlinje og Usserød Å formindskes. Funktionen som rekreativt område ved Usserød Å vurderes ikke 

at være påvirket. 

 

Driftsfasen vurderes ikke at have indflydelse på de rekreative interesser i området omkring 

forbrændingsanlægget. 

 

6.11.4 Afværgeforanstaltninger 

Det vurderes ikke nødvendigt at indarbejde afværgeforanstaltninger i relation til de rekreative 

interesser. 

 

6.12 Arkæologi og kulturarv 

6.12.1 Metode 

Der er foretaget en kortlægning af de kulturhistoriske interesser i området. Forhold, der omhandler 

arkæologi og kulturarv, er beskrevet i afsnit 5.12. Kortlægningen er baseret på tilgængelige skriftlige 

kilder og kort57,58,59. 

 

Kortlægningen omfatter beliggenhed af og bevaringsstatus for kulturhistoriske interesseområder og 

kulturmiljøer, fredede områder, fortidsminder, herunder gravhøje, sten- og jorddiger og 

arkæologiske fund samt fredede og bevaringsværdige bygninger, ældre broer og bygværker. 

 

6.12.2 Anlægsfase 

Selve Nordforbrænding er udpeget med middel bevaringsværdi (SAVE 4). Det vurderes således 

væsentligt i forbindelse med anlæg af den nye ovnlinje, at bevare Nordforbrændings nuværende 

                                                                    
56  Hørsholm Kommunes Helhedsplan 2009-2020 
57  Hørsholm Kommunes Helhedsplan 2009-2020 
58  Fund og Fortidsminder 
59  Forslag til lokalplan 132, Bevaring i Hørsholm kommune 2010 
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arkitektoniske udtryk med fremhævelse af de store glasfacader, den røde farve og den 

karakteristiske skorsten. 

 

Der er påvist arkæologiske fund i en afstand af ca. 200 m fra Nordforbrænding. Såfremt der under 

byggearbejderne sker fund af kulturhistorisk interesse, vil disse efter museumsloven skulle vurderes 

af museet, og byggearbejdet bliver stoppet. 

 

6.12.3 Driftsfase 

Den nye ovnlinje vil i driftsfasen påvirke oplevelsen af området omkring Usserød Å, hvor både natur 

og kulturarv er rigt repræsenteret. 

 

Der vurderes ikke at være andre væsentlige påvirkninger af arkæologi og kulturarv i forbindelse 

med driftsfasen af den nye ovnlinje på Nordforbrænding. 

 

 

 

6.12.4 Afværgeforanstaltninger 

I forbindelse med etablering af den nye ovnlinje vurderes det væsentligt at bevare 

Nordforbrændings nuværende arkitektoniske udtryk med fremhævelse af de store glasfacader, den 

røde farve og den karakteristiske skorsten. Derved skabes en sammenhæng mellem det nuværende 

anlæg og den nye ovnlinje. Ligeledes vil påvirkningen af området omkring Usserød Å blive mindst 

mulig. 

 

Såfremt der under anlægsarbejderne sker fund af kulturhistorisk interesse, vil disse efter 

museumsloven skulle vurderes af museet, og byggearbejdet bliver stoppet. 

 

6.13 Befolkning og sundhed 

6.13.1 Metode 

Det vurderes her, om det planlagte projekt giver anledning til øget forurening i omgivelserne og 

dermed påvirkning af befolkning og sundhed. 

 

6.13.2 Anlægsfase 

Anlægsfasen omfatter almindeligt entreprenørarbejde i begrænset målestok og tidsmæssigt omfang. 

Det arbejde, der skal udføres, er således ikke anderledes end andre almindeligt forekommende 

byggeprojekter. Der vil dog være gener fra ramning, som erfaringsmæssigt er den mest støjende 

aktivitet under anlægsfasen. Ramning kan give anledning til overførelse af betydelige vibrationer 

gennem jordlagene, som kan brede sig til de omkringliggende huse.  

 

I anlægsperioden vil der være støj fra entreprenørmateriel og jordkørsler. Disse maskiner og 

lastbiler vil uundgåeligt udbrede en vis støj til omgivelserne. Støjen vil dog kun findes i dagtimerne, 

hvor der er færrest af naboerne, der vil blive påvirket. 

 

Derudover vurderes der ikke at være væsentlige negative påvirkninger af naboer eller befolkningen i 

området.  

