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1. INDLEDNING OG IKKE-TEKNISK RESUMÉ 
 
Avedøreværket er et af DONG Energys centrale kraftvarmeproducerende anlæg med en samlet 
kapacitet på 1.770 MW. Avedøreværket har to blokanlæg: blok 1 (AVV 1) og blok 2 (AVV 2).  
 
AVV 1 er et kulfyret konventionelt dampudtagsanlæg med en indfyret effekt på max 595 MW 
(max 670 MW ved overlastdrift), med olie som sekundært brændsel. AVV 2 er et multibrænd-
selsanlæg, som er opbygget af tre moduler: en hovedkedel på 805 MW, en halmfyret kedel på 
100 MW samt et naturgasfyret gasturbineanlæg (2 turbiner) med en indfyret effekt på 270 MW 
med tilhørende afgaskedler. Hovedkedlen på blok 2 fyres med naturgas, olie og biomasse (p.t. 
træpiller).  
 
Begge blokke er forsynet med moderne røggasrensningssystemer bestående af et deNO-anlæg 
til fjernelse af kvælstofoxider, et elektrofilter til fjernelse af støv og et afsvovlingsanlæg til fjernel-
se af svovldioxid. 
 
Godkendelsen omfatter tilladelse til at gennemføre et forsøg med indblæsning af tør kulflyve-
aske i hovedkedlen på AVV 2, når der fyres med træpiller og naturgas, uden at afsvovlings-
anlægget er tilsluttet. Formålet med forsøget er at karakterisere alkalikemien og at bestemme 
emissionerne af sporstoffer (sure gasser og tungmetaller) fra elektrofilteret med og uden tilsæt-
ning af kulflyveaske. Ved forsøget vil der ikke blive anvendt fuelolie som brændsel. 
 
Kulflyveaske har siden 2004 først som forsøg siden rutinemæssigt været indblæst i hovedkedlen 
på blok 2 for at undgå korrosion i kedlen som følge af indholdet af kalium i træpiller. Miljøcenter 
Roskilde har senest den 2. marts 2010 meddelt miljøgodkendelse hertil. En godkendelse, der 
udløber, når miljøgodkendelsen af 14. oktober 2010 af brændselsomlægningen udnyttes. Sidst-
nævnte godkendelse indeholder også tilladelse til indblæsning af tør kulflyveaske i såvel blok 1 
som hovedkedlen på blok 2. Begge de nævnte godkendelser forudsætter, at røggasserne også 
renses i afsvovlingsanlægget. 
 
Kulflyveaske indeholder spormængder af tungmetaller, der stammer fra kullet. Hovedparten af 
asken vil blive udskilt i støvrensningsanlægget på AVV 2, som består af et effektivt elektrofilter. 
Hvis røggasserne også renses i det efterfølgende afsvovlingsanlæg, vil støvudsendelsen til luf-
ten blive yderligere reduceret. 
 
Der er i december 2009 foretaget måling af udsendelsen af tungmetaller til luften fra Avedøre-
værkets blok 2 (hovedkedlen) under indblæsning af kulflyveaske i forbindelse med fyring med 
50% træpiller / 50% naturgas og med afsvovlingsanlægget i drift. Målingen viste, at udsendelsen 
af tungmetallerne cadmium, chrom, kobber, nikkel, bly og vanadium til luften lå under detek-
tionsgrænsen. For disse tungmetaller var koncentrationerne generelt mindst 200 gange lavere 
end de tilhørende vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens Luftvejledning. Målingen i 2009 
bekræftede tidligere målinger foretaget i perioden 2004 - 2007. 
 
Udsendelsen af kviksølv, der er et flygtigt metal og hovedsageligt optræder på gasform, var ved 
målingen i 2009 ca. 100 gange lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Tidligere 
målinger har ligget på et tilsvarende niveau. 
 
På grundlag af beregninger foretaget ved hjælp af elværkernes EMOK-model har DONG Energy 
vurderet konsekvenserne for udsendelsen af sporstoffer til luften, hvis røggasserne ledes uden 
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om afsvovlingsanlægget. Udsendelsen af støv vurderes at blive øget fra ca. 1 mg/normal m3 til 
ca. 10 mg/normal m3, hvilket dog stadig er væsentligt lavere end grænseværdien på  
30 mg/normal m3, der er fastsat i miljøgodkendelsen af 2. marts 2010 til indblæsning af tør 
kulflyveaske i hovedkedlen på AVV 2, og ligeledes væsentligt lavere end grænseværdien på  
50 mg/normal m3, der er fastsat i godkendelsen af 29. januar 2002 af træpillefyring i hoved-
kedlen. 
 
Udsendelsen af tungmetaller under forsøget forventes at være begrænset og generelt at være 
en til tre størrelsesordner lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, selv om røg-
gassen ikke slutrenses i afsvovlingsanlægget. 
 
