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1.  INDLEDNING OG IKKE-TEKNISK RESUMÉ  

 
Status for kraftværket: 

Stigsnæsværket ligger ved Skælskør i et større regionalt industriområde. Foruden selve kraftværket 

omfatter anlægget også en kulterminal. Det samlede anlæg ejes og drives af DONG Energy A/S.  

 

Stigsnæsværket består af to kul- og oliefyrede produktionsanlæg (blokke) med en samlet kapacitet 

(elektrisk produktion) på 409 MWEL. Blok 1 er fra 1966 og har en kapacitet på 143 MWEL, mens 

blok 2 er fra 1970 og har en kapacitet på 266 MWEL. Begge blokke var oprindeligt oliefyrede, men 

blev under 1970'ernes oliekrise omstillet til kulfyring. I de senere år har driften af værket været 

meget beskeden – i 2011 og 2012 var blok 2 således kun i drift i ca. 500 timer/år og alene med fuel-

olie som brændsel, mens blok 1 ikke har været i drift siden 2008. 
 
DONG Energy A/S iværksatte i efteråret 2012 en række foranstaltninger med henblik på, at Stigs-

næsværket med virkning fra 1. januar 2013 er blevet lagt i mølpose. Al olie, bortset fra turbineolie, 

er således fjernet fra diverse anlæg og systemer samt fra tanken til hjælpedampkedlen. Al olie i 

turbinen kan i tilfælde af uheld opsamles i spildevandsbassinerne, der i forbindelse med ned-

lukning af værket er blevet omdannet til et stort olieopsamlingskar.  

 

Energistyrelsen har i brev af 29. april 2013 godkendt konservering af Stigsnæsværket efter el-

forsyningsloven (både blok 1 og blok 2).  

 

Status for selve kraftværket er således, at det er ”betinget driftsklar med ½ års opstart”. Værket kan 

således kun bringes i kommerciel produktion igen efter væsentlige eller længevarende reparationer 

eller ombygninger. 

 

Status for kulterminalen: 

Stigsnæsværket blev etableret ved Stigsnæs hovedsagelig på grund af den store vanddybde i Agersø 

Sund, hvilket er ideelt i forbindelse med afledning af kølevand og medfører gode anløbsforhold for 

kulskibe med stor dybdegang. 

 

På den eksisterende kulterminal på Stigsnæs blev der indtil for få år siden indskibet ca. 3,3 mio. 

tons kul om året, hvoraf ca. 1,5 mio. tons blev indfyret i de kulfyrede blokke, mens ca. 1,8 mio. tons 

blev overført med pramme til andre af DONG Energy’s kulfyrede kraftværker, som har begrænset 

vanddybde i havnene.  

 

Miljøcenter Roskilde (nu Miljøstyrelsen Virksomheder) har den 27. april 2010 meddelt miljø-

godkendelse af udvidelse af kulterminalen, idet DONG Energy som følge af udviklingen på kul-

markedet ønskede at udvide den nuværende kapacitet på Stigsnæs til oplagring og udskibning af 

kul. I dag indkøbes kul bl.a. på oversøiske markeder (fx i Australien og Columbia) og transporteres 

til Danmark i store Panmax skibe (last: ca. 70.000 tons) og Capesize skibe (last: ca. 160.000 tons). 

Udvidelsen af kulterminalen m.m. var opdelt i 2 faser. Projektets fase 1 skulle omfatte etablering af 

et nyt kullager beliggende i et område ca. 500 m sydøst for det nuværende blokanlæg, hvor det tid-

ligere Q8-raffinaderi lå, mens fase 2 skulle omfatte udvidelse af udskibningsfaciliteterne med en ny 

pier nordvest for den eksisterende udskibningspier. Udvidelsen af kulterminalen ville ikke påvirke 

driften af de to kraftværksblokke. 

 

Den udvidede kulterminal ville få en kapacitet til at modtage ca. 7,5 mio. tons kul årligt. Lager-

kapaciteten ville udgøre ca. 2,5 mio. tons kul, heraf ca. 2 mio. tons kul på den nye kulplads. 
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DONG Energy A/S har i juni 2013 oplyst, at ingen af udvidelsesprojekterne vil blive gennemført.  

 

Stigsnæsværkets nuværende kulterminal har i 2009/2010 undergået en renovering og opgradering, 

som omfattede udskiftning af lossekranerne og kajbåndet samt etablering af en omkasterstation, 

hvor kul fra kajbåndet kan overføres enten til det eksisterende kullager via et nyt højbånd med til-

hørende udlæggerarm eller til blokkene via et nyt båndsystem. Endvidere blev der etableret to nye 

dozergruber på den eksisterende kulplads og en tilhørende ny underjordisk båndtunnel, hvormed 

kul kan transporteres enten til udskibningsanlægget efter omkastning til det eksisterende under-

jordiske bånd eller til kraftværksblokkene via den nye omkasterstation.  

 

Aktiviteterne på den bestående kulterminal har været for nedadgående i de senere år, og i slutnin-

gen af 2012 var terminalen stort set tømt for kul.  

 

DONG Energy A/S har den 23. juli 2013 oplyst, at driften af kulterminalen vil blive genoptaget og 

samtidig sendt et notat med beskrivelse af de støvdæmpende foranstaltninger, som planlægges 

gennemført.  

 

Det er planen, at kulterminalen årligt skal modtage og håndtere 1,5 mio. tons kul fordelt på ca. 10 

skibsanløb med udskibning af kul på ca. 160 pramme. Det første kulskib ankom i begyndelsen af 

september 2013. 

 

Vestsjællands Amt har den 30. januar 2003 meddelt samlet miljøgodkendelse af Stigsnæsværket 

omfattende kraftværksblokkene og den eksisterende kulterminal med lossekaj, kulkraner og ud-

skibningsfaciliteter.  

 

Miljøgodkendelser skal som udgangspunkt revideres med en kadence på 10 år. Miljøstyrelsen fore-

tager i den aktuelle afgørelse en revision af de vilkår, der er knyttet til driften af den bestående kul-

terminal på Stigsnæs. Da blokkene er lagt i mølpose, omfatter revurderingen ikke vilkår for drift af 

kraftværksblokkene.  

 

Revurderingen tager udgangspunkt i godkendelsen af 27. april 2010 af udvidelsen af kulterminalen, 

idet denne godkendelse også indeholdt vilkår for drift af den bestående kulterminal. Revurderingen 

tilpasses i øvrigt de nuværende forhold på kulterminalen. 

 

Miljøstyrelsen fastsætter i den reviderede godkendelse en række bestemmelser om iværksættelse af 

foranstaltninger, hvis formål er at undgå væsentlige støvgener i omgivelserne. Desuden fastsættes 

støjgrænser i overensstemmelse med de vejledende støjgrænser, bortset fra ved Ørnehovedgård, 

der ligger inden for erhvervsområdet. Her accepteres en lempelse på 2 dB(A) om natten.  

 

Endvidere fastsættes vilkår om, at der i 2014 og 2015 skal udtages prøver af udledt overfladevand til 

Agersø Sund fra befæstede arealer på lossekajen til bestemmelse af forureningsniveauet af spilde-

vandet (herunder dets indhold af tungmetaller). I foråret 2016 skal der herefter tages stilling til, om 

der skal gennemføres yderligere foranstaltninger til begrænsning af spildevandsforureningen i form 

af udledning af overfladevand dels fra befæstede arealer på lossekajen, dels fra udskibningspieren. 

 

Der er en idriftværende olietank tilbage på Stigsnæsværket – en lagertank med diesel til dozerne. 

For denne tank gælder de særlige krav i den såkaldte Olietankbekendtgørelse. Miljøstyrelsen har i 

afgørelsen fastsat krav om, at olietanken skal inspiceres indvendigt og udvendigt inden 1. juli 2014. 
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2.  AFGØRELSE OG VILKÅR 

 

På grundlag af den miljøtekniske beskrivelse i bilag 1 og den miljøtekniske vurdering i afsnit 3 

meddeler Miljøstyrelsen påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, om, at DONG Energy A/S 

skal overholde følgende vilkår i forbindelse med driften af kulterminalen: 

 

Indretning og drift 

1. DONG Energy A/S skal straks indberette til Miljøstyrelsen, når vilkårene ikke overholdes. 

 

2. Driften af kulterminalen eller den relevante del heraf skal indstilles, indtil vilkårene igen over-

holdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare 

for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt.  

