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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 om vurdering af visse offentlige og private anlægs 

virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 

2010. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet 

væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. 

 

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 ideer og forslag til det videre arbejde. Det 

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

alternativer. 

 

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, som kan danne 

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 med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen 

udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunal-bestyrelsen. Miljøstyrelsen varetager imidlertid 

opgaven for de anlæg, hvor Miljøstyrelsen har godkendelseskompetencen og anlægget kan etableres 

inden for rammerne af den gældende lokalplan. 



ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 2 - IKKE-TEKNISK RESUMÉ 
 

 

5 

 

Indholdsfortegnelse 

 

1. Indledning .............................................................. 6 
1.1 Formål med brændselsomlægningen.................................................................................... 6 
1.2 Læsevejledning .......................................................................................................................7 

2. Projektbeskrivelse .................................................. 8 
2.1 Det ansøgte projekt................................................................................................................ 8 
2.2 Driftsscenarier ....................................................................................................................... 9 
2.3 Tilsætning af kulflyveaske ....................................................................................................10 
2.4 Ressourceforbrug..................................................................................................................10 
2.5 Restprodukter og affald ........................................................................................................ 11 
2.6 Risiko..................................................................................................................................... 11 

3. Alternativer ...........................................................12 
3.1 0-scenariet (0-alternativet) ..................................................................................................12 
3.2 Alternativer, der har været overvejet ...................................................................................12 

4. Miljøpåvirkninger ................................................ 14 
4.1 Trafikale forhold ...................................................................................................................14 
4.2 Luftkvalitet og klima.............................................................................................................14 
4.3 Klima .....................................................................................................................................14 
4.4 Atmosfærisk deposition........................................................................................................14 
4.5 Støj og vibrationer ................................................................................................................ 15 
4.6 Overfladevand og havmiljø................................................................................................... 15 
4.7 Landskab ............................................................................................................................... 17 
4.8 Grundvand ............................................................................................................................18 
4.9 Jordbund...............................................................................................................................18 
4.10 Dyre- og planteliv - landmiljøet ...........................................................................................19 
4.11 Befolkning og samfund.........................................................................................................19 
4.12 Samlet vurdering.................................................................................................................. 20 

5. Natura 2000-konsekvensvurdering.......................21 
5.1 Natura 2000-områderne......................................................................................................21 
5.2 Natura 2000-område nr. N143 - Vestamager og havet syd for........................................ 22 
5.3 Terrestriske habitatnaturtyper............................................................................................ 25 
5.4 Marine habitatnaturtyper, inkl. strandsøer.........................................................................27 
5.5 Marine pattedyr ................................................................................................................... 29 
5.6 Fugle ..................................................................................................................................... 29 
5.7 Samlet vurdering.................................................................................................................. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Indledning 

DONG Energy A/S ønsker at øge biomasseindfyringen og opnormere kapaciteten for 

Avedøreværket, der ligger på Avedøre Holme i Hvidovre Kommune. 

 

 

Figur 1.1 Avedøreværkets placering på Avedøre Holme syd for København 

 

Miljøstyrelsen, der er VVM- og miljøgodkendelsesmyndighed for projektet, har afgjort, at projektet 

er VVM-pligtigt i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 39.  

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ikke på forhånd kan udelukkes, at projektet kan medføre en 

væsentlig indvirkning i Natura 2000-områderne, der ligger i nærheden af værket, og har derfor 

besluttet, at der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-

områderne N143 Vestamager og havet syd for samt N142 Saltholm og omliggende hav. 

Forslaget om øget biomasseindfyring og opnormeret kapacitet på Avedøreværket var i første 

offentlige høring fra den 11. januar til 13. februar 2012. På baggrund af projektforslaget samt 

indkomne forslag og ideer er VVM-redegørelsens omfang og detaljeringsgrad blevet fastlagt. 

1.1 Formål med brændselsomlægningen 

DONG Energy arbejder med at øge produktionen af "grøn energi". Målsætningen er en halvering af 

udledningen af CO2 per produceret MWh fra 2006 til 2020, og i 2040 skal 85 % af DONG Energys 

samlede el- og varmeproduktion være CO2-neutral. Målsætningen skal være opfyldt for DONG 

Energys samlede energiproduktion, dvs. inkl. de udenlandske kraftværker og vindmøller. I forhold 

til 2006 anvendes i dag halvt så meget kul, og i 2015 forventes anvendelsen at være reduceret til en 

tredjedel af den mængde kul, der anvendtes i 2006. 

Ud over DONG Energys egen strategi for reduktion af CO2-emissionen har varmeselskaberne 

omkring København ønsket at reducere CO2-emissionen i forbindelse med produktion af 

fjernvarme for derigennem at bidrage til målet om CO2-neutralitet i 2025-2030. Specifikt ønsker 

Københavns Kommune at være den første CO2-neutrale hovedstad allerede i 2025. 
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Regeringen indgik i marts 2012 en energiaftale for årene 2012-2020 med alle partier i Folketinget 

undtagen Liberal Alliance. Det fremgår af aftalen, at godt 35 % af det danske energiforbrug i 2020 

skal dækkes af vedvarende energi. 

Et element i aftalen er en gradvis omstilling til vedvarende energi ved at omlægge til biomasse på de 

centrale kraftvarmeværker. 

DONG Energy har vurderet, at omlægningen af Avedøreværket til øget brug af bæredygtig biomasse 

udgør et afgørende element i opfyldelsen af Energiaftalen, de københavnske varmeselskabers 

(afledt af Københavns Kommunes ønske) og DONG Energys målsætninger. 

DONG Energy har derfor udarbejdet et projekt for omstilling af Avedøreværket således, at 

produktionen af el og varme primært baseres på anvendelsen af biomasse i form af træpiller 

samtidigt med, at anvendelsen af kul, olie og naturgas reduceres. Gennemførelsen af omstillingen til 

indfyring af en væsentlig større mængde af træpiller end i dag hviler på en række forudsætninger, 

som beskrives nærmere i de følgende afsnit. 

1.2 Læsevejledning 

Denne publikation er opbygget som fire dele. 

 

Del 1 indeholder Kommuneplantillæg. Denne del gennemgår kommuneplantillæg til Hvidovre  

Kommunes Kommuneplan 2009. Forslaget til kommuneplantillægget indeholder en gennemgang 

af forholdet til anden planlægning.  

 

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, som er nærværende rapport. 

 

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

 

Del 4 er Natura 2000 konsekvensanalysen 

 

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

Hvidovre Kommune. 

 

Del 3 og del 4 er udarbejdet af Dong Energy 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.  

  

Forslag til kommuneplantillæg for øget biomasseindfyring på Avedøreværket samt VVM-

redegørelse, og Natura 2000-konsekvensvurdering er sendt i offentlig høring og myndighedshøring 

i perioden 8. oktober til 3. december 2012  Samtidig med offentliggørelsen af forslag til 

kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og Natura 2000-konsekvensvurdering er der offentliggjort 

forslag til miljøgodkendelse for projektet. 
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2. Projektbeskrivelse 

2.1 Det ansøgte projekt 
Projektet, som ønskes gennemført, omhandler: 

› Udvidelse af losse- og brændselslagerfaciliteter til en øget mængde biomasse 
inkl. etablering af et mellemlager til våd kulflyveaske 

› Omlægning af blok 1 til biomasseindfyring 
› Omlægning af blok 2’s hovedkedel til øget biomasseindfyring 
› Omlægning af blok 2’s biokedel til øget biomasseindfyring 
› Tilsætning af kulflyveaske. 

Projektet medfører ændringer af den indfyrede effekt på værkets blok 1, blok 2 og biokedlen. De 

eksisterende samt de fremtidige effekter fremgår af Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Nominelt indfyret termisk effekt for kedler og brændselstyper for normal drift og overlastdrift 

Eksisterende situation Projektforslag 

 
Blok 1 

Blok 2 
hovedkedel 

Biok 2 
biokedel Blok 1 

Blok 2 
hovedkedel 

Blok 2 
biokedel 

Brændsel 
Kul 

Olie 

Naturgas 

Olie 

Træpiller 
(maks. 