 

6.13.3 Driftsfase 

Virksomhedens primære påvirkning hidrører fra udledning af luftforurenende stoffer. Trafikken vil 

blive øget med ca. 1-2 ekstra lastbiler dagligt ved fuld udnyttelse af tilladelsen til at afbrænde 
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152.000 tons affald årligt. Det vurderes, at denne ekstra trafik ikke vil give anledning til væsentligt 

øgede trafiksikkerhedsmæssige farer. 

 

Driftsfasen medfører herudover ikke øget eller ændret forurening i forhold til nuværende drift, jf. 

afsnit 6.1. 

 

6.13.4 Afværgeforanstaltninger 

Hvis det vurderes nødvendigt, vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger til overvågning af 

vibrationerne fra ramning i de nærmeste huse. Der vil blive etableret en støjskærm langs Kærvej til 

at mindske støjgenerne fra trafikken med renovationsbiler og lastbiler. Støjskærmen vil blive 

etableret, så den falder naturligt ind i landskabet, og vil med tiden blive bevokset med grønne 

planter, som f.eks. arkitektens trøst.  

 

Herudover vurderes der ikke at være behov for afværgeforanstaltninger. 
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7 Kumulative effekter 

Opførelsen af Ovnlinje 5 vurderes samlet set at medføre en positiv effekt på de samlede emissioner i 

området. Der er ikke kendskab til, at der i området skal opføres anlæg, der kan have ne kumulativ 

indvirkning på Nordforbrændings miljøpåvirkninger.  

 

7.1 Luftforurening 
Projektet medfører ikke en øget udledning af luftforurenende stoffer. Projektet giver heller ikke 

anledning til afledte effekter i form af øget luftforurening, herunder fra trafik mv. Der er ingen 

væsentlige punktkilder i området, og trafikken er begrænset set i forhold til øvrige byområder. Det 

er vurderet, at luftforureningen i området ligger under grænseværdierne. Der er ikke kendskab til 

andre nuværende eller planlagte aktiviteter i området, som kan have en væsentlig negativ 

indflydelse på luftkvaliteten. 

 

7.2 Klima 
Nordforbrænding producerer fjernvarme ved afbrænding af affald. Det planlagte projekt betyder en 

mere effektiv udnyttelse af energiindholdet, sammenlignet med   det eksisterende anlæg. Samlet set 

vurderes projektet at medvirke til at reducere samfundets udledning af klimagasser. 

Projektet medfører en forbedring af klimatilpasningen af Usserød Å ved etablering af grønne tage. 

Dette tiltag er i overensstemmelse med det tværkommunale klimatilpasningsprojekt for Usserød Å.    

 

7.3 Trafik 
Trafikken i området er begrænset og er sammenlignelig med andre tilsvarende områder i landet. 

Det er beregnet, at fuld udnyttelse af kapacitetsgodkendelsen på 152.000 tons vil medføre en meget 

begrænset stigning i lastbiltrafikken med ca. 1-2 ekstra lastbiler dagligt. Det vurderes, at denne 

stigning ikke er væsentlig. 

 

7.4 Støj 
Området er generelt ikke belastet med større støjkilder og er her at sammenligne med tilsvarende 

området i landet med blandet bolig og erhverv. Projektet medfører ikke øget transport. En beregnet 

overskridelse af virksomhedens støjbidrag i morgentimerne vil blive imødegået ved opsættelse af 

støjskærm.  

 

7.5 Overfladevand og drikkevand 
Det er vurderet, at projektet ikke vil have nogen væsentlig indflydelse på vandplanens målsætning 

som beskrevet i afsnit 5.6. Depositionen af kvælstof og tungmetaller er beregnet og vurderet at være 

uden væsentlig betydning. Der er ikke kendskab til andre nuværende eller planlagte aktiviteter i 

området, som kan have en væsentlig negativ indflydelse på overfladevand.  

 

Gennemførelse af projektets Hovedforslag vil have en positiv effekt på forbruget af vandværksvand, 

idet det nye anlæg udvinder røggassens indhold af vanddamp (kondensat), som dermed kan erstatte 

en del af vandforbruget til røggasrensningen på Ovnlinje 4. 