 

Hvis et vilkår i øvrigt overtrædes, skal DONG Energy A/S straks træffe de nødvendige foran-

staltninger for at sikre, at vilkåret igen overholdes. 

 

3.  Der skal være opsat en permanent meteorologisk vejrstation på Stigsnæs, således at vind-

retning, vindhastighed (-stød) og nedbør konstant måles og data logges.  

 

Det skal være muligt at rekvirere meteorologiske data 1 år tilbage i tiden. 

 

Luftforurening 

4.  Specifikke krav til losning, udlægning, lagring og lastning af kul: 

 

Losning af kul fra skib: 

 

 Ved losning skal tragten på kulkranen, hvor grabben med kul tømmes, være lukket på de 

tre sider, der vender mod land. Kul skal overføres til kajbåndet i et lukket system. 

 

 Lossekranerne skal være forsynet med et vandtågesystem, som kan anvendes, når grabben 

med kul tømmes. 

 

 Støv fra lossekajen skal begrænses ved effektiv renholdelse af befæstede arealer. Efter los-

ning af et skib skal befæstede områder på kulkajen således rengøres ved fejning eller støv-

sugning med henblik på dels at undgå unødig forurening af Agersø Sund ved efterfølgende 

nedbør, dels at begrænse den direkte støvflugt til havnebassinet ved blæst. 

 

Lastning af kul i pramme: 

 

 Ved lastning af kulpramme skal kul overføres fra udskibningspierens tværgående trans-

portbånd til prammen via et lukket rør med afkast placeret så tæt ved prammen som muligt 

for at reducere faldhøjden af kul i fri luft. 

 

 Støv fra udskibningspieren skal begrænses ved effektiv renholdelse af molen. Efter en pram 

er lastet, skal molen således rengøres ved fejning eller støvsugning med henblik på dels at 

undgå unødig forurening af Agersø Sund ved efterfølgende nedbør, dels at begrænse den 

direkte støvflugt til havnebassinet ved blæst. 
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Transport af kul på kulpladsen: 

 

 Porte og døre i omkasterstationen og i harpe-/knusebygningen skal holdes lukkede und-

tagen i forbindelse med nødvendig ind- og udkørsel. 

 

Udlægning af kul: 

 

 Udlægning af kul fra højbåndet på kulpladsen skal ske ved hjælp af en teleskoptragt, som er 

monteret på udlæggerarmen. Teleskoptragten skal være forsynet med en føler, der sørger 

for at regulere tragtens højde over kulbunken, således at udlægningen af kul foregår med 

mindst mulig faldhøjde i fri luft. 

 

 Ved udlægning af kul på kulpladsen og ved vindretninger mellem nordvest og syd skal 

vandsprinklingssystemet monteret på højbåndet anvendes, med mindre det er regn- eller 

snevejr.  

 

Lagring af kul: 

 

 Kulpladsen skal være forsynet med vandsprinklingssystemer, som effektivt kan dække de 

områder på pladsen, hvor der udlægges og oplagres kul. 

 

 I perioder med tørt og blæsende vejr skal oplagrede kul oversprinkles for at forhindre støv-

flugt. 

 

 Hvis der skal oplagres kul på pladsen i mere end 2 måneder, skal kulbunken være forsynet 

med effektiv støvbinder. 

 

5.  Aktiviteterne på kulterminalen må ikke give anledning til støvgener i omgivelserne, der efter 

Miljøstyrelsens vurdering er væsentlige. 

 

6.  Miljøstyrelsen kan forlange, at der udføres en vindretningsbestemt måling af nedfaldet af støv i 

omgivelserne. Målingen skal udføres i henhold til anbefalingerne i Miljøprojekt nr. 879/2003: 

”Baggrundsdokument for fastsættelse af grænseværdi for nedfald af støv og regulering af støv-

emissioner fra diffuse kilder”.  

 

Støvnedfaldsmålingen skal som udgangspunkt gennemføres som tre målinger hver af en varig-

hed på en måned, hvor der kun opsamles støv ved de vindretninger, hvor vinden blæser fra 

virksomheden mod prøveopsamlingsstedet/-erne. Målingen skal korrigeres for baggrunds-

belastningen i området. 

 

 De nærmere omstændigheder ved en støvnedfaldsmåling aftales forinden med Miljøstyrelsen. 

 

Der kan kræves udført en støvnedfaldsmåling årligt. 

 

Miljøstyrelsen kan på baggrund af bl.a. resultatet en støvnedfaldsmåling, kræve gennemført 

supplerende foranstaltninger til begrænsning af den diffuse støvudsendelse fra virksomheden. 

 

Lugt 

7.  Aktiviteterne på kulterminalen må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne, der efter 

Miljøstyrelsens vurdering er væsentlige. 
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Udledning af spildevand 

 
Lossekajen:  
 

8.  Afløb fra lossekranernes vandtågesystem må fra 1. april 2014 ikke ledes til lossekajen eller på 

anden måde kunne tilføres direkte til Agersø Sund. 

 

9.  Når lossekranernes grabbe placeres på lossekajen, skal grabben stå på en opsamlingsbakke 

med tilstrækkeligt volumen til at kunne opsamle spild af kul fra grabben i løbet af en arbejds-

dag. Opsamlingsbakkerne skal være etableret inden 1. april 2014. 

 

 Mindst én gang i døgnet skal opsamlingsbakkerne tømmes for kul/kulstøv, som skal overføres 

til kulpladsen. 

 

10. Der skal i hvert kvartal i 2014 og 2015, dog tilpasset anløb af kulskibe og vejrforhold
1
, udtages 

en stikprøve efter sandfanget i et centralt udløb fra lossekajen. Prøverne skal så vidt muligt ud-

tages i den første større regnvejrsperiode efter anløb af et kulskib.  

 

De udtagne prøver af overfladevandet skal analyseres for suspenderet stof og hver anden prøve 

også for tungmetallerne: As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Mn, Mo, Se, Zn og V.  

 

11.  DONG Energy A/S skal senest den 1. april 2016 indsende en teknisk/økonomisk redegørelse for 

eventuelt yderligere foranstaltninger til begrænsning af spildevandsudledningen fra befæstede 

arealer på lossekajen, herunder også forslag til ekstra prøvetagningssteder. Som led i redegørel-

sen skal der foretages en beregning af, om relevante miljøkvalitetskrav for tungmetaller i over-

fladevand kan overholdes i Agersø Sund
2
. 

 

12. DONG Energy A/S skal inden den 1. april 2014 tilsende Miljøstyrelsen en beskrivelse af kontrol- 

og oprensningsprocedurer for sandfang på lossekajen. 

 

Udskibningspieren: 

 

13.  Den i vilkår 11 nævnte teknisk/økonomisk redegørelse skal endvidere indeholde forslag til for-

anstaltninger til begrænsning af udledningen af forurenende stoffer med overfladevand fra ud-

skibningspieren, herunder også forslag til prøvetagningssted(er). Som led i redegørelsen skal 

der ligeledes foretages en beregning af, om relevante miljøkvalitetskrav for tungmetaller i over-

fladevand kan overholdes i Agersø Sund. 

 

 

  

                                                
1
  Se yderligere bemærkninger i påbuddets afsnit 3.2.3. 

2  Se bemærkningen sidst i afsnit 3.2.3.1 med hensyn til beregning af koncentrationer af metaller i Agersø 
Sund som følge af udledningen af overfladevand. 
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Øvrigt overfladevand: 

 

14.  Tagvand fra bygninger på kulterminalen (magnetbygningen, harpe-/knusebygningen og om-

kasterstationen), skal renses i et sandfang inden udledning til Agersø Sund, således at det ud-

ledte tagvand maksimalt indeholder følgende koncentrationer af suspenderet stof : 

  

Suspenderet stof: 50 mg/l,  analysemetode: DS 207 

 

Afløbssystemet skal indrettes, så det er muligt at udtage stikprøver i det udledte tagvand.  

 

Grænseværdierne kontrolleres overholdt ved stikprøvekontrol. Grænseværdierne skal overhol-

des i hver stikprøve. 