300.000 t/år) 

Halm 

Flis 

Træpiller 

Naturgas 

Kul 

Olie 

Biomasse1 

Naturgas 

Olie 

Biomasse1 

Biomasse2 

Naturgas 

Mulighed for 
tilsætning - Kulflyveaske3 - Kulflyveaske3 Kulflyveaske3 - 

Indfyret 
effekt 

Alle 
brændsler: 

595 MW 

(Overlast 
kul: 670 

MW) 

805 MW 100 MW 

Kul, olie: 624 
MW 

Biomasse: 642 
MW 

(Overlast kul: 
670 MW) 

Olie: 805 MW 

Gas: 910 MW, 

Biomasse 960 
MW 

125 MW 

1) Defineret som biomasse, der er omfattet af IED, Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. 

november 2010 om industrielle emissioner. I beregningerne anvendes træpiller. 

2) Defineret som biomasse, der er omfattet af IED, Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. 

november 2010 om industrielle emissioner. I beregningerne anvendes halm. 

3) Kun ved indfyring med biomasse og olie. 

 

Projektet indebærer, at der skal ske begrænsede fysiske ændringer af Avedøreværket. Projektet 

indeholder nye synlige anlæg som vist i Figur 2.1. Derudover foretages ændringer af eksisterende 

anlæg, så disse tilpasses biokonverteringen. 



 

Figur 2.1 Placering af synlige nyanlæg ved øget biomasseindfyring på Avedøreværket 

 

2.2 Driftsscenarier 
I det ansøgte projekt opereres der med tre driftsscenarier: 

› Scenarie 1, der repræsenterer driftssituationen, hvor biomasseanvendelsen på blok 2 

(hovedkedel og biokedel) forøges med overvejende varmeproduktion, men blok 1 endnu ikke 

omlægges 

› Scenarie 2, der repræsenterer driftssituationen, hvor ændringerne i scenarie 1 er 

gennemført, og hvor biomasseanvendelsen derudover udvides med omlægning af blok 1, så der 

også kan fyres med biomasse på blok 1 

› Scenarie 3, der repræsenterer driftssituationen, hvor ændringerne i scenarie 1 og 2 er 

gennemført og hvor biomasseanvendelsen øges yderligerer, idet værkets muligheder for at 

afsætte produceret varme øges. Derudover understøtter rammevilkårene også elproduktion på 

biomasse. 

Scenarie 1 indtræder ved udstedelse af miljøgodkendelse til øget biomasseanvendelse, idet denne 

driftssituation ikke kræver fysiske ændringer af biokedlen, og idet hovedkedlen på blok 2 uden 

fysiske ændringer kan anvende flere end de 300.000 tons træpiller/år, der i dag er begrænsningen i 

blokkens miljøgodkendelse. Der skal foretages fysiske ændringer af blok 2 for at opnå fuld dækning 

af driftsscenarie 1. Ændringerne forventes idriftsat i 2014. Det er forventningen, at scenarie 1 vil 

være en kort driftssituation med en varighed under 2 år. 
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Scenarie 2 dækker driftssituationen hvor blok 1 er omlagt til biomasseanvendelse. Omlægningen 

forventes påbegyndt hurtigst muligt efter udstedelse af miljøgodkendelse således, at driftsscenarie 2 

dækkes fra 2014. 

De fysiske ændringer af hovedkedlen på blok 2, der skal foretages, inden driftsscenarie 3 kan 

indtræde, forventes tidligst etableret ved udgangen af 2015, men er dog ikke kun betinget af DONG 

Energys vilje og evne til at øge biomasseanvendelsen, men er også betinget af varmebehovets 

udvikling i København og en udbygning af fjernvarmetransmissionskapaciteten fra Avedøreværket 

til det centrale København.  

 

2.3 Tilsætning af kulflyveaske 
Mængderne af tilsat kulflyveaske svarer til 5 % af den årligt indfyrede mængde af biomasse på blok 1 

og 2,5 % af den årligt indfyrede mængde af biomasse på blok 2. Derudover tilsættes 8,3 % 

kulflyveaske sammen med olie på begge blokke. 

DONG Energy arbejder løbende for at finde alternativer til anvendelsen af kulflyveaske som 

tilsætningsstof samt at reducere mængden af kulflyveske, der tilsættes. 

 

2.4 Ressourceforbrug 
Brændselsforbruget i de tre scenarier fremgår af Tabel 2.2. Til sammenligning er angivet 

brændselsforbruget på Avedøreværket i den situation, at projektet ikke gennemføres (0-scenariet). 

 

Tabel 2.2 Årlige gennemsnitlige brændselsforbrug i 0-scenariet og de tre driftsscenarier 

Brændsel Anlæg 
0-scenarie 

Tons 

Scenarie 1 

Tons 

Scenarie 2 

Tons 

Scenarie 3 

Tons 

Blok 1 646.140 605.455 283.716 44.331 
Kul 

Blok 2 (hovedkedel) 0 0 0 0 

Blok 1 0 0 455.442 736.744 
Biomasse 

Blok 2 (hovedkedel) 300.000 994.605 1.003.814 1.148.442 

Blok 1 1.058 1.058 1.060 1.060 
Olie 

Blok 2 (hovedkedel) 1.431 1.431 1.431 1.431 

Blok 1 0 0 0 0 

Blok 2 (hovedkedel) 124.409.000 1.491.000 1.491.000 1.618.000 Naturgas1) 

Gasturbiner 56.455.000 57.682.000 62.591.000 36.818.000 

Halm Blok 2 (biokedel) 148.966 170.690 170.690 201.724 

1) Mængden er angivet i Nm3/år 

 

Ud over brændsler og flyveaske anvendes en række kemikalier og hjælpestoffer. 

Kalk anvendes til afsvovling af røggassen. I takt med, at biomasseindfyringen øges, vil forbruget af 

kalk falde. Det skyldes, at træpiller indeholder mindre svovl end kul. 

Ammoniak anvendes til at fjerne kvælstofoxider fra røggassen i de-NOX-anlæggene. Stigningen i 

ammoniakforbruget er et resultat af NOX-afgiften, ikke af projektet. I takt med at 

biomasseindfyringen øges, vil ammoniakforbruget igen falde. Det skyldes, at det største forbrug af 
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ammoniak knytter sig til indfyringen af kul. Ammoniakforbruget falder derfor med en faldende 

indfyring af kul. 

Ud over kalk og ammoniak ændres forbruget af kemikalier og hjælpestoffer ikke som følge af 

brændselsomlægningen. 

 

2.5 Restprodukter og affald 
Restprodukter i form af flyveaske og bundaske fra forbrænding af brændsler og gips fra afsvovling 

af røggassen vil blive genanvendt i videst muligt omfang. Genanvendeligheden af restprodukter har 

en stor miljømæssig betydning, da de erstatter nogle ikke-fornybare råstoffer i gips- og 

beton/cement-industrien, og da de ellers skulle deponeres.  

Affald fra fjernelse er kvælstofoxider fra røggassen (katalysatormasse) er farligt affald. Dette affald 

sendes til genanvendelse. 

Mængderne og håndteringen af de øvrige typer affald fra værkets produktion vil ikke ændres som 

følge af projektet.  

Det er miljøstyrelsens vurdering af miljøpåvirkningerne fra restprodukterne og hjælpestofferne er 

begrænset. Størstedelen af stofferne  bliver genanvendt og vil blive forsøgt genanvendt. 

 

2.6 Risiko 
Risikoen for brand og eksplosioner i forbindelse med oplagring og håndtering af træpiller vil blive 

håndteret i henhold til gældende regler.  

Ammoniakoplagets størrelse ændres ikke, og worst case scenariet for påvirkning af omgivelser ved 

et udslip af ammoniak er uændret.  

Det er Miljøstyrelsens vurdering , at der ikke sker en  øget risiko ved  øget biomasseindfyring på 

Avedøreværket. 
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3. Alternativer 

3.1 0-scenariet (0-alternativet) 
Miljøpåvirkningerne fra det ansøgte projekt er vurderet i forhold til et 0-scenarie. 0-scenariet er 

den situation hvor projektet ikke gennemføres,  

 

3.2 Alternativer, der har været overvejet 
 

 

3.2.1 Alternativer til tilsætning af kulflyveaske 

Da kulflyveaske har et opkoncentreret indhold af tungmetaller, betyder tilsætningen af kulflyveaske 

sammen med biomassen et øget indhold af tungmetaller i det indfyrede brændsel i forhold til 

indfyring af ren biomasse. Der er i dag ikke egnede alternativer, der kan erstatte tilsætningen af 

kulflyveaske sammen med biomasse på Avedøreværket. 