Miljøcenteret kan således godkende det planlagte forsøg med indfyring af biomasse (træ-
piller) i hovedkedlen på blok 2 med og uden samtidig tilsætning af kulflyveaske, idet de 
eventuelt forøgede emissioner af tungmetaller og sure gasser er beskedne og helt ubety-
delige set over et kalenderår. Emissionerne vil desuden ligge inden for de årlige variatio-
ner, der skyldes ændringer af brændselsmængde, sammensætning af brændsler og ind-
hold af sporstoffer i brændslerne. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for de mak-
simale koncentrationer af forurenende stoffer i omgivelserne kan overholdes, selv om der 
muligvis udsendes lidt større mængder af visse stoffer under forsøget. 
 
Det skal pointeres, at Miljøcenteret ikke har taget stilling til egentlig drift af Avedørevær-
kets blok 2 uden brug af afsvovlingsanlæg, når der anvendes biomasse som brændsel. 
Anvendelse af afsvovlingsanlægget – også ved fyring med biomasse – indgår som en for-
udsætning for godkendelsen af 14. oktober 2010 af brændselsomlægningen på Avedøre-
værket og den ved samme lejlighed udarbejdede VVM-redegørelse. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
Miljøcenter Roskilde meddeler hermed godkendelse i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyt-
telsesloven til et forsøg med indfyring af biomasse og naturgas i hovedkedlen på blok 2 
med og uden tilsætning af kulflyveaske, og uden at afsvovlingsanlægget er i funktion. 
 
Godkendelsen meddeles som et tillæg til godkendelsen af 2. marts 2010 til indfyring af tør 
kulflyveaske i hovedkedlen på Avedøreværket blok 2. 
 
Godkendelsen til gennemførelse af forsøget meddeles med følgende ændring af vilkår 5 i god-
kendelsen af 2. marts 2010. 
 
5. Under forsøget skal røggasserne ved tilsætning af kulflyveaske renses i deNOx-anlægget og 

elektrofilteret. 
 
 
Godkendelsen bortfalder 1. juli 2011. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelsen 
 
Avedøreværket er omfattet af listepunkt G 101 i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 
2006 om godkendelse af listevirksomhed: ”Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gas-
turbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW”.  
Listepunktet er (i)-mærket.  
 
Afgørelsen omfatter godkendelse af et forsøg med forbrænding af biomasse (træpiller) og 
naturgas i hovedkedlen på blok 2, uden at afsvovlingsanlægget er i drift. Forsøget omfatter 
driftsperioder med og uden tilsætning af tør kulflyveaske. Under forsøget renses røggas-
serne således alene for partikler i elektrofilteret og kvælstofoxider i deNOx-anlægget.  
 
Notat om forsøget udarbejdet af DONG Energy og modtaget den 25. oktober 2010 er ved-
lagt som bilag 1. 
 
Forhistorie vedrørende tilsætning af tør kulflyveaske af kedeltekniske årsager 
 
Indblæsning af kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2 blev påbegyndt i 2004 først som for-
søg og senere gennemført rutinemæssigt. Formålet med tilsætning af kulflyveaske er pri-
mært at neutralisere de negative effekter af kaliumklorid i træpiller. Kaliumklorid medfører 
korrosion i kedlen og nedsat effekt af NOx-rensningen i deNOx-anlægget (SCR-anlægget). 
Korrosion i kedlen har betydet, at kapaciteten af anlægget (den indfyrede effekt) har måttet 
reduceres, og damptemperaturen nedsættes med reduceret el-virkningsgrad til følge.  
 
Indblæsningen af kulflyveaske her endvidere afhjulpet andre driftsmæssige problemer så 
som korrosion i GAFO`en1 ved fyring med fuelolie. Støvemissionen er desuden blevet 
reduceret væsentligt ved oliefyring (dannede svovlsyreaerosoler kunne ikke tilbageholdes i 
afsvovlingsanlægget). Endvidere kan flyveasken genanvendes ved fyring med fuelolie, idet 
flyveasken ikke længere skal klassificeres som farligt affald på grund af et højt indhold af 
nikkel og vanadium. 
 
Kulflyveaske tilsættes ikke ved ren gasfyring i hovedkedlen. 
 
Miljøcenter Roskilde har senest den 2. marts 2010 meddelt en tidsbegrænset godkendelse 
til indblæsning af tør kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2. Godkendelsen udløber, når 
miljøgodkendelsen af brændselsomlægningen, som blev meddelt den 14. oktober 2010, 
udnyttes. Sidstnævnte godkendelse giver nemlig også mulighed for at indblæse kulflyve-
aske i kedlen på såvel blok 1 som i hovedkedlen på blok 2 ved fyring med biomasse 
og/eller fuelolie (max 9 tons/time for hver blok).  
 
For miljømæssige vurderinger og baggrundsoplysninger med hensyn til indblæsning af tør 
kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2 henviser Miljøcenter Roskilde generelt til den miljø-
tekniske vurdering i afsnit 3 i godkendelsen af 2. juni 2008 og den miljøtekniske beskrivel-
se, der var vedlagt denne godkendelse som bilag A, samt til godkendelsen af 2. marts 
2010. 