 

 DONG Energy A/S skal inden 1. april 2014 indsende oplysninger om procedurer for kontrol og 

oprensning af sandfang i afløb af tagvand fra bygninger. 

 

15.  Miljøstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om egenkontrol i afløb til Agersø Sund fra bygninger 

på kulterminalen, jf. vilkår 14. 

 

 

Støj 

16.  Alle aktiviteter på kulterminalen, bortset fra støj fra skibe ved kulkajen, må ikke give anledning 

til et bidrag – målt/beregnet udendørs – til det energiækvivalente, korrigerede støjniveau (LR), 

som overskrider følgende grænseværdier (i dB(A)): 

 

Område / tidsrum Mandag – fredag  

kl. 7 – 18 

Lørdag kl. 7 – 14 

Lørdag kl. 14 – 18 

Søndag kl. 7 – 18 

Alle dage kl. 18 – 

22  

Alle dage 

kl. 22 – 07 

 

Skel ved P-plads 

 

 

70 

 

70 

 

70 

 

Boliger i det åbne land (her-

under nærmeste opholds-

arealer), undtagen Ørne-

hovedgård 

 

 

 

55 

 

 

45 

 

 

40 

 

Ørnehovedgård (herunder 

nærmeste opholdsarealer) 

 

 

55 

 

45 

 

42 

 

Boligområde (Agersø by) 

  

 

45 

 

40 

 

35 

 

17. Støjens maksimalværdi om natten (kl. 22 – 07) – målt med tidsvægtning ”fast” – må ikke over-

stige henholdsvis 50 dB(A) i boligområder (Agersø by) og 55 dB(A) ved boliger i det åbne land. 



 11 

18. DONG Energy A/S skal senest den 1. juli 2014 indsende en støjrapport udformet som ”Miljø-

måling – ekstern støj” til Miljøstyrelsen. Rapporten skal være baseret på målte kildestyrker af 

samtlige støjkilder på kulterminalen.  

 

19. DONG Energy A/S skal på forlangende dokumentere støjbidraget i omgivelserne fra skibe. 

 

Miljøstyrelsen kan i en særskilt afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven fastsætte nærmere be-

stemmelser om støjbidraget fra skibe, herunder at støjgrænserne i vilkår 16 og 17 også omfatter 

støjbidrag og støjniveau fra skibe.  

 

20. DONG Energy A/S skal hver 4. år gennemgå de betydende støjkilder og tage stilling til, om støj-

kildernes driftstider er blevet ændret. Endvidere skal det oplyses, om der er kommet nye støj-

kilder til, om bestående støjkilder er blevet ændret / nedlagt, og om det vurderes, at kilde-

styrken af bestående støjkilder kan være ændret. 

 

 Hvis gennemgangen viser, at der er sket væsentlige ændringer, herunder etableret nye støj-

kilder, skal der foretages kildestyrkemålinger på nye/væsentligt ændrede støjkilder.  

 

 På baggrund af kortlægningen af støjkilderne skal det vurderes, om de i godkendelsen fastsatte 

støjgrænser er overholdt.  

 

 Støjmålinger skal udføres af et firma, der er akkrediteret hertil, eller af en person, som er certifi-

ceret hertil.  

 

 Første regelmæssige gennemgang af støjkilderne skal foretages i 2018. 

 

 Miljøstyrelsen kan herudover forlange, at der en gang årligt foretages en bestemmelse af støj-

belastningen fra kulterminalen, og at resultaterne af støjmålinger/støjberegninger skal af-

rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj.” 

 

Opbevaring af affald 

21.  Farligt affald skal opbevares i tætte lukkede beholdere el. lign. Beholderne skal opbevares un-

der tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være forsynet med tæt belægning 

uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgræn-

set område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak (fx ved 

hjælp af spildbakke). Området skal kunne rumme volumenet af den største beholder el. lign., 

der opbevares på pladsen. 

 

22.  Smøre-, gear-, og motorolie skal opbevares på samme måde som farligt affald. 

 

Olietank med diesel til dozere 

23. Den udendørs placerede olietank med diesel til dozerne skal opstilles i en tankgård, der kan 

rumme indholdet af tanken. Afløbet fra tankgården skal være forsynet med ventil, som skal 

lukkes i tilfælde af uheld. Afløb fra tankgården skal ledes til sodbassinerne via en olieseparator.  

 

Der skal inden den 1. april 2014 opsættes en instruks ved olietanken, hvoraf det fremgår, at 

ventilen i tankgården skal lukkes i tilfælde af olieudslip. 
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24.  Påfyldning af dieselolie i lagertanken fra tankvogn skal ske på befæstet areal og under konstant 

opsyn af chaufføren. 

 

Der skal foreligge instruks for påfyldning af dieselolie på lagertanken. Instruksen skal sendes til 

Miljøstyrelsen inden den 1. juli 2014. 

 

25.  Lagertanken for diesel til dozerne skal mindst hver 5. år inspiceres indvendigt og udvendigt af 

en certificeret tankinspektør, næste gang inden 1. juli 2014.  

  

Inspektion og udarbejdelse af tilstandsrapport m.m. skal udføres efter retningslinjerne i bilag 9 

til Olietankbekendtgørelsen.4 

 

Rapport om en inspektion skal sendes til Miljøstyrelsen senest 3 måneder efter, at inspektionen 

er udført. 

 

Rapportering og journalføring m.m. 

26.  Hvis Miljøstyrelsen anmoder herom, skal DONG Energy A/S fremsende data opsamlet på vejr-

stationen.  

 

Ophør 

27. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for dels at undgå fremtidig 

forurening af jord, grundvand og Agersø Sund, dels at bringe stedet tilbage i miljømæssig til-

fredsstillende stand. 

 

Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsyns-

myndigheden med et oplæg til vurdering af jordens og grundvandets forureningstilstand som 

følge af de pågældende aktiviteter, jf. § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord3. 

 

Alle olietanke skal tømmes og sløjfes efter reglerne i Olietankbekendtgørelsen4. 

 

 

Påbuddet træder i kraft den 1. januar 2014. 

 

Ved påbuddets ikrafttrædelse bortfalder følgende vilkår i godkendelsen af 30. maj 2003:  

Vilkår 1.12, 1.13, 1.14, 3.3 (og dermed også 3.4 for så vidt angår kullosning), 4.10, 6.2 samt vilkår 

8.2, punkt 4, og 8.11, punkt 1 (registrering af vindhastighed) samt punkt 2 (journalføring af forbru-

get af støvbinder). De nævnte vilkår er oplistet i bilag 2 til afgørelsen. 

 

                                                
3  P.t. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 med senere ændringer, herunder lov nr. 446 af 23. 

maj 2012 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om for-
urenet jord og forskellige andre love.  

4  P. t. bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsyste-
mer og pipelines. 
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3.  VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1  Baggrund for afgørelsen 

3.1.1  Oplysninger om driften af værket og kulterminalen 

Stigsnæsværket består af to kraftværksblokke: blok 1 og blok 2 med en samlet produktionskapacitet 

på 409 MWEL. Blok 1 er opført i 1966, mens blok 2 er opført i 1970. Begge blokke var oprindeligt 

oliefyrede, men blev under oliekrisen i 1970èrne omstillet til kulfyring (dog med mulighed for også 

at anvende fuelolie som opstarts- og reservebrændsel). I år med fuld produktion på værket (senest i 

2006) var forbruget af kul ca. 1,5 mio. tons/år i alt på de to blokke. 

 

Stigsnæsværkets blok 1 har ikke været i drift siden 2008, mens blok 2 i 2011 og 2012 blot blev an-

vendt som reserve-/spidslastanlæg med oliefyring, og i disse år havde en meget begrænset driftstid 

(svarende til ca. 4 dages fullast pr. år). 

 

Stigsnæsværket er med virkning fra 1. januar 2013 blevet lagt i mølpose. 

 

Foruden selve kraftværksblokken har Stigsnæs været rammen om en kulterminal, hvorfra kul blev 

losset dels til Stigsnæsværket, dels til andre værker og udskibet hertil med pramme via et bånd-

anlæg på en pier beliggende lige nord for kølevandsindtaget til blokkene. Den indskibede kul-

mængde, inkl. egetforbruget på de to blokke, udgjorde ca. 3,3 mio. tons pr. år. 