Da tilsætningen af kulflyveaske sammen med biomasse på blok 1 og 2 ikke kan undværes på 

nuværende tidpunkt, er askens bidrag til emissioner af tungmetaller taget med i de beregninger af 

emissioner fra værkets skorstene, der er en del af denne miljøvurdering. 

For at illustrere størrelsen af det bidrag til emissionen af tungmetaller, der stammer fra 

kulflyveasken, er det ligeledes valgt at regne på en situation, hvor det teoretisk er antaget, at 

kulflyveasken ikke indeholder tungmetaller. Beregningen skal illustrere den situation, at et 

alternativ til tilsætning af kulflyveaske er fundet, i form af et andet tilsætningsstof, der ikke 

indeholder tungmetaller. Beregningerne anses dog for at være hypotetiske, idet et andet 

tilsætningsstof også vil have et vist indhold af tungmetaller.  

DONG Energy arbejder løbende for at finde alternativer til anvendelsen af kulflyveaske som additiv 

samt at reducere mængden af kulflyveaske der tilsættes. 

 

3.2.2 Alternative placeringer af biomasseforbrænding 

Der vurderes ikke at være andre alternativer for DONG Energy til placeringen af den øgede grønne 

varmeforsyning til København end Avedøreværket. Da H.C. Ørstedsværket og Svanemølleværket 

udelukkende fungerer som spidslastanlæg og i dag ikke anvender faste brændsler samt ikke har 

kapacitet til at øge den ”grønne” varmeforsyning til København,. Alternative placeringer af en 

”grøn” varmeforsyningskapacitet i Københavnsområdet er derfor ikke yderligere belyst.  

 

3.2.3 Fremtidig drift uden fossile brændsler på Avedøreværket 

Det scenarie, der repræsenterer den største grad af omlægning til biomasseindfyring er scenarie 3. I 

dette scenarie indgår der dog stadig en årlig gennemsnitlig anvendelse af kul på Avedøreværkets 

blok 1 på godt 44.000 tons. For at illustrere forskellen i emissioner fra værkets skorstene i den 

situation, hvor Avedøreværket helt undlader at anvende fossile brændsler i produktionen, er der 

regnet på et scenarie, hvor de 44.000 tons kul erstattes af en tilsvarende energimængde biomasse. 

3.2.4 Geotermi 

Geotermisk energi er energi udvundet fra jordens indre. Energien kan udnyttes ved at pumpe varmt 

vand op fra dybe vandførende lag i undergrunden og udnytte den til opvarmning og evt. til 

produktion af elektricitet. Ifølge Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) findes 

der geotermiske reserver i det østlige Sjælland, der kan dække 30-50 % af fjernvarmeproduktionen i 

hovedstadsområdet i flere tusind år. 

Selv om udnyttelse af geotermisk energi til opvarmning er en velkendt teknologi, er den i dag ikke 

fuldt konkurrencedygtig på almindelige markedsvilkår.  
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I takt med, at geotermi etableres, vil det indgå som en væsentlig del af fjernvarmeproduktionen på 

grund af de lave driftsomkostninger. Geotermi vil således ikke etableres i konkurrence med 

varmeproduktionen fra Avedøreværket, men indgå prioriteret i lastfordelingen af 

fjernvarmeforsyningen.  

Uanset en eventuel udbygning med geotermi vil der fortsat være behov for varmeproduktion fra 

Avedøreværket i minimum 20-30 år. Det er derfor valgt ikke at belyse geotermi  yderligere. 

VVM- redegørelsen tager udgangspunkt i konkrete enkeltanlæg, som en bygherre har anmodet om 

at få tilladelse til at etablere.  Bygherre kan kun nægtes tilladelse, hvis VVM myndigheden vurderer 

projektet som miljømæssigt uacceptabelt. Hvis der skal træffes beslutninger om ændringer i 

samfundets overordnede prioritering på energi og miljøområdet, må det ske i en anden 

sammenhæng, end i forbindelse med den konkrete sagsbehandling.. Miljøstyrelsen er derfor enig 

med bygherre i, at VVM redegørelsen kan koncentreres om det ansøgte projekt. 
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4. Miljøpåvirkninger 

4.1 Trafikale forhold 
4.1.1 Lastbiltrafik 

Antallet af lastbiler stiger fra 71 ture i 0-scenariet til op til 118 ture, en stigning på op til 47 ture per 

dag. På Amagermotorvejen svarer det til en stigning på 0,06 % af den totale trafik på motorvejen.  

Den nuværende trafik på Stamholmen udgør omkring 3.750 biler pr. dag. Med 47 ekstra ture per 

dag svarer det til en stigning på ca. 1 %. På Industriholmen, som er den direkte vej fra motorvejen til 

Avedøreværket, vil stigningen blive ca. 1,5 %. På Kystholmen vil trafikken stige ca. 9 %, men her 

forventes ikke kapacitetsproblemer, da trafikmængden på Kystholmen er beskeden.  

4.1.2 Skibstrafik 

Antallet af skibe stiger ved øget biomasseindfyring på Avedøreværket fra 0,7 skibsture i scenarie 0 

til op til 2,1 skibsture per dag, en stigning på 1,4 skibsture per dag. Sammenlignes stigningen med 

antallet af krydsende skibe per dag over passagelinjen Sundet Syd, udgør det en stigning i den 

samlede trafik i området på ca. 1,5 %.  

Det er miljøstyrelsens vurdering at den øgede transport til anlægget ikke giver en væsentlig 

påvirkning på miljøet.  

 

4.2 Luftkvalitet og klima 
Der er gennemført vurderinger af luftkvalitet på baggrund af beregninger af emissioner og 

spredning af luftforurenende stoffer fra Avedøreværket. Det vurderes samlet, at emissioner fra 

værket ikke vil bidrage væsentligt til luftforurening i Københavnsområdet. De vurderinger der er 

udført i VVM redegørelsen og Naturkonsekvensvurderingen ligger til grund for de kravværdierne 

der fremgår af udkast til miljøgodkendelse. 

De udførte beregningen viser, at alle grænseværdier kan overholdes, og de beregnede 

koncentrationer i omgivelserne  ligger under grænseværdierne.  

 

4.3 Klima 
Omlægningen til øget biomasseindfyring på Avedøreværket vil medføre betydelige reduktioner i 

udslippet af kuldioxid (CO2). I 0-scenariet vil udslippet være ca. 2 mio. tons pr. år, når der også 

indregnes CO2-emission ved transport af brændsler. I de tre scenarier er udslippet tilsvarende 

beregnet til henholdsvis ca. 1,7 mio., 1 mio. og 0,3 mio. tons pr. år. Det svarer til en maksimal 

reduktion på omkring 84 %. Omstillingen af Avedøreværket til øget anvendelse af biomasse 

bidrager således væsentligt til at nå DONG Energys målsætning om en halvering af udledningen af 

CO2 per produceret MWh fra 2006 til 2020. 

Faldet i CO2-emission sker på trods af, at den indfyrede mængde er op til 25 % højere i projektet i 

forhold til 0-scenariet. 

Det er Miljøstyrelsens vurdering , at  øget biomasseindfyring på Avedøreværket vil bidrage til en 

forbedring af klimaet.  

 

4.4 Atmosfærisk deposition 
Atmosfærisk deposition er nedfald af stoffer der udsendes gennem værkets skorstene og som ender 

på land eller i vandmiljøet. Der er gennemført modelberegninger af atmosfærisk deposition af 

kvælstofoxider, svovldioxid og tungmetaller fra Avedøreværkets emissioner. 
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4.4.1 Kvælstof 

Den årlige baggrundsdeposition af kvælstof i hovedstadsområdet er 11 kg N/ha/år, mens 

depositionen på Vestamager er på 13 kg N/ha/år. Det samlede bidrag fra Avedøreværket til 

kvælstofdeposition på Vestamager udgør maksimalt 1 - 2 % af baggrundsdepositionen, mens 

merbidraget fra projektet udgør mindre end 0,5 % af baggrundsdepositionen. 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kvælstofdepositionen fra Avedøreværkets  er ubetydelig i 

forhold til  næringsstofbelastning i jord og vand. 