                                                 
1 Gas/gas varmeveksleren før afsvovlingsanlægget. 
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Opsummering på godkendelsen 
 
Miljøcenteret kan godkende det planlagte forsøg med indfyring af biomasse (træpiller)og 
naturgas i hovedkedlen på blok 2 med og uden samtidig tilsætning af kulflyveaske, uden at 
afsvovlingsanlægget er i funktion. De eventuelt forøgede emissioner af tungmetaller og 
sure gasser er beskedne og helt ubetydelige set over et kalenderår og vil desuden ligge 
inden for rammen for de årlige variationer, som skyldes ændringer af brændselsmængde, 
sammensætning af brændsler og indhold af sporstoffer i brændslerne. 
 
Det skal pointeres, at Miljøcenteret ikke har taget stilling til egentlig drift af Avedørevær-
kets blok 2 uden brug af afsvovlingsanlæg, når der anvendes biomasse som brændsel. 
Anvendelse af afsvovlingsanlægget – også i denne driftssituation – indgår som en forud-
sætning for godkendelsen af brændselsomlægningen.  
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 

3.2.1 Beliggenhed, omgivelser og planforhold 
Miljøcenteret henviser til afsnit 3.2.1 i miljøgodkendelsen af 14. oktober 2010 af brænd-
selsomlægningen på Avedøreværket. 
 

3.2.2. Indretning og drift 
Forsøget medfører ikke ændringer af indretning og drift af Avedøreværkets blok 2. 
 

3.2.3 Luftforurening 
 
3.2.3.1 Emissionsgrænseværdier 
Der er i december 2009 foretaget en præstationsmåling ved indblæsning af tør kulflyve-
aske i forbindelse med fyring med træpiller (50%) og naturgas (50%) i hovedkedlen på 
blok 2. Målingen blev gennemført ved fuldlast. 
 
Resultatet af præstationsmålingen i 2009 er vist i tabellen nedenfor. 
 

Tungmetal / parameter Enhed Måleresultater 

Partikler mg/normal m3, 10% ilt < 2 
Bly µg/normal m3, 10% ilt < 0,4 
Cadmium µg/normal m3, 10% ilt < 0,2 
Chrom µg/normal m3, 10% ilt < 0,5 
Kobber µg/normal m3, 10% ilt < 0,5 

3Kviksølv  µg/normal m  10% ilt Partikulær < 0,02 
Gasformig 0,70 

Nikkel µg/normal m3, 10% ilt < 0,9 
Vanadium µg/normal m3, 10% ilt   < 0,4 
Tabel 1. Resultater af præstationsmålinger udført på Avedøreværkets blok 2 i december 2009  
 med indblæsning af 6 tons kulflyveaske pr. time under fyring med træpiller (50%) og naturgas (50%). 
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Det ses, at støvkoncentrationen var ret lav. DONG Energy har dog oplyst, at AMS-måleren 
for støv også viste en lav støvemission i måleperioden (0,43 mg/normal m3). 
 
Målinger i december 2009 har bekræftet målinger udført i december 2007 og har alle vist, 
at emissionen til luft af andre tungmetaller end kviksølv generelt er mindst 200 gange lave-
re end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier For kviksølv er emissionen ca. 100 gan-
ge lavere end den vejledende grænseværdi.  
 
De forureningsbegrænsende foranstaltninger, der er etableret på Avedøreværkets blok 2, er i 
overensstemmelse med anbefalingerne om bedst tilgængelig teknik i EU´s BREF-dokument for 
store fyringsanlæg. De målte emissionsniveauer på Avedøreværkets blok 2 er da også på linje 
med de niveauer, der er angivet i BREF-dokumentet.  
 
Dong Energy ønsker at gennemføre et forsøg, hvor der i maksimalt 4 dage vil blive fyret 
med træpiller (så høj en andel som muligt) og naturgas, men ikke fuelolie, uden at røggas-
serne passerer afsvovlingsanlægget (by-pass). Forsøget vil blive gennemført både med og 
uden indblæsning af kulflyveaske, dog højst 2 dage med askeindfyring.  
 
Formålet med forsøget er bl.a. at dokumentere emissionen af sporstoffer (tungmetaller og sure 
gasser) og alkali-kemien ved fyring med træpiller uden afsvovling. Tidligere undersøgelser har 
fokuseret på forholdene ved fyring med fuelolie og en kombination af træpiller og fuelolie. 
 
Data for 2010 viser, at emissionen af støv i perioder, hvor der har været indfyret et mix af natur-
gas, træpiller og kulflyveaske, har været ca. 1 mg/normal m3. DONG Energy forventer en emis-
sion af støv på under 10 mg/normal m3 i perioder, når afsvovlingsanlægget ikke er i drift. I de 
perioder under forsøget, hvor der ikke tilsættes kulflyveaske, forventes støvkoncentrationen at 
være endnu lavere. 
 