 

Driften af kulterminalen har ligesom driften af blokkene været kraftigt reduceret i 2011 og 2012, 

men DONG Energy A/S har i juli 2013 oplyst, at driften af terminalen vil blive genoptaget i et om-

fang svarende til ca. 10 skibsanløb om året medbringende i alt ca. 1,5 mio. tons kul, som vil blive 

udskibet via 160 pramme til andre af koncernens kulfyrede værker så som Avedøreværkets blok 1, 

Asnæsværkets blok 2 og Studstrupværkets blok 3. 

3.1.2  Miljøregulering af værket og kulterminalen 

Vestsjællands Amt har den 30. januar 2003 meddelt revideret miljøgodkendelse af Stigsnæsværket. 

Godkendelsen omfatter selve kraftværksblokkene med tilhørende hjælpeanlæg og den eksisterende 

kulterminal med tilhørende udskibningsfaciliteter. Amtet har i en afgørelse af 11. januar 2004 æn-

dret støjgrænserne for selve kraftværket, men ikke for kulterminalen. 

 

Miljøcenter Roskilde har den 20. december 2007 meddelt påbud om overholdelse af nye emissions-

grænseværdier til luft m.m. for de to kraftværksblokke. 

 

I forbindelse med bl.a. planer om etablering af kulfyrede kraftværker i Østersø-regionen havde 

DONG Energy A/S for nogle år siden til hensigt at udvide kulterminalen på Stigsnæs fra et max 

oplag af kul på ca. 0,5 mio. tons til ca. 2,5 mio. tons og samtidig udvide udskibningsfaciliteterne. 

Planen var at indskibe ca. 7,5 mio. tons kul pr. år. Miljøcenter Roskilde gennemførte i den forbin-

delse en VVM-vurdering, som blev offentliggjort den 16. november 2009 sammen med udstedelse 

af et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2009 for Slagelse Kommune. Efterfølgende har Miljø-

center Roskilde den 27. april 2010 givet miljøgodkendelse til udvidelse af kulterminalen, efter at 

kommunen havde vedtaget 2 lokalplaner, som tillod udvidelsen. 

 

Den dengang planlagte udvidelse af kulterminalen omfattede etablering af et nyt kullager (fase 1) 

beliggende ca. 500 m sydøst for det nuværende blokanlæg, i et område hvor det tidligere Q8-

raffinaderi lå, samt etablering af et nyt udskibningsanlæg (fase 2) beliggende på en ny pier lidt 

nordvest for den eksisterende udskibningspier.  
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DONG Energy A/S har den 23. juli 2013 oplyst, at ingen af udvidelsesprojekterne (nyt kullager og 

ny udskibningspier) vil blive gennemført. 

  

Miljøstyrelsen skal efter reglerne om revurdering af miljøgodkendelser foretage en revurdering af 

Vestsjællands Amts godkendelse af 30. januar 2003, når EU-Kommissionen har offentliggjort en 

BAT-konklusion i EU-Tidende for store fyringsanlæg
5
, hvilket forventes at ske i efteråret 2014. Da 

kraftværket imidlertid ikke forventes at være i drift de næste år, og relevansen af udkast til BAT-

konklusioner for store fyringsanlæg fra juni 2013 alene er knyttet til spørgsmålet om befæstelse af 

kulpladsen, har Miljøstyrelsen fundet det mest hensigtsmæssigt allerede nu at revidere vilkårene 

for drift af kulterminalen. Dette skal også ses i lyset af, at godkendelsen af 27. april 2010, der også 

indeholdt vilkår for drift af den bestående kulterminal, ikke længere er aktuel. 

 

3.2  Miljøteknisk vurdering 

Miljøstyrelsen henviser indledningsvis til VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen, som blev ud-

arbejdet i forbindelse med den planlagte udvidelse af kulterminalen på Stigsnæs, jf. afsnit 3.1.  

 

Beliggenheden af kulterminalen, omgivelserne og de planlægningsmæssige forhold er således be-

skrevet i afsnit 3.2.1 i godkendelsen af 27. april 2010.  

 

De miljømæssige vurderinger, som vil blive foretaget i forbindelse med revision af godkendelsen af 

kulterminalen, vil fokusere på de væsentligste miljøforhold, der er knyttet til driften af terminalen: 

 Støv 

 Støj 

 Spildevand 

 Olietank til dozere og andre miljøforhold ved dozergaragen. 

3.2.1  Støv 

I godkendelsen af 27. april 2010 er der i afsnit 3.2.3.2 med reference til anbefalingerne i BREF-

dokumentet
6
 for store fyringsanlæg fra 2006 foretaget en detaljeret gennemgang af de støvdæm-

pende foranstaltninger, der dengang var planlagt gennemført på kulterminalen på Stigsnæs, såvel 

for den eksisterende kulplads som for den planlagte nye kulplads og den planlagte nye udskibnings-

pier. 

 

I det følgende ajourføres gennemgangen af de anvendte metoder og teknikker til imødegåelse af 

væsentlige støvgener i omgivelserne fra den bestående kulterminal, idet de to udvidelsesprojekter 

som nævnt ikke vil blive gennemført. 

                                                
5  Se Godkendelsesbekendtgørelsens § 36. 
6  Reference Document on Best Available Techniques, BAT. 
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Forurening / gene BAT-teknik Miljøstyrelsens bemærkninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsendelse af støv, 

hovedsageligt fra 

diffuse kilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse af læsse- og losse-

udstyr, der minimerer faldhøjden 

af kul for at begrænse dannelsen 

af diffust støv 

Losning:  

Kulkranerne aflæsser kul i en tragt påmonteret 

kranerne, før kullene udlægges på kajbåndet. 

Tragten er afskærmet på 3 sider for at reducere 

vindpåvirkningen ved tømning af grabben. Den-

ne tragt er som noget nyt i Danmark udstyret 

med et vandtågesystem til yderligere begræns-

ning af diffust støvudslip i forbindelse med 

kullosning. 

Transport af kul: 

Ved ændring af transportretningen for kul falder 

kullene fra et bånd til et lavere beliggende bånd. 

Dette foregår i lukkede bygninger (omkaster-

stationer), som kun er åbne, hvor kulbåndet 

løber ind og ud af bygningerne.   

 

Udlægning af kul på kulplads: 

Kul udlægges fra en højbånd, hvor der monteret 

en tværgående udlæggerarm tilsluttet en tele-

skoptragt med føler, der sørger for at regulere 

tragtens højde over kulbunken. Udlægningen af 

kul foregår herved med mindst mulig faldhøjde. 

 

Lastning af kul: 

Kul overføres ved hjælp af udskibningsanlægget 

til pramme beliggende ved kajen. Udskibnings-

anlægget er udstyret med en tragt forsynet med 

et teleskop-arrangement (lukket, fleksibelt rør), 

som kan sænkes ned under lugen på prammen. 

Der er monteret vindafskærmning langs båndet 

på pieren. 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse af vandsprinkler-

system for at reducere dannelsen 

af diffust støv fra kulbunker 

Støvgener i forbindelse med udlægning af kul fra 

højbåndet på kulpladsen og tilhørende dozer-

kørsel bekæmpes med et nyt vandtågesystem, 

hvor dyserne er opdelt i otte sektioner, der kan 

være i drift uafhængigt af hinanden. Dyserne 

sidder på slanger, som er tilsluttet en rulle på 

højbåndet (som en kabelrulle). Ved at betjene 

rullerne kan slangerne hæves og sænkes 

individuelt og dermed tilpasses højden af kul-

bunken og vindhastigheden.  
 
Der anvendes ca. 300 l vand/pr. dyse/pr. time. 
 

Der etableres elektrisk forbindelse til vandtåge-

systemet, så systemet også kan betjenes fra hav-

nekontoret. 
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Udsendelse af støv, 

hovedsageligt fra 

diffuse kilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsåning af langtidslagre med 

græs  

 

Støvgener bekæmpes i dag ved at sprede en 

opløsning af brændt kalk ud over kulbunken ved 

hjælp af en gyllespreder. Skorpen kan holde i op 

til 2 måneder, hvis den ikke brydes af en dozer. 