4.4.2 Forsuring 

Baggrundsbelastningen er på 1,1 keq/ha/år. Tilførslen af forsurende stoffer til Vestamager fra 

Avedøreværkets emissioner udgør op til 3 % af baggrundsbelastningen. I forhold til 0-alternativet 

vil projektet medføre et maksimalt merbidrag af forsurende stoffer på 0,003 keq/ha/år på 

Vestamager. I et nærområde omkring værket er bidraget større. 

Det  er Miljøstyrelsens vurderering, at svovldioxid og kvælstofoxider fra Avedøreværkets emissioner 

ikke bidrager væsentligt til forsuring. 

4.4.3 Tungmetaller 

For de fleste metaller vil den øgede biomasseindfyring bidrage til en øget deposition i omgivelserne 

i alle scenarier. Det gælder dog ikke kviksølv, hvor der vil være en begrænset stigning i scenarie 1, 

mens der vil være et fald i scenarie 2 og 3. Stigningen vil for alle metaller være meget begrænset set i 

forhold til baggrundsdepositionerne (der også er lave) og vurderes ikke at medføre væsentlige 

virkninger på omgivelserne. 

Baggrundsdepositionen af kviksølv er på 7 - 8 µg/m2/år. Det maksimale merbidrag på Vestamager 

som følge af øget biomasseindfyring er beregnet til 0,01 µg/m2/år svarende til ca. 0,1 % af 

baggrundsdepositionen. 

Det maksimale merbidrag fra brændselsomlægningen til deposition af tungmetaller på Vestamager 

ligger mellem <0,1 % (zink) og 3,3 % (cadmium) af baggrundsdepositionerne afhængigt af hvilket 

metal, der er tale om. 

Det er Miljøstyrelsens vurdering at den øgede deposition vil have  en ubetydelig milømæssig 

påvirkning på omgivelserne. Se  endvidere Natura 2000 konsekvensvurdering kap. 5. 

  

4.5 Støj og vibrationer 
Beregningerne viser, at Avedøreværket holder sig under grænseværdierne for støj med både 

nuværende drift og med den ønskede omlægning af brændsler og forøgelse af den indfyrede effekt. 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj er dermed overholdt. 

Støj fra anlægsaktiviteter udgør så lille et bidrag, at virksomhedens samlede støjemission ikke 

påvirkes. 

På grund af den relativt store afstand (ca. 1,5 km) til beboelser vurderes det, at lavfrekvent støj, 

infralyd eller vibrationer fra Avedøreværket og/eller skibe og pramme i havnen, ikke vil kunne give 

anledning til gener. 

Det er Miljøstyrelsens vurdering at ændringen i støjbilledet ved omlægning til øget biomassefyring 

ikke vil give en nævneværdig ændring i støjforholdene. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 

for støj overholdes. 

 

4.6 Overfladevand og havmiljø 
Vandforbrug og spildevand 

Vandforbruget og afledning af spildevand og kølevand ændres ikke væsentligt som følge af øget 

biomasseindfyring på Avedøreværket. 
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Vandkvalitet i Køge Bugt 

Køge Bugt er omfattet af Vandplan 2010 - 2015 Køge Bugt. Målsætningen for Køge Bugt, inkl. 

Natura 2000-området ud for Vestamager, er "god økologisk tilstand". Den aktuelle tilstand er 

"moderat økologisk tilstand". En af de væsentligste årsager til, at målsætningen ikke er opnået, er 

belastningen med næringsstoffer, især kvælstof. Herudover angives årsagen i vandplanen at være 

tilledning af miljøfremmede stoffer fra bl.a. rensningsanlæg, regnvandstingede udløb, 

virksomheder, mv. 

Der er gennemført hydrauliske modelberegninger af spredning og sedimentation af kvælstof- og 

tungmetaldepositionen fra luften. Modelberegningerne viser, at Avedøreværkets øgede emissioner 

til atmosfæren bidrager med en øget deposition på havoverfladen, men at atmosfærisk depostion af 

kvælstof og tungmetaller fra Avedøreværkets emissioner ikke i sig selv vil give anledning til, at 

kravene til vandkvalitet overskrides. 

Kølevand 

Der er gennemført modelberegninger af overtemperaturer som følge af udledning af kølevand fra 

Avedøreværket til Køge Bugt. Modelberegningerne viser, at ændringer i gennemsnitstemperaturen i 

Køge Bugt som følge af udledningen af kølevand ikke vil have en virkning på de marine dyr og 

planter. 

Skaldyrvande 

Et område omkring Amager er udpeget som skaldyrvand. For skaldyrvande gælder, at 

Miljøstyrelsens vandkvalitetskrav skal være overholdt, og at der ikke må forekomme 

overtemperaturer over 2oC. 

Modelberegningerne af overtemperaturer som følge af udledning af kølevand fra Avedøreværket til 

Køge Bugt viser, at udledningen af kølevand som følge af brændselsomlægningsprojektet ikke vil 

have en væsentlig påvirkning på det udpegede skaldyrvand ved Vestamager. 

Tungmetaller 

De modelberegnede koncentrationsforøgelser af tungmetaller i vand og sediment i Køge Bugt som 

følge af øget biomasseindfyring på Avedøreværket er helt marginale, ligger flere størrelsesordner 

under de koncentrationer, der er målt i bugten, og er så små, at de ikke kan måles i laboratoriet. 

Beregning af akkumulering af kviksølv i muslinger og fisk i Kalveboderne har vist, at det uendeligt 

lille ekstra bidrag fra Avedøreværket til kviksølvkoncentrationen i vand ikke vil bidrage med 

målelige akkumuleringsrater af kviksølv i blåmuslinger og fisk. 

Det samlede bidrag af tungmetaller fra Avedøreværket (direkte spildevandsudledninger samt 

deposition af tungmetaller fra værkets røggasemissioner) og Spildevandcenter Avedøre overholder 

miljøkvalitetskravene med flere størrelsesordener. Der vil således ikke være kumulative effekter af 

udledning af tungmetaller fra spildevand og udledning via røggas fra Avedøreværket.  

Det  er Miljøstyrelsens  vurdering, at den øgede biomasseindfyring på Avedøreværket ikke vil 

påvirke muligheden for opnåelse af kvalitetsmålsætningen i Vandplan 2010 - 2015 for Køge Bugt. 

Bilag IV-arter (havpattedyr) 

Marsvin er følsomme over for lyd, og undervandsstøj fra skibe vil kunne forstyrre marsvin, der 

måtte befinde sig i området. Det vurderes imidlertid, at den marginalt øgede skibstrafik som følge af 

øget biomassefyring og opnormering af kapaciteten for Avedøreværket ikke vil påvirke den i 

forvejen sparsomme forekomst af marsvin i området. Skibstrafikken vil i det værst tænkelige 

tilfælde øges med knap 1 skib per dag i forhold til i dag. Det skal ses i forhold til, at der i 2010 

passerede gennemsnitligt ca. 90 skibe om dagen gennem Øresund. 

Det er Miljøstyrelsens vurdering at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på marsvin. Som 

yderst sjælden forekommer i farvandet syd for Helsingør og i Køge Bugt. 

 

 



4.7 Landskab 
De fysiske ændringer på Avedøreværket i medfør af projektet er begrænsede, og de nye tekniske 

anlæg vurderes ikke at påvirke landskabet og det visuelle indtryk af Avedøreværket væsentligt. De 

nye anlæg vil fremstå som visuelt ubetydelige sammenlignet med værkets eksisterende markante 

kraftværksblokke, de eksisterende skorstene og vindmøllerne. Set bl.a. fra Brøndby Strand opleves 

værket og Avedøre Holmes "industri- skyline" uændret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.1 Oversigt over nye, synlige anlæg på Avedøreværket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Avedøreværket set fra Kalvebodbroen - eksisterende situation 
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Figur 4.3 Avedøreværket set fra Kalvebodbroen - fremtidig situation. Det nye træpillesilo og den nye flyveaskesilo vil 

være synlige, men ikke markante elementer i landskabet. 

