
Bilag A          Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed Miljøstyrelsen 

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:  
Avedøreværket har den 18. oktober 2012 indsendt en ansøgning til Miljøstyrelsen om 

miljøgodkendelse til udendørs opbevaring af syre og base samt flokkuleringsmiddel i palletanke. Der er 

ansøgt om miljøgodkendelse til placering af palletankene på Avedøreværkets område mellem de 

eksisterende sedimentationsbassiner til behandling af spildevand. Miljøstyrelsen har på baggrund af 

ansøgningen vurderet, at der skal gennemføres en VVM-screening for eventuel VVM-pligt af denne 

opstilling af palletanke.  

 

Sedimentationsbassinerne er placeret syd for Avedøreværkets blok 1 og fremgår af figur 1. De to 

vestlige bassiner har et volumen på hver 400 m3, og de to østlige bassiner har et volumen på 600 m3.  

 



 
Figur 1: Sedimentationsbassiner syd for blok 1. 

Behandlingen af spildevand i sedimentationsbassinerne består af pH-regulering med saltsyre (HCl, 30 
%) eller med NaOH (NaOH, 46 %), mens flokkulering foretages med flokkuleringsmidler. 
 
Det er mest hensigtsmæssigt at opbevare produkterne tæt på anvendelsesstedet. DONG Energy 
søger derfor om godkendelse til opstilling af palletankene på to risteværk ovenover sedimentations-
bassinerne. Syre, base og flokkuleringsmiddel kan herved tilføres bassinerne direkte fra tankene. Der 
er plads til ca. 7 IBC palletanke på hvert risteværk. Hver palletank kan indeholde 1.000 l.  
 
Der foretages følgende foranstaltninger for at sikre mod utilsigtet udslip af saltsyre og lud: 

• Der svejses et metalstykke på i hver ende af de to risteværk, således at palletankene ikke kan 
rulle ud over kanten (se figur 2). 

• Der afmærkes med gul maling et område indenfor bassinernes kanter, hvor palletankene må 
stå. Ved et eventuelt udslip fra en af palletankene vil der derfor ikke ske jordforurening. 

• Der opsættes et skilt, som informerer om, hvilke typer kemikalier der må opbevares ved 
sedimentationsbassinerne. 
 

Ovennævnte foranstaltninger forventes gennemført kort tid efter, at der er givet godkendelse til 
opstilling af palletankene ved sedimentationsbassinerne. 



 

 
Figur 2: Metalstykke for enden af risteværk. 

Der kan i begrænsede perioder være behov for kontrolleret udledning fra sedimentationsbassinerne. 
Der er dog tale om begrænsede mængder - op til ca. 2.500 m3 om året. Udledningen sker manuelt og 
først efter, at resultatet af en spildevandsprøve har vist, at de fastsatte udledningskrav for bundslam og 
suspenderet stof er overholdt. Ofte er det ikke muligt at samle tilstrækkeligt slammateriale til, at en 
analyse for bundslam kan gennemføres. Der stoppes for al tilledning af spildevand til sedimentations-
bassinerne, hvis der skal udledes spildevand fra bassinerne. Spildevandet udledes via kølevands-
afgangskanalen for blok 1. 
 



 
Navn og adresse på bygherre DONG Energy Thermal Power A/S, Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Ulrik Jensen tlf. nr.: 99 55 23 86 

Projektets placering På Avedøreværkets område. Syd for blok 1 ved havnefront, se figur 1. 
 

Projektet berører følgende kommuner Hvidovre Kommune 

Oversigtskort i målestok Se figur 1. Det største bassin har en længde på ca. 30 meter. 
 
 

Kortbilag i målestok  

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510  
af 12. december 2010? 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510  
af 12. december 2010? 
 

 X   Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-
reglerne og skal derfor ikke screenes 

 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

X    Der er ikke behov for at udvide med nye bygninger. 

2. Er der andre ejere end bygherren?: 
 

   X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmassen i m3 

 
X    Der skal ikke opføres nye bygninger. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

X     

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

    14 palletanke i alt med flydende indhold af saltsyre og NaOH samt 
flokkuleringsmiddel placeret ved de eksisterende sedimentations-
bassiner. Hver palletank har et volumen på ca. 1 m3.   
 
 



Der kan opbevares 2.000 m3 vand i sedimentationsbassinerne. 
Vandet stammer hovedsageligt fra: 
-   Skylning af anlæg i forbindelse med røggasvejen: 

luftforvarmere, varmevekslere, røggaskanaler, kedel, 
askeudskiller mv. 

-   Dræn tilsluttet afløbsrender i kedelhus og    
    røggasrensningsbygningen. 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 
   I anlægsfasen: 
 
   I driftsfasen: 
 

    I anlægsfasen: Sedimentationsbassinerne eksisterer allerede 
 
I driftsfasen: For pH-regulering af vandet i sedimentations-
bassinerne tilføres der saltsyre (30 %) eller NaOH (46 %).  
Til slamfældning tilsættes flokkuleringsmiddel. 
 
Se også punkt 5. 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     
      I anlægsfasen: 
 
      I driftsfasen: 
 

    I anlægsfasen: intet behov 
 
I driftsfasen: Intet behov 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet? 
 

   X  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

    Farligt affald: ingen 
 
Andet affald: Tomme palletanke, som returneres til leverandør og 
genbruges. 
 
Spildevand: Der bliver ikke genereret yderligere spildevand som 
følge af projektet. 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger? 
 