Dong Energy har ved hjælp af EMOK-modellen foretaget en beregning af den forventede emis-
sion af sporstoffer efter el-filteret, dvs. uden afsvovling. Resultatet af beregningen fremgår af 
tabel 2 nedenfor. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for de tilsvarende stoffer er vist i 
tabel 3. 
 
 As Be Cd Co Cr Cu Ni Pb V Zn Hg Se HCl HF SO2

 μg/normal m3 mg/normal m3

Træ+kulaske 
med  

0,2 0,02 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,
4 

1,
9 

0,7 14 1,2 0,6 5 
    

afsvovling  
Træ+kulaske 

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

7 
19 1,3 41 30 2,1 60 

afsvovling 
Træ  0,1 0,04 2,3 1,8 6,8 4,7 3,7 5,1 0,

4 
68 0,2 0,8 10 1,5 20 

uden  
afsvovling   

Tabel 2. Estimerede emissioner af sporstoffer (ved aktuel 5% ilt) ved fyring med træpiller (ca. 650 MW) 
med og uden tilsætning af kulflyveaske (6 tons/time) samt med og uden by-pass af afsvovlingsanlægget.  
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As Be Cd Co Cr 

(VI) 
Cr Cu Ni Pb V Zn Hg Se HCl HF

øvrigt
μg/normal m3 mg/Nm3

250 100 250 1.000 250 5.000 5.000 250 1.000 1.000 5.000 100 1.000 100 5 
  

Tabel 3. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 
 
Det fremgår af tabel 2 og 3, at den forventede emission af tungmetaller er en faktor 25 - 1000 
lavere end den tilhørende vejledende grænseværdi. Selen er det metal, hvor emissionen er rela-
tivt størst i forhold til den vejledende emissionsgrænseværdi, men også et metal, som hovedsa-
geligt forekommer på dampform, hvor beregningen må forventes at være forbundet med en no-
get større usikkerhed.  
 
Der er p.t. ikke fastsat emissionsgrænseværdier for tungmetaller fra blok 2. I godkendelsen af 
brændselsomlægningen på Avedøreværket er der fastsat emissionsgrænseværdier for kviksølv 
(5 µg/normal m3), cadmium (1 µg/normal m3) og for summen af metallerne: nikkel, vanadium, 
chrom, kobber og bly (25 µg/normal m3). Det fremgår af tabel 2, at disse grænseværdier vurde-
res at kunne overholdes også under forsøget, bortset fra grænseværdien for cadmium. Her 
estimerer DONG Energy, at emissionen kan være ca. dobbelt så høj som den fremtidige græn-
seværdi. Miljøcenteret finder umiddelbart, at DONG Energy overestimerer emissionen af cadmi-
um, der er meget nemt at opfange i støvrensningsanlæg som et el-filter. Det skal i øvrigt under-
streges, at den i godkendelsen af brændselsomlægningen fastsatte grænseværdi er en faktor 
100 lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Miljøcenteret anser derfor ikke en 
eventuel emission af cadmium på nogle få µg/normal m3 under forsøget for at være væsentlig. 
 
Emissionen af NOx er upåvirket af afsvovlingsanlægget og forventes derfor at ligge på et uænd-
ret niveau under forsøget. 
 
Afsvovlingsanlæggets primære formål er at reducere emissionen af svovldioxid. Samtidig redu-
ceres emissionen af andre sure gasser (HCL og HF) med i størrelsesorden 70 – 90%. 
 
Indholdet af svovl i træpiller er ret lavt (under 0,05 %). Emissionsgrænseværdien for svovldioxid 
(SO2) på 400 mg/normal m3 (månedsmiddelværdi), som er fastsat i godkendelsen af 29. januar 
2002 af træpillefyring i hovedkedlen på blok 2, forventes derfor at kunne overholdes med god 
margen, selv om afsvovlingsanlægget ikke er i drift. DONG Energy har beregnet, at emissionen 
af SO2 uden drift af afsvovlingsanlægget vil være 20 mg/normal m3 ved fyring med træpiller og 
60 mg/normal m3 ved fyring med træpiller og indblæsning af kulflyveaske. Miljøcenteret finder, at 
der er en vis usikkerhed om disse emissioner, herunder omfanget af svovlbinding i asken, men 
at emissionen utvivlsomt vil være under 200 mg/normal m3 i begge driftssituationer, dvs. væ-
sentligt under emissionsgrænseværdien. 
 