4.8 Grundvand 
På Avedøre Holme er der ingen grundvandsinteresser. Grundvandsmagasinet i kalken har et 

saltindhold, der gør det uegnet til drikkevand. Der er ikke risiko for, at vandforsyningsinteresser, 

herunder Hvidovre Vandværk og Brøndby Forsyning, kan blive påvirket af eventuel nedsivende 

forurening fra Avedøreværket, idet grundvandsstrømningen generelt er mod syd ud mod Køge bugt.  

Træpiller vil blive opbevaret i siloer med tæt bund. Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for 

grundvandsforurening. 

I anlægsfasen udføres der en mindre midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med et byggeri. 

Denne grundvandssænkning vil være af lokal karakter og påvirkning af grundvandsniveauet vil 

være ubetydelig i områder, der ligger uden for Avedøreværkets grund. 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de ændringer der sker på grundvandet er ubetydelige.  

 

4.9 Jordbund 
Brændselsskiftet vil ikke medføre nogen væsentlig stigning i metalindholdet i overfladejorden på 

Avedøreværkets areal. 

Der er indsamlet jordprøver af overfladejord på Vestamager. Prøverne er analyseret for indhold af 

en række tungmetaller. Resultaterne viser, at for samtlige metaller, hvor der er fastlagt 

jordkvalitetskriterier, overholder overfladejorden disse. Sammenholdes resultaterne med de 

foreslåede økotoksikologiske jordkvalitetskriterier overholdes også disse for alle metallerne med 

enkelte undtagelser for kobber og nikkel, der vurderes at skyldes lokale forhold. Der er således ikke 

fundet indikationer på gennemgående forhøjede koncentrationer af tungmetaller i Natura 2000-

området på Vestamager. 

På baggrund af maksimale depositioner på Vestamager fra Avedøreværkets emissioner er der 

beregnet "økotoksikologisk råderum" for tilførsel af metaller, dvs. den tid det vil tage, før det 
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foreslåede økotoksikologiske jordkvalitetskriterie nås under forudsætning af, at det deponerede 

metal opblandes i de øverste 10 cm jord, og at der ikke sker en fjernelse af deponeret metal. 

Cadmium, med et "økotoksikologisk råderum" på ca. 400 år, er det mest kritiske metal i forhold til 

jordkvalitetskriteriet, idet det eksisterende niveau er tættest på kriterieværdien. For kviksølv er 

"råderummet" ca. 1.700 år. 

Det  er Miljøstyrelsens vurdering  samlet, at depositioner af tungmetaller fra Avedøreværkets 

emissioner ikke vil medføre målelige ændringer af spormetalindholdet i overfladejord på 

Vestamager. 

 

4.10 Dyre- og planteliv - landmiljøet 
Der er gennemført biologiske feltundersøgelser af naturforholdene på Avedøreværket. Resultaterne 

af disse samt supplerende tilgængelige oplysninger ligger til grund for vurderingen af dyre- og 

plantelivet i landmiljøet. 

Naturområder 

En række naturtyper er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ikke § 3-beskyttet natur 

på Avedøreværkets areal, og brændselsomlægningen på Avedøreværket vil ikke medføre indgreb i § 

3-beskyttet natur. 

Bilag IV-arter 

Flagermus er de eneste bilag IV-arter, der er observeret på Avedøreværkets areal. Alle arter af 

danske flagermus er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Avedøreværkets areal besøges jævnligt 

af fødesøgende og overflyvende flagermus. I forbindelse med de nye bygningsanlæg, skal der ikke 

fjernes egnede rastesteder for flagermus, og der skal ikke fjernes eksisterende bygninger. Samlet 

vurderes det, at rastesteder for flagermus ikke vil blive påvirket af projektet. 

Grønbroget tudse forekommer på Avedøre Holme, mens stor vandsalamander og spidssnudet frø 

ikke er registreret trods eftersøgning. 

Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at projektet ikke vil påvirke bestande af padder og 

flagermus omfattet af EF habitatdirektivets bilag IV. Der vil blive opsat midlertidigt paddehegn 

omkring anlægsområdet ved etablering af den ny silo, således at risikoen for påvirkning af enkelt 

individer af grønbroget tudse mindskes. Derudover vurderes afværgeforanstaltninger mod 

påvirkning af bilag IV-arter ikke at være nødvendig. 

 

4.11 Befolkning og samfund 
Befolkning og sundhed 

Der er ikke identificeret væsentlige påvirkninger af befolkningen. Projektet medfører ingen 

væsentlige ændringer i arealanvendelsen. Ligeledes er der ingen væsentlige ændringer i skyline, der 

kan give visuelle påvirkninger for befolkningen. Befolkningens adgang til kysten og området ændres 

ikke som følge af projektet, hvorved adgang til rekreative interesser ikke forstyrres. Endelig er der 

ikke identificeret støj eller vibrationer, der vil kunne påvirke befolkningen væsentligt. Trafikken 

med lastbiler og skibe ændres marginalt og vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af 

befolkningen. 

Socioøkonomiske forhold 

Der er ikke identificeret væsentlige socioøkonomiske påvirkninger som følge af projektets 

miljøforhold. Projektet medfører ingen ændringer i arealanvendelsen. Der vil i denne henseende 

derfor ingen barrierevirkninger være for den fremtidige brug af Avedøre Holme, hverken for 

erhverv, offentlige eller rekreative formål. Ligeledes er der heller ikke nogen større ændring i 

anlæggets skyline, og dermed ingen visuel påvirkning, der kan påvirke værdien af området.  
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4.12 Samlet vurdering 
Det vurderes samlet, at øget biomasseindfyring på Avedøreværket vil reducere værkets CO2-

emissioner væsentligt og dermed bidrage til "grøn energiproduktion". 

Det vurderes endvidere, at øget biomasseindfyring på Avedøreværket ikke vil medføre væsentlige 

negative konsekvenser for miljøet. 
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5. Natura 2000-konsekvensvurdering 

5.1 Natura 2000-områderne 
EUs habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver stiller krav om udpegning af naturområder med streng 

beskyttelse af en række naturtyper samt visse arter af planter og dyr, der forekommer i de udpegede 

områder. De udpegede internationale naturbeskyttelsesområder betegnes Natura 2000-områder. 

Forekomsten af habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget for at beskytte, kaldes 

udpegningsgrundlaget. Der er strenge krav til dokumentation for, at foreslåede projekter eller 

planer ikke medfører skade på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. 

Avedøreværket ligger direkte op til Natura 2000-område nr. 143 - Vestamager og havet syd for. 

Natura 2000-område nr. 143 omfatter to internationale naturbeskyttelsesområder, nemlig 

habitatområde H127 og fuglebeskyttelsesområde F111. 

Værket ligger desuden ca. 12 km fra Natura 2000-område nr. 142 - Saltholm og omliggende hav. 

Området omfatter habitatområde H126 og fuglebeskyttelsesområde F110. 

En række habitatnaturtyper (marine og terrestriske) og arter indgår som udpegningsgrundlag for de 

to habitatområder, og en række fuglearter indgår som udpegningsgrundlag for 

fuglebeskyttelsesområderne. Naturstyrelsen er i øjeblikket i gang med at revurdere 

udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder i Danmark, og det er i den sammenhæng 

foreslået, at der tilføjes naturtyper og arter i udpegningsgrundlagene for de to Natura 2000-

områder på Vestamager og Saltholm. 

Det er vurderet, om øget biomasseindfyring på Avedøreværket kan medføre påvirkninger af de 

habitatnaturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlagene for de to Natura 2000-områder. 

Naturstyrelsens foreslåede tilføjelser til udpegningsgrundlagene er med i vurderingerne. 

 

 



 

Figur 5 ,1.  Beliggenhed og udstrækning af Natura 2000-områderne N143 Vestamager og havet syd for og 
N142 Saltholm og omliggende hav. Beliggenheden af Avedøreværket er vist med rød signatur. 
5.1.1  Natura 2000-område nr. N143 - Vestamager og havet syd for. 