   X  



13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj? 
 

   X Intet væsentligt støjbidrag fra håndtering og kørsel med 
palletanke. 
 
Avedøreværket overholder i dag støjgrænserne fastsat i 
miljøgodkendelsen. Støjgrænserne er i overensstemmelse med de 
vejledende støjgrænser. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening? 
 

   X Ingen luftforurening fra palletankene. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener? 
 

   X  

16. Vil anlægget give anledning til støvgener? 
 

   X  

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener?  
 

   X  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener?  
 

   X  

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld? 
 

   X  

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse? 
 

   X  

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området? 
 

   X  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen?  
 

   X  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner? 
 

   X  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand?  
 

   X  

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder? 
 

   X Der udledes kun spildevand efter, at det er kontrolleret, at 
gældende grænseværdier for bundslam, suspenderet stof og pH 
overholdes. Der udledes ikke løbende spildevand fra 
sedimentationsbassinerne, hvorved utilsigtet udslip af kemikalier 
fra palletanke til bassinerne ikke vil blive tilført Køge Bugt, men 
tilbageholdt i bassinerne. Spildevand fra sedimentations-
bassinerne fortyndes i øvrigt med en faktor 75 ved tilledning til 
kølevandsafgangskanalen for blok 1. 



26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? 
 

   X Anlægget er placeret på Avedøreværkets område 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov?  
 

   X  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker?  
 

   X  

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet? 
 

   X  

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder:  
 
      Nationalt?    
      
      Internationalt (Natura 2000)? 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? 
 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter? 
 

   X På Avedøreværkets område findes ikke naturtyper, som er 
beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Der ligger et Natura 2000-område (nr. 143) lige øst for 
Avedøreværket: ”Vestamager og havet syd for”. 
 
Der er ikke væsentlig risiko for et større spild af kemikalier, idet 
der er begrænset aktivitet ved sedimentationsbassinerne, specielt 
på overgangen over bassinerne, hvor palletankene skal stå på to 
risteværk. 
  
Uheld i forbindelse med håndtering af palletankene med gaffel-
trucks vil blive erkendt umiddelbart, og da der ikke er løbende 
udledning af spildevand fra sedimentationsbassinerne, vil dette 
ikke få konsekvenser for Køge Bugt. En utæt ventil med lækkende 
kemikalier vil kunne medføre ændring af pH i vandet i bassinerne 
samt tilledning af flokkuleringsmiddel (en form for ”ukontrolleret” 
rensning af spildevandet). Der udledes ikke spildevand fra 
sedimentationsbassinerne, før en analyse for pH, suspenderet stof 
og bundfældeligt stof har vist, at gældende grænseværdier i 
miljøgodkendelsen overholdes. Et udslip af kemikalier fra en utæt 
ventil vil derved ikke få betydning for Køge Bugt. 
 
Den ændrede opstilling af palletanke vil ikke medføre flere 
transporter, men logistikken vil blive forenklet.  
 
På Avedøreværkets område kan potentielt forekomme visse arter 
af flagermus, spidssnudet frø, stor vandsalamander og markfirben.  
Der er ikke fundet egnede levesteder for grønbroget tudse, stor 
vandsalamander og spidssnudet frø på Avedøreværkets grund. 
Markfirben er ikke set i mange år og formodes ikke at forekomme 
på Avedøreværkets område. Flagermus benytter træer og 



bygninger som rastesteder og påvirkes derfor ikke af oplaget af 
palletanke. 
 
Kridtuglen (en art natsværmer) kan potentielt findes på værkets 
grund, men dens foderplante (strand-svingel) findes ikke i 
nærheden af sedimentationsbassinerne. Kridtuglen kan således 
ikke påvirkes af kemikalielageret. 
 
Der henvises i øvrigt til VVM-redegørelsen udarbejdet i efteråret 
2012 i forbindelse med biokonvertering af Avedøreværket. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? 
 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og luft): 
 

    X Se punkterne 13 - 19 og 30. 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X Anlægget er placeret på Avedøreværkets område, som ligger i et 
større erhvervs- og industriområde på Avedøre Holme. 

33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   X  

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

   X Se punkt 32 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 
 

   X  



 
36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

    Ingen under normale forhold. Ved utilsigtede udslip vil den 
miljømæssige effekt i værste tilfælde blive neutraliseret i 
kølevandsafgangskanalen for blok 1. Der vil derfor selv i den 
værst tænkelige situation ikke kunne ske en påvirkning af 
vandområdet i Køge Bugt selv lige omkring udledningspunktet for 
kølevand. 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Ingen personer påvirkes.  

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens 
område? 
 

   X Se fx punkt 38. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande? 
 

   X  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis? 
 
      Eller samlet? 
 

   X  

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks? 
 

   X  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen? 
 

   X  

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig? 
 
      Hyppig? 
 
      Reversibel? 
 

    Varig: Nej 
 
Hyppig: Nej 
 
Reversibel: Udslip af syre og lud vil normalt blive neutraliseret før 
udledning af spildevand fra sedimentationsbassinerne. Udslip af 
syre/lud i den begrænsede tidsrum, hvor der udledes spildevand 
fra bassinerne. vil blive neutraliseret af kølevandet, som bevirker 
en meget stor fortynding af spildevand fra sedimentations-
bassinerne. 



 
Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt? 
 
 
 
 
 
 

   X  
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