Indholdet af klorid i træpiller er ligeledes ret lavt (ca. 0,01%). Hvis alt klor i træpiller omdannes til 
og emitteres som HCl, vil emissionen af HCl være ca. 17 mg/normal m3. Ved indblæsning af 
kulflyveaske må påregnes en vis forøgelse af emissionen af HCl. DONG Energy har beregnet, 
at emissionen af HCl uden drift af afsvovlingsanlægget vil være 10 mg/normal m3 ved fyring med 
træpiller og 30 mg/normal m3 ved fyring med træpiller og indblæsning af kulflyveaske.  
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For HF er der usikkerhed om størrelsesordenen af emissionen. DONG Energy har beregnet, at 
emissionen af HF uden drift af afsvovlingsanlægget vil være 1,5 mg/normal m3 ved fyring med 
træpiller og 2,1 mg/normal m3 ved fyring med træpiller og indblæsning af kulflyveaske.  
 
Der er p.t. ikke fastsat emissionsgrænseværdier for HCl og HF i godkendelsen af blok 2. I god-
kendelsen af brændselsomlægningen på Avedøreværket er der for bl.a. hovedkedlen på blok 2 
fastsat en emissionsgrænseværdi på 5 mg/normal m3 for HF og tilsvarende en grænseværdi på 
10 mg/normal m3 for HCl – begge angivet ved 10% ilt. Grænseværdierne gælder for en vilkårlig 
brændselstype eller kombinationer heraf. 
 
Sammenfattende finder Miljøcenter Roskilde ikke anledning til i forbindelse med forsøget at fast-
sætte grænseværdier for udsendelse af stoffer til luft, hvor der i dag ikke er grænseværdier i 
godkendelserne for blok 2 (tungmetaller og sure gasser). For støv, NOx og SO2 opretholdes de 
hidtil gældende grænseværdier, der er fastsat i godkendelsen af 29. januar 2002. 
 
3.2.3.2 Koncentrationer af luftforurenende stoffer i omgivelserne 
Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for luftkvaliteten i omgivelserne udtrykt som 
det maksimalt tilladelige bidrag til koncentrationen af kemiske stoffer og partikler i indåndings-
luften fra en enkelt virksomhed (benævnt B-værdien)2. B-værdien kan ikke måles, men man kan 
ved hjælp af en særlig beregningsmodel (OML-modellen), hvori der er indbygget en standard 
meteorologisk ramme, beregne koncentrationen af et stof i omgivelserne på grundlag af bl.a. 
emissionen af stoffet fra virksomheden og skorstenshøjderne, dvs. højderne af de afkast hvorfra 
stoffet udsendes. 
 
DONG Energy har i ansøgningen om brændselsomlægning foretaget OML-beregninger for NOx, 
SO2, CO, partikler (støv), HCl, HF, cadmium, kviksølv, krom, kobber, nikkel, bly og vanadium og 
sammenholdt de beregnede koncentrationer med B-værdierne. Beregninger er bl.a. foretaget for 
driftsforhold med indfyring af henholdsvis biomasse og kul i begge kedler. I beregningerne er 
samtidig forudsat indblæsning af tør kulflyveaske (9 tons/time) ved fyring med biomasse og gen-
indfyring af befugtet kulflyveaske ved fyring med kul.  
 
Beregningerne viser, at alle B-værdier kan overholdes. 
 
I det følgende tages udgangspunkt i beregningerne udført i forbindelse med godkendelsen af 
brændselsomlægningen, når konsekvenserne af forsøget med drift uden afsvovlingsanlægget 
skal vurderes. 
 
Ved OML-beregningerne er forudsat en emission af HF på 5 mg/normal m3 (tør røggas, 10% ilt) 
fra såvel blok 1 som hovedkedlen på blok 2. For HCL er der forudsat en emission på 10 
mg/normal m3 (tør røggas, 10% ilt) fra blok 1 og hovedkedlen på blok 2. Emissionen af HF og 
HCl svarer således til emissionsgrænseværdierne, som er fastsat godkendelsen af brændsels-
omlægningen.  
 
HF er det stof, hvis koncentration i omgivelserne er størst i forhold til B-værdien. Ved fyring med 
kul i blok 1 og i hovedkedlen på blok 2 vil koncentrationen af HF i omgivelserne være max 1,51 
µg/m3 (76% af B-værdien som er 2 µg/m3), hvor blok 1 bidrager med  0,72 µg/m3 og blok 2 med 
0,79 µg/m3. Emissionen fra halmkedlen giver anledning til ca. 11% af blok 2´s bidrag til koncen-

                                                 
2 Mere præcist den højeste af de 12 månedlige 99%-fraktiler af timemiddelværdier over et kalenderår. 
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trationen af HF i omgivelserne. Ved fyring med biomasse i begge kedler er koncentrationen af 
HF i omgivelserne marginalt lavere (1,47 µg/m3). 
 
Da emissionen af HF under forsøget forventes at være under 50% af emissionen, som er lagt til 
grund for OML-beregningerne i ansøgningen om godkendelse af brændselsomlægningen, kan 
B-værdien for HF overholdes. B-værdien er i øvrigt en værdi, der skal overholdes set over en 
kalendermåned, hvorfor selv en forøget emission af HF under forsøget, som skal vare i blot 4 
dage, ikke medfører en tilsvarende forøgelse af den ”gennemsnitlige koncentration” af HF i om-
givelserne i løbet af måneden. 
 