Ved anlæggelse af grønne tage på nogle af bygningerne på forbrændingsanlægget reduceres 

afledningen af regnvand fra tage. Udledningen af overfladevand falder totalt set med ca. 700 m3 

ifølge beregningerne i afsnit 6.6. 

 

7.6 Flora og fauna 
Det er vurderet at der ikke vil ske en påvirkning af flora og fauna i driftsfasen, idet der ikke sker en 

merudledning af forurenende stoffer og dermed heller ikke en øget deposition. Der er ikke kendskab 

til andre nuværende eller planlagte aktiviteter i området, som kan have en væsentlig negativ 

påvirkning af flora eller fauna. 
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8 Miljøafledte socioøkonomiske effekter 

Det vurderes, at miljøpåvirkningerne ved etablering af den nye ovnlinje på Nordforbrænding samlet 

set ikke vil føre til væsentlige ændringer i større erhvervs- eller samfundsgruppers økonomi. 

 

Forbrændingsanlæggets visuelle påvirkning og barrierevirkning i landskabet vil ikke blive 

væsentligt forandret som følge af etablering af den nye ovnlinje, idet der skabes et byggeri i tråd 

med den eksisterende byggestil for forbrændingsanlægget. Dog vil området mellem 

forbrændingsanlægget og Usserød Å blive smallere. 

 

Det vurderes, at trafikmængden til og fra Nordforbrænding vil være stort set uændret efter 

etablering af den ny Ovnlinje 5. 

 

I anlægsfasen vil de nødvendige anlægsarbejder medføre midlertidige gener for lokalbefolkningen i 

form af støj-, partikel- og luftforurening, som vil blive søgt minimeret mest muligt i anlægsfasen.  

 

Ligeledes må det i anlægsfasen forventes, at adgangsforholdene via den eksisterende sti ved 

Usserød Å kan blive påvirket i visse perioder. Eventuelle gener vil blive imødegået med skiltning og 

midlertidige omlægninger af stien.  

 

Det vurderes, at eventuelle midlertidige gener ikke vil medføre miljøafledte socioøkonomiske 

konsekvenser. 
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9 Konklusion 

9.1 Driftsfase 
Den nye ovnlinje medfører ikke øget eller ændret forurening med hensyn til luftforurening. Der vil 

blive etableret yderligere støjbegrænsende foranstaltninger for at reducere støjudbredelsen.  

 

9.2 Anlægsfase 
Aktiviteterne i anlægsfasen er ikke forskellige fra de aktiviteter, der er knyttet til andet byggeri. Der 

er ikke fundet at være væsentlige påvirkninger på mennesker eller natur som følge af aktiviteterne. 

 

9.3 Overvågning 
Virksomheden gennemfører løbende de overvågninger, der er krævet i henhold til virksomhedens 

miljøgodkendelse. De primære overvågninger omfatter monitering af udledning af luftforurenende 

stoffer, som løbende opsamles via datalogger og rapporteres til tilsynsmyndigheden. 
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10 Eventuelle mangler i vurderingerne 

Der vurderes ikke at være nogen mangler, som vil være væsentlige for de gennemførte vurderinger. 
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11 bilag 

Der er udarbejdet følgende bilag til rapporten: 

 

Bilag 1: Brev fra Energistyrelsen om vurdering af affaldsgrundlaget 

 

Bilag 2: Notat fra DMU 

 

Bilag 3: Teknisk baggrundsnotat vedr. beregning af luftforurening 

 

Bilag 4: Kloaktegninger 

 

Bilag 5: Støj: 

 

Støjbilag 5.4.1: Oversigtskort 

Støjbilag 5.4.2.2: Rammearbejde  

Støjbilag 5.4.2.3: Byggearbejde 

Støjbilag 5.4.3.1: Dagdrift 

Støjbilag 5.4.3.2: Natdrift 06-07 

Støjbilag 5.4.3.3: Natdrift 22-06 

Støjbilag 5.4.2.1: Jordarbejde 

 

Bilag 6: Visualiseringer 

 

Perspektiv 1.  Nuværende forhold 

Perspektiv 2.  Nuværende forhold 

Perspektiv 1.  Fremtidige forhold 

Perspektiv 2.  Fremtidige forhold 

 

Bilag 7: Teknisk Baggrundsnotat om overfladevand 

Bilag 8: Baggrundsnotat vedr. bilag 4 arter ved Nordforbrænding 
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