Udpegningsgrundlag 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. N143 - "Vestamager og havet syd for" omfatter 

følgende habitatnaturtyper og arter: 

› Habitatnaturtyper:  

› Terrestriske habitatnaturtyper: 

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 

1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og 

sand 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 

2190 Fugtige klitlavninger 

1330 Strandenge 

2120 Hvide klitter og vandremiler 

 

Foreslåede tilføjelser: 

6210. Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund 

6230*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
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› Marine habitatnaturtyper: 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

1160 Større lavvandede bugter og vige 

1150 * Kystlaguner og strandsøer 

› Fugle: Lille skallesluger, rørhøg, plettet rørvagtel, klyde, almindelig ryle, havterne, 

dværgterne, mosehornugle, skarv, knopsvane, troldand og stor skallesluger 

Foreslåede tilføjelser: Rørdrum, fiskeørn og vandrefalk 

Bevaringsstatus/prognose 

Bevaringsstatus for habitatnaturtyper og arter i udpegningsgrundlagene er en vurdering af, hvordan 

deres tilstand vil være i fremtiden, såfremt der ikke sker ændringer i udnyttelsen og i de trusler, der 

eksisterer i dag. Naturstyrelsen har i Natura 2000-planen vurderet: 

› At bevaringsstatus/prognose er ugunstig for habitatnaturtyperne 1330 Strandeng (på grund 

af tilgroning med græsser og højurter) 2130* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå 

klit og grønsværklit) og 2190 Fugtige klitlavninger (på grund af at laveste tålegrænse for 

kvælstofdeposition er overskredet, og at grå/grøn klit har dårlig struktur) 

› At bevaringsstatus/prognose er ukendt for habitatnaturtyperne 1210 Enårig vegetation på 

stenede strandvolde og 1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 

koloniserer mudder og sand og 2120 Hvide klitter og vandremiler, da disse habitatnaturtyper 

endnu ikke var kortlagte. Disse habitatnaturtyper er ikke angivet på de seneste opdaterede 

habitatkort. Habitatnaturtype 1210 og 2120 blev heller ikke fundet under de botaniske 

feltundersøgelser i området i maj 2012. I juni 2012 blev der fundet nogle hektarer med 

habitatnaturtypen 1310 ved Klydesøen. 

› At bevaringsstatus er ugunstig for alle de marine habitatnaturtyper i Natura 2000-området 

på baggrund af udledning af næringssalte og forekomsten af enårige trådalger (fedtemøg) 

Hertil kommer, at sediment og blåmuslinger i Kalveboderne, der ligger i Natura-2000-området, er 

forurenet med visse tungmetaller. . Der foreligger ikke oplysninger om spormetalforekomster i den 

øvrige del af Natura 2000-området. Da disse områder ligger i større afstand fra mulige kilder i 

forhold til Kalveboderne vurderes, at spormetalbelastningen er væsentlig mindre her. 

Klydesøen på Vestamager, der er karakteriseret som 1150 * Kystlaguner og strandsøer, er belastet 

med arsen og kobber i vandsøjlen. Sedimentprøver indsamlet 21. juni 2012 overholder gældende 

vejledende grænseværdier og vandprøver indsamlet på samme tid overholder for de fleste 

analyserede tungmetallers vedkommende gældende miljøkvalitetskrav. Koncentrationen af arsen i 

vand overskrider dog miljøkvalitetskravet for marine vande, men overholder de tilsvarende for 

ferskvand. 

Bevaringsmålsætning 

Naturstyrelsen har i naturplanen for området opstillet følgende målsætninger: 

› Områdets økologiske integritet sikres i form af en for habitatnaturtypernes hensigtsmæssig 

drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og 

etableringsmuligheder. 

› Udviklingen i areal og tilstand af habitatnaturtypen 1330 Strandeng skal være stabil eller i 

fremgang.  
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› Det lavvandede område syd for Vestamager skal have en god vandkvalitet og udgøre et godt 

levested både for internationalt vigtige forekomster af trækkende vandfugle som grågås og 

troldand og for ynglefugle på udpegningsgrundlaget. Habitatnaturtyperne skal have en gunstig 

bevaringsstatus. 

Natura 2000-område nr. N142 Saltholm og omliggende hav 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. N142."Saltholm og omliggende hav" omfatter 

følgende habitatnaturtyper og arter: 

› Habitatnaturtyper:  

› Terrestriske habitatnaturtyper:  

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 

1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og 

sand 

1330 Strandenge 

› Marine habitatnaturtyper: 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

1160 Større lavvandede bugter og vige 

1150* Kystlaguner og strandsøer 

1170 Rev 

› Marine pattedyr: 1364 Gråsæl og 1365 Spættet sæl 

› Fugle: Sangsvane, havørn, rørhøg, vandrefalk, bramgås, klyde, almindelig ryle, brushane, 

fjordterne, havterne, dværgterne, mosehornugle, skarv, knopsvane, grågås, pibeand, skeand 

og ederfugl 

Foreslået tilføjelse: Rovterne 

Bevaringsstatus/prognose 

Naturstyrelsen har i naturplanen for området vurderet: 

› At bevaringsstatus er gunstig for habitatnaturtypen 1330 Strandeng da den har gode 

strukturforhold og ikke vurderes at være kritisk belastet af kvælstofdeposition. 

› At bevaringsstatus er ukendt for: habitatnaturtyperne 1210 Enårig vegetation på stenede 

strandvolde og 1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer 

mudder og sand da habitatnaturtyperne ikke er kortlagt. Der er i litteraturen dog henvist til at 

de findes. 

› At de marine habitatnaturtyper har en moderat til dårlig økologisk tilstand på grund af 

forholdsvist høje næringsstofkoncentrationer i vandet. Næringsstofferne resulterer i nedsat 

sigtdybde og begrænsning af ålegræssets dybdeudbredelse. Bundfaunaens sammensætning 

påvirkes indirekte af disse forhold. Dermed påvirkes også fødegrundlaget for de fugle, der i 

forskellig grad lever af hvirvelløse dyr på bunden, bundvegetation eller fisk. Disse forhold har 

ført til, at prognosen for, at de marine habitatnaturtyper kan opnå gunstig bevaringsstatus, er 

ugunstig. 

›  
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Bevaringsmålsætning 

Naturstyrelsen har opstillet følgende målsætninger for området: 

› Alle terrestriske habitatnaturtyper sikres en god/høj naturtilstand. Områdets strandenge 

prioriteres højt, både som habitatnaturtype og som yngle- og levested for de fugle området er 

udpeget for. 

› Områdets økologiske integritet sikres i form af en for habitatnaturtyperne hensigtsmæssig 

drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og 

etableringsmuligheder. 

› Habitatnaturtyperne skal have en gunstig bevaringsstatus. 

› Udviklingen i areal og tilstand af habitatnaturtypen 1330 Strandeng skal være stabil eller i 

fremgang.  

› Havet omkring Saltholm med sandbanker, lagune, bugt og rev skal have god vandkvalitet og 

en artsrig undervandsvegetation og skal udgøre et godt leve- og fourageringssted for 

internationalt vigtige forekomster af trækkende og ynglende fugle, som området er udpeget for 

at beskytte.  

› De marine områders økologiske integritet sikres i form af en lav næringsstofbelastning 

› De marine habitatnaturtyper skal have en gunstig bevaringsstatus. 