For HCl er den maksimale koncentration i omgivelserne efter brændselsomlægningen beregnet 
til 4,5 µg/m3, svarende til ca. 9% af B-værdien på 50 µg/m3. Blok 1 bidrager med 1,4 µg/m3 og 
blok 2 (inklusive halmkedlen) med 3,1 µg/m3. Emissionen fra halmkedlen giver anledning til ca. 
54% af blok 2´s bidrag til koncentrationen af HCl i omgivelserne. Hvis emissionen af HCl øges til 
30 mg/normal m3 under forsøget, som beregnet af DONG Energy (fyring med træpiller og tilsæt-
ning af kulflyveaske), vil koncentrationen af HCl i omgivelserne være under 10 µg/m3 og dermed 
betydeligt under B-værdien. 
 
For SO2 er den beregnede koncentration i omgivelserne efter brændselsomlægningen max 18% 
af B-værdien, som er på 250 µg/m3. Her er forudsat en emission på 200 mg/normal m3, som 
altså, jf. afsnit 3.2.3.1, er højere end den forventede emission af SO2 under forsøget. 
 
For partikler (støv) er den beregnede maksimale koncentration i omgivelserne 6,9 µg/m3 ved 
kulfyring i begge blokke. Dette er under 10% af B-værdien. Emissionen af støv fra halmkedlen 
udgør ca. 11% af den samlede støvemission fra Avedøreværket. Her er forudsat en emission på 
30 mg/normal m3, som altså, jf. afsnit 3.2.3.1, er ca. 3 gange højere end den forventede emissi-
on af støv under forsøget. 
 
For tungmetallerne er de maksimale koncentrationer i omgivelserne i alle situationer efter 
brændselsomlægningen langt under B-værdierne (under 1%). Selv om emissionen af relevante 
tungmetaller øges svagt under forsøget, vil koncentrationerne af tungmetallerne i omgivelserne 
fortsat være langt under gældende B-værdier. 
 
Sammenfattende finder Miljøcenter Roskilde det godtgjort, at B-værdierne for de relevante foru-
renende stoffer kan overholdes – for de flestes vedkommende endda med meget stor margen. 
Miljøcenteret finder, at de af DONG Energy udførte beregninger af den forventede emission af 
sporstoffer er konservative, dog hersker der en vis usikkerhed om emissionen af HF, HCl og de 
flygtige tungmetaller kviksølv og selen. 
 

3.2.4 Lugt 
Der vil ikke ske ændringer af lugtforholdene som følge af forsøget. 
 

3.2.5 Støj, vibrationer og lign. 
Der vil ikke ske ændringer af støjforholdene m.m. som følge af forsøget. 
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3.2.6 Spildevand 
Der vil i princippet ske en mindre afledning af spildevand til det kommunale kloaksystem, 
når afsvovlingsanlægget ikke er i drift. Afsvovlingsanlægget et den væsentligste bidrag-
yder fra Avedøreværket til udledning af forurenende stoffer, herunder tungmetaller, til det 
kommunale kloaksystem. Hvidovre Kommune er miljømyndighed, for så angår afledning af 
spildevand til det kommunale kloaksystem. 
 

3.2.7 Restprodukter 
Der kan være ca. 2.000 tons flyveaske i siloen for blok 2. Der forventes at blive produceret 
ca. 1 tons flyveaske pr. time under forsøget. Asken vil derfor kunne afsættes til genanven-
delse i samme omfang som normalt (cementindustrien). 
 

3.2.8 Påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og vandområder 
Der vil ikke som følge af forsøget ske ændringer af påvirkningen af internationale natur-
beskyttelsesområder, specielt det nærliggende: ”Vestamager og havet syd for”, herunder 
de marine naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000 område. I 
miljøgodkendelsen af brændselsomlægningen er der foretaget en detaljeret vurdering her-
af, hvortil henvises. Vurderingen viser, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af natur-
beskyttelsesområder m.m. på grund af driften af Avedøreværket.  
 

3.2.9 Til- og frakørsel 
Der vil ikke ske ændringer af til- og frakørselsfold som følge af forsøget. 
 

3.2.10 Vilkår 
Der er i godkendelsen af 2. marts 2010 fastsat vilkår om, at røggasserne ved tilsætning af 
kulflyveaske skal renses i deNOx-anlægget, elektrofilteret og afsvovlingsanlægget. 
 
I dette tillæg til godkendelsen af 2. marts 2010, som omfatter det planlagte forsøg, ændres 
vilkåret til, at røggasserne skal renses i deNOx-anlægget og elektrofilteret. Øvrige vilkår i 
godkendelsen af 2. marts 2010 opretholdes. 
 