 

Hvis kul skal lagres i mere end 2 måneder, vil 

der blive anvendt en cellulose blanding iblandet 

et farvestof, der sikrer, at hele kulbunken dæk-

kes. Erfaringen viser, at denne form for støv-

bekæmpelse kan holde i ca. 6 måneder. 

 

 

 

 

Placering af transportbånd i sik-

re, åbne områder over jorden for 

at undgå beskadigelse ved påkør-

sel m.m. 

Det nye transportbånd på kulpladsen er etable-

ret som et højbånd, hvorved skader ved påkørsel 

begrænses til støtteben til båndene. 

 

Miljøstyrelsen anser i øvrigt denne BAT-teknik 

som værende af mindre miljømæssig betydning. 

 

Kul transporteres fra kulpladsen til udskibnings-

faciliteterne i en lukket båndtunnel. Herved kan 

transportbåndet ikke beskadiges. 

 

Anvendelse af renseteknikker for 

transportbånd for at minimere 

dannelsen af støv 

Alle kulbånd er etableret med en båndskraber, 

der skraber kulrester af båndene i vendepunk-

terne. På den måde sikres, at så få kulrester som 

muligt hænger på undersiden af båndene og kan 

drysse af ved vibrationer af båndene. 

 

 

 

Anvendelse af lukkede trans-

portbånd med velkonstruerede 

og robuste udsugnings- og filtre-

ringssystemer ved kul-

overførselssteder 

Der er etableret lukkede transportbånd, hvor det 

er muligt. Kajbåndet, det nye højbånd på det 

eksisterende kulplads og båndet på udskib-

ningspierne kan dog ikke udføres som lukkede 

bånd, da kul skal kunne til- og fraføres i hele 

båndenes længde.  

 

Overførsel af kul fra et bånd til et andet foregår i 

lukkede bygninger og medfører ikke støvgener 

uden for disse bygninger. 

 

 

 

 

Rationalisering af transport-

systemer for at minimere dan-

nelsen og transport af støv på 

anlægget 

 

 

 

Kul udlægges på kulpladsen og dozes herefter til 

det underjordiske bånd, der transporterer kul til 

udskibningsfaciliteterne. Kul kan også via den 

nye omkasterstation i princippet køres direkte 

op til bloksiloerne på værket (anvendes ikke p.t., 

da blokkene ikke er i drift). 
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Udsendelse af støv, 

hovedsageligt fra 

diffuse kilder 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse af god konstruktions- 

og byggepraksis samt tilstrække-

lig vedligeholdelsesstandard 

Miljøstyrelsen vil i forbindelse med tilsyn på 

kulterminalen være opmærksom på, om der 

forekommer emission af diffust støv, der kan 

henføres til utilstrækkelig vedligeholdelse. 

 

DONG Energy A/S må anses for at have til-

strækkelig erfaring med systemer til håndtering 

af kul, da DONG Energy A/S driver flere kul-

fyrede kraftværker i Danmark, og også har dre-

vet den eksisterende kulterminal på Stigsnæs i 

mange år. 

 

 

 

 

 

Vandforurening 

 

 

 

 

Oplagring af kul på befæstede 

arealer med drænopsamling og 

spildevandsbehandling ved hjælp 

af sedimentation. 

Kul oplagres ikke på befæstet areal, da der ikke 

er væsentlige drikkevandsinteresser i området. 

Endvidere oplagres kul ovenpå en opfyldning af 

kulflyveaske og slagge. Der er derfor heller ikke 

væsentlige miljømæssige hensyn at tage til be-

skyttelse af jorden under kulpladsen. 

 

Der er etableret fast belægning langs kulkajen 

umiddelbart op til den eksisterende kulplads. 

Overfladevand fra det befæstede område renses i 

sandfang inden udledning til Agersø Sund.  

 

 

 

 

Brandbeskyttelse 

 

 

Overvågning af kullagerpladser 

med automatiske systemer til 

dels at identificere brande forår-

saget af selvantændelse, dels at 

identificere risikosteder. 

DONG Energy A/S har oplyst, at der på alle bånd 

er installeret røgdetektorer med alarm til kon-

trolrummet og udarbejdet instrukser for fore-

byggelse og bekæmpelse af brand i kullagre. 

 

Miljøstyrelsen bemærker, at brandforhold og 

risikoen for brand ikke reguleres efter miljø-

beskyttelsesloven, men efter beredskabs-

lovgivningen.  

Tabel 1. Sammenligning mellem anbefalingerne i BREF-dokument fra 2006 og de foranstaltnin-

ger, der er gennemført på kulterminalen for at undgå væsentlige støvgener i omgivelserne m.m. 

 

Som det fremgår af sammenligningen med anbefalingerne i BREF-dokumentet, anvender DONG 

Energy A/S på den moderniserede kulterminal på Stigsnæs i vid udstrækning de foranstaltninger, 

som er omtalt i BREF-dokumentet. Foruden de nævnte foranstaltninger kan nævnes, at hvis der på 

kulkajen eller udskibningskajen er spildt kul, fejes spildet sammen og samles op. Hvis det er for 

tørt, vandes spildet let, inden det fejes sammen. Spild på veje og pladser behandles på samme 

måde. 

 

Det fremgår af skemaet, at kul ikke oplagres på befæstet område, hvilket der heller ikke er tradition 

for på de kulfyrede kraftværker i Danmark. 

 

Miljøstyrelsen accepterer indtil videre, at kulpladsen ikke er befæstet, da der ikke er særlige miljø-

hensyn at varetage i relation til beskyttelse af jord- og grundvandsinteresser på Stigsnæs.  
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På baggrund af gennemgangen ovenfor fastsætter Miljøstyrelsen i vilkår 4 specifikke krav til los-

ning, udlægning, lagring og lastning af kul. Herudover fastsættes det sædvanlige vilkår om, at akti-

viteterne på kulterminalen i øvrigt ikke må give anledning til væsentlige støvgener (vilkår 5). I vil-

kår 6 fastsættes en bestemmelse om, at Miljøstyrelsen kan forlange, at der udføres en vindretnings-

bestemt måling af nedfaldet af støv i omgivelserne. Denne metode er beskrevet nærmere i Miljø-

projekt nr. 879/2003: ”Baggrundsdokument for fastsættelse af grænseværdi for nedfald af støv og 

regulering af støvemissioner fra diffuse kilder”.  

 

Det bemærkes, at BREF-dokumentet for store fyringsanlæg i øjeblikket er under revision. I slutnin-

gen af juni 2013 er udsendt første udkast til revideret BREF-dokument med tilhørende BAT-

konklusioner. I henhold til forslag til BAT-konklusioner skal oplagspladser for fast brændsel, her-

under kul, være befæstede. EU-Kommissionen forventes at udsende de endelige BAT-konklusioner 

i slutningen af 2014. Herefter har medlemsstaterne 4 år til at sørge for, at BAT-konklusionerne 

efterleves af de berørte virksomheder. Det kan tilføjes, at Miljøstyrelsen i bemærkningerne til ud-

kast til BAT-konklusioner har tilkendegivet, at et krav om befæstelse af fx kulpladser ikke bør være 

ultimativt, men at kravet bør afhænge af en konkret vurdering af risikoen for jord- og grundvands-

forurening. 

3.2.2  Støj 

Som grundlag for Miljøcenter Roskildes godkendelse af 27. april 2010 havde DONG Energy, Måle-

teknisk laboratorium, udarbejdet en støjrapport af 4. september 2008, som viste følgende støj-

belastning fra den dengang planlagte fuldt udbyggede kulterminal:  

 

Beregningspunkt Støjbelastning 

dag7 / aften8 /nat9 

R 1, Agersø 24,5 / 22,8 / 21,3 

R 2, Gerdalund 39,7 / 39,9 / 38,4 

R 3, Holtenvej 61 33,1 / 31,8 / 30,7 

R 4, naturområde 

(Ørnehoved Skov) 

46,8 / 44,6 / 41,9 

R 5, Sevedeøgård 21,3 / 20,4 / 19,9 

R 6, skel ved P-plads 51,9 / 49,1 / 46,1 

R 7, syd for Solhjem 31,1 / 31,0 / 30,9 

R 8, Ørnehovedgård 48,0 / 45,3 / 41,9 

R 9, Østerhovedgaard 27,4 / 27,1 / 26,8 

Tabel 2. Beregnet støjbelastning fra den i 2010 planlagte udbyggede kulterminal. 