5.2 Terrestriske habitatnaturtyper 
Effektvurderingerne på de terrestriske habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlagene for 

de to Natura - 2000-områder, er baseret på: 

› Beregninger med DCEs depositionsmodel af atmosfærisk deposition af kvælstof, svovldioxid, 

kviksølv og andre tungmetaller (bly, cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, arsen, molybdæn, 

selen og vanadium) for 0-scenariet og de tre driftsscenarier 

› De beregnede kvælstofdepositioner i relation til beliggenhed af de forskellige 

habitatnaturtyper er vurderet i forhold til de respektive tålegrænser over for kvælstof fastlagt 

af Naturstyrelsen 

› Analyser og vurderinger af indholdet af tungmetaller i jord på Vestamager 

› Beregninger af koncentrationer af tungmetaller i Klydesøen hidrørende fra røggas i 

forbindelse med brændselsomlægning på Avedøreværket vha. en empirisk model 

› Beregning og vurdering af hvor lang tid der, med målte koncentrationer i jord og modellerede 

depositionsrater for tungmetaller, vil gå, før de foreslåede økotoksikologiske 

jordkvalitetskriterier vil blive overskredet 

› Tilgængelig kortlægning af terrestriske habitatnaturtyper på Vestamager og Saltholm med 

supplerende eftersøgning af følsomme habitatnaturtyper på Vestamager 

Ud fra disse kortlægninger, analyser, beregninger og vurderinger er det konkluderet, at øget 

biomassefyring på Avedøreværket ikke vil påvirke terrestriske habitatnaturtyper med gunstig 
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bevaringsstatus eller forhindre, at habitatnaturtyper med ugunstig bevaringsstatus kan opnå 

gunstig bevaringsstatus. Det er således beregnet og vurderet at: 

› Den samlede kvælstofdeposition (baggrundsdeposition samt bidrag fra Avedøreværket) i de 

kvælstofrobuste habitatnaturtyper 1310 og 1330 på Vestamager ligger langt under 

tålegrænserne i dag, hvilket også vil være tilfældet efter omlægning af værket til øget 

biomasseindfyring. Naturtype 1210 er ikke registreret på Vest-og Sydamager, men denne 

naturtype har ingen tålegrænse, da habitatnaturtypen er naturligt kvælstofrig eller ufølsom 

over for atmosfærisk tilførsel af kvælstof. 

› For de mere kvælstoffølsomme klit-habitatnaturtyper 2130 og 2190 og de af Naturstyrelsen 

foreslåede nye habitatnaturtyper 6210 og 6230 i (med tålegrænser på 10-25 kg N/ha/år), 

beliggende på Sydamager, gælder, at kvælstofdepositionen i dag allerede overstiger den lave 

ende af tålegrænsen – om end kun svagt. 

Merbidraget fra øget biomassefyring på Avedøreværket og det samlede bidrag fra 

Avedøreværket til depositionen af kvælstof i de mere kvælstoffølsomme klit-habitatnaturtyper 

2130 og 2190 samt i de muligvis nye habitattyper 6210 og 6230 vurderes samlet at være 

beskedent (ca. 1 promille af baggrundsdepositionen). Avedøreværket vil derfor i praksis være 

uden betydning for kvælstofbelastningen i disse habitatnaturtyper. Naturtype 2120 er ikke 

registreret på Sydamager, men samme konklusion ville gælde for denne naturtype, hvis den 

fandtes. 

Den øgede NOX-afgift pr. 1. juli 2012 og ny international regulering af emissionen af NOx 

forventes at medføre et fald i baggrundsdepositionen fra såvel danske som udenlandske kilder. 

Den samlede kvælstofdeposition, som kan henføres til emission af NOx fra Avedøreværket, 

vurderes på den baggrund ikke i sig selv at ville forhindre eller forsinke opnåelsen af gunstig 

bevaringsstatus/prognose for klithabitatnaturtyperne i udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-området på Vestamager. Det samme vil være tilfældet for de eventuelt nye 

habitatnaturtyper 6210 og 6230. 

› De kvælstofrobuste, terrestriske naturtyper på Saltholm (1210, 1310 og 1330), hvoraf dog kun 

1330 (Strandeng) er registreret, er i dag udsat for en baggrundsdeposition af kvælstof, der er 

langt under den laveste tålegrænse for 1330 (og 1310 hvis den i øvrigt fandtes). Naturtype 1210 

har som nævnt ovenfor ingen tålegrænse. Naturtype 1330 har i dag en gunstig 

bevaringsstatus/prognose, og biokonvertering af Avedøreværket vil ikke ændre denne status, 

idet den samlede deposition af kvælstof, som kan henføres til Avedøreværket, er yderst 

beskeden. 

› Habitatnaturtyperne på Vestamager og Saltholm vil ikke blive udsat for forsuring som følge af 

deposition af svovldioxid og kvælstofoxider, som udsendes fra Avedøreværket. 

› Da koncentrationen af tungmetaller udsendt fra Avedøreværket ikke vil overskride de 

foreslåede økotoksikologiske jordkvalitetskriterier inden for de næste 7.500 år (400 år hvis 

baggrundsdepositionen medregnes), vurderes, at der ikke vil være nogen effekt som følge af 

forurening med tungmetaller i terrestriske habitatnaturtyper på Vestamager. På Saltholm vil 

forholdene være endnu gunstigere. 

› Kviksølv udsendt fra Avedøreværket vil ikke give anledning til en målelig stigning i 

akkumuleringen af kviksølv i græs i Natura 2000-områderne på Vestamager og Saltholm i 

forhold til baggrundskoncentrationen i luft.  
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Det er Miljøstyrelsen samlede vurdering, at øget biomasseindfyring på Avedøreværket ikke vil 

påvirke terrestriske habitatnaturtyper i Natura 2000-områderne på Vestamager og Saltholm, som 

allerede har en gunstig bevaringsstatus/prognose eller forhindre, at habitatnaturtyper med (i dag 

svagt) ugunstig bevaringsstatus/prognose kan opnå gunstig bevaringsstatus. Med hensyn til de 

terrestriske habitatnaturtyper er brændselsomlægningen således ikke i konflikt med 

bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-områderne. 

 

5.3 Marine habitatnaturtyper, inkl. strandsøer 
Effektvurderingerne på de marine habitatnaturtyper, inkl. strandsøer, der indgår i 

udpegningsgrundlagene for de to Natur 2000-områder er baseret på: 

› Beregninger af atmosfærisk deposition af kvælstof, svovldioxid, kviksølv og andre 

tungmetaller (bly, cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, arsen, molybdæn, selen og vanadium) 

for 0-scenariet og de tre driftsscenarier 

› Beregninger af spredning af kvælstof og spredning og sedimentation af tungmetaller 

deponeret på vand i Køge Bugt for 0-alternativet og de tre driftsscenarier vha. den hydrauliske 

model MIKE21, baseret på ovenstående depositionsberegninger 

› Vurdering af effekter i vandsøjlen i Kalveboderne og i Klydesøen af tungmetaller baseret på 

målte og modellerede koncentrationer sammenholdt med eksisterende miljøkvalitetskrav og 

detektionsgrænser for analyse af metallerne i vand 

› Vurdering af risikoen for bioakkumulation af tungmetaller på basis af målte og modellerede 

koncentrationer og beregninger af akkumuleringen af tungmetaller i muslinger og fisk baseret 

på matematiske modeller, der beskriver optagelse, bioakkumulation og udskillelse 

› Vurdering af effekter af sedimenterede tungmetaller baseret på MIKE21-modelleringen og 

sammenligning med måleusikkerheden for analyse af tungmetallerne i sedimentprøver. Det er 

vurderet, hvor mange år der med den beregnede sedimentationsrate vil gå, før bidraget fra 

Avedøreværket vil overstige måleusikkerheden 

› Beregninger af stigning i vandtemperatur som følge af udledning af kølevand for 0-alternativet 

og de tre driftsscenarier vha. af MIKE21-modellen sammenholdt med optimums- og tolerance 

temperaturer for marine organismer, der kan optræde i de marine habitatnaturtyper i Natura-

2000 områderne 

› Vurderinger af udledning af spildevand på baggrund af mængder og sammensætning samt 

grænseværdier for diverse spildevandsparametre 

› Tilgængelige oplysninger om marine habitatnaturtyper i udpegningsgrundlagene for Natura 

2000-områderne ved Vestamager og Saltholm. 