Der er i godkendelsen af 29. januar 2002 af træpillefyring i hovedkedlen på Avedørevær-
ket blok 2 fastsat emissionsgrænseværdier for NOx, SO2 og støv ved fyring med bl.a. træ-
piller. Disse emissionsgrænseværdier forventes overholdt under forsøget, jf. vurderingerne 
i afsnit 3.2.3.1. Der er derfor ikke grund til at ændre grænseværdierne under forsøget. 
 

3.3 Udtalelser  
 
Miljøcenter Roskilde har den 28. oktober 2010 sendt et udkast til afgørelse i høring hos 
DONG og Hvidovre Kommune. Der er ikke modtaget bemærkninger til udkastet. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Lovgrundlag 
 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 
 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter 
kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til godkendelsen af 2. marts 2010 til indfyring af tør 
kulflyveaske i hovedkedlen på Avedøreværket blok 2. 
 
Ansøgningen og udkast til godkendelse har ikke været offentliggjort, da Miljøcenteret ikke 
anser et forsøg over 4 dage med drift af hovedkedlen på blok 2 ved indfyring af træpiller 
med og uden samtidig indblæsning af kulflyveaske for at være en væsentlig ændring, som 
kan have negativ og betydelig indvirkning på mennesker og miljø, jf. § 11, stk. 3, i be-
kendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed.  
 

4.1.2 VVM-bekendtgørelsen  
 
Avedøreværket er omfattet af bilag 1, punkt 2a, i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 
2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør 
af lov om planlægning: ”Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk 
ydelse på mindst 120 MW.”  
 
Det fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14, at: " Ændringer eller udvidelser af 
anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller bliver udført, når de kan 
være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1)" er om-
fattet af VVM reglerne. Da forsøget med drift uden afsvovlingsanlæg ved fyring med træpil-
ler (biomasse) kun vil medføre ubetydelige ændringer af de miljømæssige forhold og der-
for ingen væsentlig påvirkning af miljøet, skal der ikke gennemføres en screening for VVM-
pligt.  

 

4.1.3 Lov om miljømål 
 
Avedøreværket ligger som nævnt ovenfor lige i nærheden af et internationalt habitat- og 
fuglebeskyttelsesområde: ”Vestamager og havet syd for”. Længere mod øst ligger et andet 
internationalt naturbeskyttelsesområde (NATURA 2000 område): ”Saltholm med omlig-
gende hav”, som påvirkes i ubetydelig grad i forbindelse med driften af Avedøreværket 
(afstand herfra ca. 14 km). 
 
I forbindelse med brændselsomlægningen er der foretaget en VVM-vurdering, som også 
inkluderer indblæsning af tør kulflyveaske i såvel blok 1 som i blok 2. Vurderingen viser, at 
brændselsomlægningen ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde på og 
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omkring Vestamager. Miljøcenteret henviser i denne sammenhæng også til vurderingerne 
foretaget i afsnit 3.2.13, 3.2.14 og 3.3.2 i miljøgodkendelsen af brændselsomlægning.  
 
Forsøget med fyring med træpiller uden anvendelse af afsvovlingsanlægget kan medføre 
marginale forøgelser af emissionen af tungmetaller og sure gasser i de dage, forsøget 
varer, men set over et kalenderår, er forøgelserne forsvindende og ubetydelige i forhold til 
de årlige variationer i dag.  
 

4.2 Retsbeskyttelse 
 
Godkendelsen er midlertidig og udløber 1. juli 2011. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Hvidovre Avis onsdag den 17. november 
2010 og kan ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside www.blst.dk under rubrik-
ken: ”Annoncer.” 
 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af: 
 

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

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekrea-
tive interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 
4000 Roskilde, eller post@ros.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest onsdag den 15. 
december 2010 kl. 16.00. 
 
Miljøcenteret sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgod-
kendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis Miljøcenteret modtager en klage.  
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4.4.1 Betingelser, mens en klage behandles 
 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler 
en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at 
virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Hvis miljøgodkendelsen ud-
nyttes, indebærer dette ingen begrænsning i Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller 
ophæve godkendelsen. 
 

4.4.2 Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 må-
neder efter offentliggørelse af godkendelsen, dvs. senest den 17. maj 2011. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Hvidovre Kommune, Rådhuset, Hvidovre Vej 278, 2650 Hvidovre, hvidovre@hvidovre.dk
 
Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, hvs@sst.dk
 
Danmarks Fiskeriforening, mail@dk.fisk.dk
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dn@dn.dk) 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten 
post@sportsfiskerforbundet.dk
 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V (natur@dof.dk) 
 
Dansk Sejlunion, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (ds@sejlsport.dk) 
 
Dansk Fritidsfiskerforbund, Genner Bygade 74, 6230 Rødekro 
formanden@fritidsfiskerforbundet.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten (post@sportsfiskerforbundet.dk) 
 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
 
Greenpeace Danmark, Bredgade 20, Baghuset, 4. sal, 1260 København K.  
hoering@nordic.greenpeace.org
 