 

                                                
7
   Mandag – fredag kl. 7 – 18 og lørdag kl. 7 – 14. 

8  Mandag – lørdag kl. 18 – 22 og lørdag kl. 14 – 18 samt søndag kl. 7 – 22. 
9  Alle dage kl. 22 – 7. 
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Den samlede usikkerhed på beregningsresultaterne er beregnet til 3,2 – 4,5 dB(A) afhængig af be-

regningspunkt og beregningstidspunkt (dag/aften/nat).  

 

Ved støjberegningen blev bl.a. forudsat, at der ikke er kørsel med dozere på (den eksisterende) kul-

plads i natperioden (kl. 22 – 07), og at der kun er 1 dozer i drift mandag – lørdag kl. 18 – 22, lørdag 

kl. 14 – 18 og søndag/helligdage kl. 7 – 22.  

 

De væsentligste støjkilder på kulterminalen er anlæg til losning og læsning af kul (kulkraner og 

udskibningsbånd), transport af kul mellem terminalens enheder (især åbne bånd som fx kajbånd og 

nyt åbent højbånd på den eksisterende kulplads) samt kørsel med dozer(e). Disse støjkilder har alle 

en kildestyrke på over 100 dB(A). 

 

Der er ikke tildelt et administrativt gene-tillæg på + 5 dB(A) som følge af enten tydeligt hørbare 

impulser eller tydeligt hørbare toner. 

 

Miljøcenter Roskilde fastsatte i godkendelsen af 27. april 2010 følgende støjgrænser (vilkår 17 og 

18): 

 

17. Alle aktiviteter på kulterminalen, bortset fra støj fra skibe ved kulkajen, må ikke give anledning 

til et bidrag – målt/beregnet udendørs – til det energiækvivalente, korrigerede støjniveau (LR), 

som overskrider følgende grænseværdier (i dB(A)): 

 

Område / tidsrum Mandag – fredag kl. 7 – 

18 

Lørdag kl. 7 – 14 

Lørdag kl. 14 – 18 

Søndag kl. 7 – 18 

Alle dage kl. 18 – 

22  

Alle dage 

kl. 22 – 07 

Skel ved P-plads 70 70 70 

Boliger i det åbne land (her-

under nærmeste opholds-

arealer), undtagen Ørne-

hovedgård 

 

55 

 

45 

 

40 

Ørnehovedgård (herunder 

nærmeste opholdsarealer) 
55 45 42 

Boligområde (Agersø by) 45 40 35 

 

18. Støjens maksimalværdi om natten (kl. 22 – 07) – målt med tidsvægtning ”fast” – må ikke over-

stige henholdsvis 50 dB(A) i boligområder (Agersø by) og 55 dB(A) ved boliger i det åbne land. 

 

De fastsatte støjgrænser er i overensstemmelse med de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens 

vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, undtagen ved Ørnehovedgård, hvor støj-

grænsen om natten er 2 dB(A) højere end den vejledende grænseværdi. Det bemærkes, at Ørne-

hovedgård faktisk er beliggende i erhvervsområdet, hvorved det kan diskuteres, om de vejledende 

støjgrænser for et blandet bolig- og erhvervsområde nødvendigvis skal overholdes ved denne ejen-

dom.  

 

Miljøstyrelsen opretholder de støjgrænser, der blev fastsat i godkendelsen af 27. april 2010. 
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 Da udbygningen af kulterminalen (fase 1 og fase 2) ikke vil blive gennemført, fastsætter Miljø-

styrelsen i stedet for vilkår 19 i godkendelsen af 27. april 2010 et vilkår om, at DONG Energy A/S 

senest den 1. juli 2014 skal indsende en støjrapport udformet som ”Miljømåling – ekstern støj” til 

Miljøstyrelsen (vilkår 18 i afgørelsen). Rapporten skal være baseret på målte kildestyrker af samt-

lige nye støjkilder på kulterminalen.  

 

 Hvis støjrapporten dokumenterer, at kørsel med dozere kan udvides i forhold til forudsætningerne i 

støjrapporten (jf. tekst lige efter tabel 2), der lå til grund for godkendelsen af 27. april 2010, uden at 

støjgrænserne overskrides, kan Miljøstyrelsen tillade udvidet kørsel med dozere. 

3.2.3 Spildevand 

I godkendelsen af 27. april 2010 blev der med accept fra DONG Energy A/S fastsat følgende be-

stemmelser om udledning og rensning af spildevand til Agersø Sund fra de befæstede områder på 

lossekajen og udskibningspieren samt for udledning af spildevand til Agersø Sund fra tage på byg-

ninger og fra rengøring inden i bygninger:  

 

”Lossekaj: 

 

5.  Der skal senest 1. juli 2015 være etableret effektiv partikelrensning i afløb fra befæstede arealer 

på lossekajen til Agersø Sund. 

 

 DONG Energy skal, før anlægsarbejdet påbegyndes, indsende tegninger over indretning og 

placering af afløbssystemet for overfladevand fra lossekajen, herunder placering af rense-

foranstaltninger og udløbspunkt(erne). DONG Energy skal samtidig oplyse om den planlagte 

partikelrensning, herunder rensemetode og dimensioneringsgrundlag, samt oplyse om de plan-

lagte oprensnings-/kontrolprocedurer. 

 

6.  Det udledte overfladevand fra de befæstede arealer på lossekajen må maksimalt indeholde føl-

gende koncentrationer af suspenderet stof og slam (bundfældeligt stof): 

  

Suspenderet stof: 50 mg/l,  analysemetode: DS 207 

 Slam:     1 ml/l,  analysemetode: DS 233 

 

Afløbssystemet skal indrettes således, at det er muligt at udtage stikprøver i det udledte over-

fladevand til Agersø Sund.  

 

7.  Der skal i de følgende 2 år, efter at partikelrensningen er etableret, udtages en stikprøve i hvert 

kvartal fra 2 centrale afløb fra lossekajen til dokumentation for, at grænseværdierne i vilkår 6 er 

overholdt. Stikprøverne udtages i den første større regnvejrsperiode efter anløb af et kulskib. 

Grænseværdierne skal være overholdt i alle stikprøver.  

 

 Tilsynsmyndigheden kan efter de 2 år nedsætte prøvetagningsfrekvensen og/eller omfanget af 

stikprøver (afløb). 

 

8.  De udtagne prøver af overfladevandet skal i de to følgende år, efter at partikelrensningen er 

etableret, 2 gange årligt også analyseres for indholdet af tungmetallerne: As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Ni, Mn, Mo, Se, Zn og V.  
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Miljøcenteret kan efter de to års prøvetagning og analyse for tungmetaller fastsætte krav til ud-

ledning af tungmetaller med overfladevand til Agersø Sund samt nedsætte prøvetagnings-

frekvensen og/eller antallet af analyseparametre. 

 

Eksisterende udskibningspier: 

 

12. DONG Energy skal inden 1. januar 2015 have etableret effektiv partikelrensning i afløb fra befæ-

stede arealer på den eksisterende udskibningspier (pier 1) til Agersø Sund, således at det udled-

te overfladevand fra udskibningspieren maksimalt indeholder følgende koncentrationer af su-

spenderet stof og slam (bundfældeligt stof): 

  

Suspenderet stof: 50 mg/l,  analysemetode: DS 207 

 Slam:     1 ml/l,  analysemetode: DS 233 

 

Afløbssystemet skal indrettes således, at det er muligt at udtage stikprøver i det udledte over-

fladevand.  

 

 DONG Energy skal, før anlægsarbejdet påbegyndes, indsende tegninger over indretning og 

placering af afløbssystemet for overfladevand fra den eksisterende udskibningspier, herunder 

placering af renseforanstaltninger og udløbspunkt (erne). DONG Energy skal samtidig oplyse 

om den planlagte partikelrensning, herunder rensemetode og dimensioneringsgrundlag, samt 

oplyse om de planlagte oprensnings-/kontrolprocedurer.  