Ud fra disse beregninger og vurderinger er det konkluderet, at øget biomassefyring på 

Avedøreværket ikke vil forhindre, at de marine habitatnaturtyper i området, der alle har ugunstig 

bevaringsstatus, kan opnå gunstig bevaringsstatus. Det er således beregnet og vurderet at: 

› De marine habitatnaturtyper, inkl. strandsøer som Klydesøen, omfattet af 

udpegningsgrundlaget ikke vil blive påvirket af udledning af tungmetaller, herunder kviksølv, 

eller kvælstof fra Avedøreværket til luft og med spildevand, som følge af øget biomassefyring, 

idet: 
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› Det for samtlige tungmetaller gælder, at de modellerede koncentrationsforøgelser i 

vandfasen i Køge Bugt som følge af brændselsomlægningen på Avedøreværket er helt 

marginale. De beregnede koncentrationer er flere størrelsesordener mindre end målte 

koncentrationer ved Kalveboderne, hvor koncentrationerne er størst og så små, at de 

ikke kan måles i laboratoriet. F.eks. er den højest modellerede koncentration af kviksølv i 

størrelsesordenen 30.000 gange mindre end detektionsgrænsen. De eksisterende 

koncentrationer og koncentrationsforøgelsen som følge af brændselsomlægningen 

overskrider ikke gældende miljøkvalitetskrav 

› I Klydesøen er de modellerede koncentrationsforøgelser af tungmetaller i vandfasen 

højere, men er dog generelt også lavere end miljøkvalitetskravene, og også her så små, at 

de ikke kan måles i laboratoriet. De højere modellerede koncentrationer skyldes dels en 

generel mindre opblanding i Klydesøen end i Køge Bugt og dels, at den anvendte 

empiriske beregningsmodel er mere konservativ end den, der er anvendt ved 

modelleringen af de marine områder. De eksisterende koncentrationer og 

koncentrationsforøgelsen som følge af brændselsomlægningen overskrider ikke 

gældende miljøkvalitetskrav for de fleste tungmetaller. For arsen og nikkel vil 

miljøkvalitetskravene overskrides ved de anvendte værdier for "naturlig baggrund", idet 

de anvendte værdier for naturlig baggrund er lavere end den høje naturlige 

koncentration af arsen og nikkel i det grundvand, der siver op i Klydesøen. Hverken 

brændselsomlægningen i sig selv eller det samlede bidrag af tungmetaller fra 

Avedøreværket til Klydesøen vil bidrage måleligt til koncentrationer af tungmetaller i 

Klydesøens vandfase. Det er endvidere beregnet, at der vil gå 760 - 30.000 år alt 

afhængigt af tungmetal, før detektionsgrænsen i sedimentet i Klydesøen overskrides som 

følge af akkumulering af den samlede udledning fra Avedøreværket. Tilsvarende vil der 

gå 2900 - 150.000 år for EAClow overskrides.  

› Beregninger af akkumulering af kviksølv i muslinger og fisk viser, at det ekstra (helt 

ubetydelige) bidrag fra Avedøreværket ikke vil medføre målelige ændringer af 

akkumuleringsrater af kviksølv i muslinger og fisk i Køge Bugt. Der er ikke i litteraturen 

fundet tilsvarende formler for akkumulering af andre tungmetaller i muslinger eller fisk. 

Set i lyset af, at de modellerede koncentrationer for alle øvrige tungmetaller også ligger 

flere størrelsesordener under miljøkvalitetskravene, er der imidlertid ikke grund til at 

antage, at de øvrige metaller vil bidrage med øget bioakkumulering. 

› Det er vurderet, at det med den beregnede akkumuleringsrate for kviksølv i sedimentet 

vil tage ca. 200.000 år før bidraget fra Avedøreværket vil overstige måleusikkerheden for 

kviksølv i sediment i Kalveboderne. 

› De modellerede koncentrationsforøgelser af kvælstof i vandsøjlen i Kalveboderne som 

følge af brændselsændringen på Avedøreværket er helt ubetydelige og vil ikke kunne 

måles. 

› Ved omstilling til øget biomasseindfyring vil behovet for afledning af spildevand være stort set 

uændret i forhold til i dag. Kvaliteten af spildevandet vil også være uændret. På denne 

baggrund vurderes det, at spildevandsudledningen ved øget biomassefyring ved 

Avedøreværket ikke vil påvirke Natura 2000-området. 
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› Den samlede koncentrationsforøgelse i Køge Bugt i nærområdet ved Avedøre som følge af 

udledning af tungmetaller fra Spildevandscenter Avedøre, den direkte udledning fra 

Avedøreværkets sedimentationsanlæg og neutralisationsanlæg samt bidraget via røggassen 

efter brændselsomlægningen overskrider ikke Miljøkvalitetskravene. 

› Det vurderes, at de marine habitatnaturtyper i udpegningsgrundlaget ikke vil blive påvirket af 

øget temperatur som følge af udledning af kølevand fra Avedøreværket ved øget 

biomassefyring. De modellerede overtemperaturer ligger således bekvemt under 

tolerancegrænserne for arter, der findes i området og for de fleste arters vedkommende tæt på 

optimaltemperaturen. 

Det er Miljøstyrelsens vurdering at øget biomassefyring på Avedøreværket ikke vil forhindre, at de 

marine habitatnaturtyper i området, der alle har ugunstig bevaringsstatus, kan opnå gunstig 

bevaringsstatus 

 

5.4 Marine pattedyr 
Ud fra oplysninger fra litteraturen sammenholdt med den forventede skibstrafik som følge 

brændselsomlægningen på Avedøreværket er det vurderet: 

› At sæler på deres rastepladser ved Svaneklapperne ikke vil blive forstyrret af skibe, der 

transporterer brændsel til Avedøreværket 

› At sæler, der opholder sig inden for Natura 2000-området ved Saltholm, ikke vil reagere på 

undervandsstøj fra skibe, der transporterer brændsel til Avedøreværket. Sæler, der måtte 

befinde sig i eller nær sejlruterne, vil kunne påvirkes, men da stigningen i skibstrafikken som 

følge af øget biomassefyring og opnormering af kapaciteten for Avedøreværket er helt 

marginal i forhold til den øvrige skibstrafik i Øresund, og da sælerne i området i forvejen er 

vant til en intensiv skibstrafik, vurderes det, at stigningen i skibstrafikken ikke vil påvirke 

bevaringsmålsætningerne for sælerne i Natura 2000-området.  

› At den øgede biomassefyring ikke vil bidrage til målelig akkumulering af tungmetaller i sæler i 

området. Det er således beregnet og vurderet, at bidraget fra Avedøreværket ikke vil bidrage 

med målelige forskelle i akkumuleringen af tungmetaller i fisk, der udgør sælernes 

fødegrundlag, i forhold til den nuværende situation. 

Det er miljøstyrelsens vurdering at projektet ikke vil skade de udpegede marine pattedyr. 

 

5.5 Fugle 
Det er vurderet, at brændselsomlægningen på Avedøreværket ikke vil påvirke fuglene i 

udpegningsgrundlagene for de to Natura 2000-områder. Det er således beregnet og vurderet at: 

› Deposition af kvælstof og tungmetaller ikke vil påvirke levevilkårene for fuglene, idet de 

habitatnaturtyper som fuglene bruger som redepladser, fødesøgning og levested i øvrigt ikke 

vil påvirkes 

› Der ikke vil akkumuleres målelige niveauer af tungmetaller i fuglene, idet der ikke vil ophobes 

målelige koncentrationer af tungmetaller i deres føde 

› Kølevandsudledning vil ikke påvirke fødegrundlagene for fuglene 
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› Støj fra passerende skibe vil ikke forstyrre fuglene i en grad, der vil påvirke forekomsten af 

udpegningsgrundlagets fugle i og uden for de to Natura 2000 områder. 

› Støj fra skibe som ligger til kaj ved Avedøreværket og drift af Avedøreværket vil ikke forstyrre 

fuglene i Natura 2000-området. Beregnede støjbidrag fra disse operationer i et punkt i Natura 

2000-området ligger således under de støjniveauer, der forstyrrer fugle. 

 

Det er miljøstyrelsens vurdering at projektet ikke vil skade de fugle der er på udpegningsgrundlaget. 

 

5.6 Samlet vurdering 
Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering , at en øget biomasseindfyring  påAvedøreværket ikke vil 

påvirke eller forhindre opnåelse af gunstig bevaringsstatus for habitatnaturtyper og arter i 

udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne N143 - Vestamager og havet syd for og N 142 

- Saltholm og omliggende hav. 

Projektet vil ikke medføre negativ virkning på bevaringsmålsætningerne for de to Natura 2000-

områder. 
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