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv, 2200 København N. (noah@noah.dk) 
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BILAG 1: Notat3 om forsøg med bypass af afsvovlingsanlæg på AVV 2 ved 
fyring med træpiller 
 
Baggrund 

I forbindelse med brændselskonvertering fra kul til træpiller på DONG Energys suspensionsfyre-
de anlæg er der en række tekniske udfordringer omkring kedel og miljøanlæggene. Ved over-
gang til træpiller vil alkalikemien i kedlen ændres, hvilket kan have betydelige konsekvenser for 
deaktiveringshastigheden af HD-SCR katalysatoren samt for belægningsdannelsen og korrosi-
onsforholdene i kedlen. Desuden er forholdene omkring HCl, SO2 og tungmetalemissioner ved 
100% træpillefyring ikke fuld karakteriseret.  
 
Formålet med forsøgene på AVV2 er at karakterisere alkalikemi og emissioner ved 100% træpil-
lefyring samt at undersøge hvorledes dosering af kulaske påvirker disse forhold. Der ønskes i 
denne forbindelse at køre uden afsvovlingsanlæg i kortere perioder, således at der kan opnås 
god bestemmelse af sporstofemissioner ved træpillefyring uden afsvovling.  
 
Drift og forudsætninger 

Under forsøget vil der kun blive indfyret en blanding af træpiller og naturgas (ingen fuelolie), idet 
der tilstræbes så høj træpilleandel som mulig. Under forsøget vil der maksimalt blive kørt uden 
afsvovlingsanlæg i 4 døgn. Heraf vil der højst blive tilsat kulaske i to af de døgn hvor afsvov-
lingsanlægget ikke er i drift. 
 
Fra perioder hvor AVV2 har kørt på et mix af naturgas, træpiller og kulaske, viser data fra 2010, 
at støvkoncentrationen i skorstenen typisk er omkring 1 mg/Nm3 mod ca. 5-10 mg/Nm3 før af-
svovling. Dvs. for de perioder der køres uden afsvovlingsanlæg forventes der en middelkoncen-
tration af støv i skorstenen på under 10 mg/Nm3. I de perioder hvor der ikke tilsættes kulaske 
formodes det, at støvkoncentrationen vil være endnu lavere idet støvbelastningen på elfilteret 
reduceres drastisk. 
 
Det er ikke muligt at lave repræsentativ prøveudtagning efter el-filter før afsvovling, hvorfor det 
er ønskeligt med bypass drift af afsvovlingsanlæg, når el-filterets effekt skal evalueres. Herved 
kan målingerne foretages i skorstenen. 
 
Konsekvensberegning med EMOK 

I det følgende er der foretaget en beregning med EMOK modellen for at vurdere hvilken konse-
kvens et bypass af afsvovlingsanlæg har på sporstofemissionerne under træpillefyring hhv. med 
og uden kulaske tilsætning. 
 
I beregningen er der forudsat en indfyret effekt på træpiller på ca. 650 MW svarende til 130 
tons/time. I den periode der doseres kulaske antages det at der tilsættes 6 tons/time. Det anta-
ges at asken har en sammensætning som en ”gennemsnits aske” produceret på AVV1 i 2009. 
Ved drift med og uden afsvovlingsanlæg er støvemissionen sat til hhv. 1 og 10 mg/Nm3. 
 

                                                 
3 Udarbejdet af DONG Energy. 
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Tabellen nedenfor viser at emissionerne af de fleste sporstoffer vil stige ved bypass af afsvov-
lingsanlægget (primært pga. øget støvemission), men at emissionerne forsat kun vil være få 
μg/Nm3 på nær for Zn og Se. For Hg bemærkes det, at der vil optræde lavere emissioner i de 
perioder hvor der ikke tilsættes kulaske og højre i de perioder hvor der tilsættes kulaske. Den 
gennemsnitlige udledning af Hg i forsøgsperioden (2 døgn hhv. med og uden asketilsætning) vil 
nærmest være uændret. For de sure gasser (HCl, HF og SO2) vil emissionerne naturligvis også 
stige ved stop af afsvovlingsanlæg men pga. det lave indhold af disse stoffer i brændslerne vil 
emissionerne fortsat være lave. 
 
Estimerede emissioner i skorsten ved træpiller på AVV blok 2 (ved 5%-vol. O2). 
 As Be Cd Co Cr Cu Ni Pb V Zn Hg Se HCl HF SO Støv2

 μg/Nm3 mg/Nm3

Med afsvovl. 
Træ+kulaske  

0,2 0,02 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 1,9 0,7 14 1,2 0,6 5 1 

Uden af-
svovl. 

1,6 0,2 0,6 1,6 3,6 2,3 3,7 2,4 3,7 19 1,3 41 30 2,1 60 10 

Træ+kulaske  
Uden af-

svovl. Træ 
0,1 0,04 2,3 1,8 6,8 4,7 3,7 5,1 0,4 68 0,2 0,8 10 1,5 20 10 
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