 

13. Omfanget af prøvetagning i afløb fra den eksisterende udskibningspier, herunder for tungmetal-

ler, fastsættes på grundlag af resultaterne af det i vilkår 10 og 11 fastlagte analyseprogram for 

den nye udskibningspier. 

 

Øvrigt overfladevand og spildevand: 

 

14. Tagvand fra eksisterende bygninger og nye bygninger, der etableres i forbindelse med renove-

ring og udbygning af kulterminalen (magnetbygning, harpe-/knusebygning og omkasterstatio-

ner), skal renses i et sandfang inden udledning til Agersø Sund, således at det udledte tagvand 

maksimalt indeholder følgende koncentrationer af suspenderet stof og slam (bundfældeligt 

stof): 

  

Suspenderet stof: 50 mg/l,  analysemetode: DS 207 

 Slam:     1 ml/l,  analysemetode: DS 233 

 

Afløbssystemet skal indrettes, så det er muligt at udtage stikprøver i det udledte tagvand.  

 

 DONG Energy skal, før anlægsarbejdet påbegyndes, indsende tegninger over indretning og 

placering af afløbssystemet, herunder placering af renseforanstaltninger og udløbspunkter, 

samt oplysninger om de planlagte oprensnings-/kontrolprocedurer. 

 

15. Rengøringsvand fra spuling af bygninger skal renses i et sandfang og en olieudskiller med flyde-

lukke inden udledning til Agersø Sund, således at det udledte rengøringsvand maksimalt inde-

holder følgende koncentrationer af suspenderet stof, slam (bundfældeligt stof) og olie: 

  

Suspenderet stof: 50 mg/l,  analysemetode: DS 207 

 Slam:    1 ml/l,  analysemetode: DS 233 

 Mineralsk olie: 10 mg/l analysemetode DS/R 287 
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Afløbssystemet skal indrettes, så det er muligt at udtage stikprøver i det udledte spulevand.  

 

DONG Energy skal, før anlægsarbejdet påbegyndes, indsende tegninger over indretning og pla-

cering af afløbssystemet, herunder placering af renseforanstaltninger og udløbspunkter, samt 

oplysninger om de planlagte oprensnings-/kontrolprocedurer. 

 

16. Grænseværdien i vilkår 14 og 15 kontrolleres overholdt ved stikprøvekontrol. Grænseværdierne 

skal overholdes i hver stikprøve. 

 

Tilsynsmyndigheden kan fastsætte vilkår om egenkontrol.” 

 

DONG Energy A/S har ved tilsyn den 9. september 2013 oplyst, at bygninger ikke rengøres indven-

digt ved spuling med vand, men at rengøring alene foregår ved støvsugning med specialstøvsugere. 

 

Det er derfor ikke nødvendigt at fastsætte et vilkår svarende til vilkår 15 ovenfor. 

 

DONG Energy A/S har i brev af 30. oktober 2013 foreslået en ændring af afløbet fra lossekranernes 

vandtågesystem, der i dag ledes til lossekajen og herfra udledes til Agersø Sund, så afløbene frem-

over i stedet føres ud på kulpladsen. Endvidere har DONG Energy A/S foreslået, at der placeres to 

spildbakker på kajen, hvor grabberne på de to lossekraner kan placeres, når der er behov for at 

stille dem på kajen. Derved kan kulspildet opsamles.  

 

For at minimere udledningen af forurenende stoffer med overfladevand fra lossekajen til Agersø 

Sund fastsættes herefter krav om, at afløb fra lossekranernes vandtågesystemer ikke må ledes til 

lossekajen (frist herfor 1. april 2014) eller på anden måde kunne tilføres Agersø Sund direkte (vilkår 

8). Endvidere fastsættes vilkår om, at krangrabbene, når de placeres på lossekajen, skal stå på en 

spildbakke med tilstrækkelig volumen til opsamling af kul, og at kullene mindst en gang i døgnet 

skal fejes op og overføres til kulpladsen (vilkår 9).  

 

Miljøstyrelsen vil i øvrigt tage udgangspunkt i de af Miljøcenter Roskilde fastsatte vilkår for udled-

ning af spildevand til Agersø Sund fra lossekajen og den eksisterende udskibningspier samt for 

udledning af tagvand fra bygninger, idet de krævede rensningsforanstaltninger anses for at være i 

overensstemmelse med normal praksis for afledning af overfladevand fra befæstede arealer, hvor 

der foregår aktiviteter, som kan medføre spild og efterfølgende udvaskning til et vandområde.  

 

DONG Energy A/S har i brev 18. november 2013 oplyst, alle udløbsbrønde på lossekajen er forsynet 

med sandfang, men at det ikke umiddelbart er muligt at udtage en repræsentativ prøve af udløbs-

vandet for at måle effekten af disse sandfang. DONG Energy A/S foreslår på denne baggrund, at der 

etableres en måler-/opsamlingsbrønd på et af de centrale udløb af overfladevand til Agersø Sund, 

og der over en periode på 6 – 8 måneder udtages prøver til bestemmelse af udledningen af suspen-

deret stof (4 prøver) og tungmetaller (2 prøver). På grundlag af resultaterne af prøvetagningen fo-

reslås udarbejdet en teknisk/ økonomisk redegørelse for yderligere tiltag.  

 

Miljøstyrelsen kan tilslutte sig forslaget fra DONG Energy A/S, men ønsker dog prøvetagnings-

perioden udvidet til 2 år (2014 og 2015) for at sikre et tilstrækkeligt fyldestgørende grundlag for en 

beslutning om yderligere tiltag og for eventuel fastsættelse af udlederkrav.  

 

Stikprøvekontrollen i 2014 og 2015 følger forslaget fra DONG Energy A/S og dermed også bestem-

melserne i vilkår 7 og 8 i miljøgodkendelsen af 27. april 2010 af udvidelse af kulterminalen på 

Stigsnæs (vilkår 10 i påbuddet). Der skal således - så vidt muligt i den første regnvejrshændelse 
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efter anløb af et kulskib - udtages en prøve i hvert kvartal i målerbrønden efter sandfanget i et af de 

centrale udløb af overfladevand til Agersø Sund. Hver prøve skal analyseres for suspenderet stof og 

hver anden prøve også for tungmetaller. Prøvetagningen skal i øvrigt tilpasses de praktiske mulig-

heder. Der skal således ikke udtages en prøve i et kvartal, hvis der ikke losses et kulskib. I stedet 

udtages en ekstra prøve i det efterfølgende kvartal (igen hvis det er muligt under hensyn til modta-

gelse af kulskibe) osv. Der udtages heller ikke prøver i decideret vintervejr med is og sne på losse-

kajen. DONG Energy A/S kan efter nærmere aftale med analysefirmaet om principper og metoder 

herfor selv forestå udtagning af prøverne. 

 

På baggrund af data fra prøvetagningsperioden skal DONG Energy A/S senest den 1. marts 2016 

indsende en teknisk/økonomisk redegørelse for eventuelt yderligere foranstaltninger til begræns-

ning af spildevandsudledningen fra lossekajen, herunder også forslag til ekstra prøvetagningsste-

der. 

 

Den ovenfor nævnte teknisk/økonomisk redegørelse skal endvidere indeholde forslag til foranstalt-

ninger til begrænsning af udledningen af forurenende stoffer med overfladevand fra udskibnings-

pieren, herunder også forslag til prøvetagningssted(er). 

 

Vilkår 13 i miljøgodkendelsen af 27. april 2010 om udledning af tagvand til Agersø Sund fra byg-

ninger på kulterminalen opretholdes (vilkår 14 i påbuddet). DONG Energy A/S har den 30. oktober 

2013 oplyst, at tagvandet fra de pågældende bygninger renses i sandfang og medsendt en tegning 

over udløbenes placering. DONG Energy A/S skal inden den 1. april 2014 indsende oplysninger om 

procedurer for kontrol og oprensning af sandfang (vilkår 14 i påbuddet). Miljøstyrelsen kan i øvrigt 

fastsætte bestemmelser om egenkontrol (vilkår 15 i påbuddet). 

3.2.3.1 Vurdering af overholdelse af miljøkvalitetskrav 

Miljøstyrelsen kan tilføje, at den i godkendelsen af 27. april 2010 udførte vurdering af overholdelse 

af miljøkvalitetskrav for en række metaller ikke er helt korrekt. På daværende tidspunkt var der 

tvivl om fortolkningen af nogle centrale begreber i bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vand-

områder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Det drejede sig 

især om: ”et stofs i forvejen forekommende koncentration i det pågældende vandområde” og ”til-

føjet værdi” samt størrelsen af ”blandingszonen.” 

 

I kystvande bør blandingszonen som udgangspunkt begrænses til området inden for en cirkel med 

radius på 50-100 meter omkring udledningsstedet, jf. Naturstyrelsens hjemmeside. Hvis der er 

udpeget en blandingszone, kan fortyndingen inden for blandingszonen (typisk 10 – 50 gange, lokalt 

højere) inddrages ved fastsættelse af udlederkrav. På grundlag af udlederkravene og fortyndingen i 

blandingszonen skal det eftervises, at miljøkvalitetskravene kan overholdes på randen af blandings-

zonen. 

 

På grund af den store vanddybde og stærke strøm i Agersø Sund vil der utvivlsomt ikke være nogen 

problemer med at overholde miljøkvalitetskravene inden for en rimelig blandingszone (50 m). I 

rapporten: ”Fortynding langs dansk kyster”, juni 2006, udarbejdet af DHI er middelfortyndingen 

50 m nedstrøms et udløb omkring kulterminalen således 5.000 – 10.000 gange (ved en udledt 

vandmængde på 0,1 l/s).  

 

På grundlag af resultaterne af prøvetagningen for tungmetaller i 2014 og 2015 skal DONG Energy 

foretage en beregning af koncentrationerne af tungmetaller i Agersø Sund, og vurdere om miljø-

kvalitetskravene for tungmetaller i overfladevand kan overholdes, jf. gældende bekendtgørelse om 

miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer 

eller havet (p.t. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010). Beregningen skal omfatte alle udløb af 



 24 

overfladevand fra befæstede arealer på lossekajen og også omfatte udledningen af overfladevand fra 

udskibningspieren (vilkår 11 og vilkår 13). 

 

Beregningen kan udføres for opløst metal, idet miljøkvalitetskravene i princippet gælder for kon-

centrationen af et metal i den opløste fase af en vandprøve, dvs. en vandprøve der er filtreret gen-

nem et 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende. 

 

3.2.4  Olietank til dozere og andre miljøforhold ved dozergaragen 

Uden for dozergaragen er placeret en 33 m3 tank med dieselolie til værkets dozere. Tanken er en 

ophævet, fritstående cylindrisk tank og står over en spildbakke af beton. DONG Energy har oplyst, 

at tanken er idriftsat i 1997. Det årlige forbrug af dieselolie er oplyst til ca. 200 m3.  

 

I henhold til vilkår 6.2 i miljøgodkendelsen af 30. januar 2003 skal afløb fra tankgården være for-

synet med ventil, som i tilfælde af uheld kan lukkes. Spild fra tankgården skal føres via oliesepara-

tor til sodbassinerne. Der er ikke i miljøgodkendelsen fastsat krav om voluminet af tankgården. 

 

For virksomheder som Stignæsværket, hvor oplag af mineralolie er en biaktivitet, skal oplaget være 

omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse eller direkte reguleret af bestemmelserne i Olietank-

bekendtgørelsen.
10

 

 

Ifølge Olietankbekendtgørelsens§ 4, stk. 3, gælder bekendtgørelsen direkte for dieselolietanken på 

Stigsnæsværkets kulterminal, da der ikke i godkendelsen af 30. januar 2003 er fastsat nærmere 

vilkår for tanken. Tanken skal ifølge bekendtgørelsens § 4, stk. 2, nr. 2, overholde bestemmelserne i 

§§ 26 og 27, § 28, stk. 1 og 3, nr. 1 – 5, § 29, § 31, § 36, § 37, stk. 3, §§ 38 – 42 og §§ 43 og 44. 

 

Miljøstyrelsen opretholder vilkår 6.2 i godkendelsen af 30. januar 2003, men tilpasser vilkåret til 

de aktuelle forhold på kulterminalen og præciserer, at tankgården skal kunne rumme tankens ind-

hold (vilkår 23). 

 

Der skal opsættes en instruks ved tanken, hvoraf det fremgår, at ventilen i tankgården skal lukkes i 

tilfælde af olieudslip (vilkår 23). 

 

Påfyldning af dieselolie i lagertanken fra tankvogn skal ske på befæstet areal og under konstant 

opsyn af chaufføren, og der skal foreligge instruks for påfyldning af dieselolie på lagertanken. In-

struksen skal sendes til Miljøstyrelsen inden den 1. juli 2014 (vilkår 24). 

 

Da der ikke foreligger oplysninger om korrosionsbeskyttelse af tanken, skal tanken inspiceres såvel 

indvendigt som udvendigt hvert 5. år. jf. Olietankbekendtgørelsens § 43, stk. 1, nr. 2. 

 

Eftersom tanken er overjordisk og udelukkende tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er 

tilgængeligt for udvendig, visuel inspektion, skal tanken ikke tæthedsprøves, jf. Olietank-

bekendtgørelsens § 43, stk. 2.  

 

Næste indvendige og udvendige inspektion af tanken skal foretages inden den 1. juli 2014 (vilkår 

25). 

 

Der er vaskerum i dozergaragen, og skyllevandet ledes til kulpladsen. Der er ikke noget afløb fra 

dozergaragen. 

                                                
10   Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer 

og pipelines med senere ændringer. 
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3.2.5 Ophør af aktiviteter 

Der indgår ikke vilkår om ophør af aktiviteter i godkendelsen af 30. januar 2003 af Stigsnæsværket.  

Efter bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed (§ 45) skal 

DONG Energy A/S senest 4 uger efter helt eller delvis driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndig-

heden og samtidig indsende et oplæg til vurdering af jordens og grundvandets forureningstilstand 

som følge af de pågældende aktiviteter, jf. § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord.  

 

Ved driftsophør forstås i henhold til § 45, stk. 2, i Godkendelsesbekendtgørelsen: 

 

1)  ophør af alle aktiviteter, der er omfattet af (Godkendelsesbekendtgørelsens) bilag 1, på 

virksomheden 

2)  permanent nedsættelse af kapaciteten til under tærskelværdierne i (Godkendelses-

bekendtgørelsens) bilag 1, eller 

3)  situationer omfattet af miljøbeskyttelseslovens §§ 78 a og 78 b. 

 

Miljøstyrelsen indsætter bestemmelsen om anmeldelse ved driftsophør som vilkår 27 i afgørelsen. 

 

Ved driftsophør skal alle olietanke og rørledninger desuden tømmes og sløjfes efter reglerne i Olie-

tankbekendtgørelsen11. 

 

3.2.6  Øvrige forhold 

Med påbuddet overføres fra godkendelsen af 27. april 2010 vilkår om etablering af meteorologisk 

vejrstation (vilkår 3 i påbuddet), vilkår om lugt (vilkår 7 i påbuddet), vilkår om opbevaring af affald 

(vilkår 20 og 21 i påbuddet) og vilkår om eventuelt indrapportering af vejrdata (vilkår 26).  

 

På baggrund af § 22, stk. 1, nr. 6, i Godkendelsesbekendtgørelsen fastsættes et generelt vilkår om, at 

driften af virksomheden eller den relevante del heraf skal indstilles, indtil vilkårene igen kan over-

holdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for 

menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt (vilkår 2). Hvis 

vilkår i øvrigt overtrædes, skal DONG Energy A/S straks træffe de nødvendige foranstaltninger for 

at sikre, at vilkårene igen overholdes (vilkår 2). Hvis vilkår ikke overholdes, skal DONG Energy A/S 

straks (når overtrædelsen er konstateret) indberette dette til Miljøstyrelsen (vilkår 1).  

 

3.3.  Udtalelse  

Miljøstyrelsen har den 18. september 2013 annonceret på hjemmesiden, at vilkår for drift af den 

bestående kulterminal vil blive revurderet. Der er ikke modtaget henvendelser fra offentligheden 

m.m. med ønske om at se udkast til påbud, når det foreligger. 

 

Miljøstyrelsen har den 27. november 2013 sendt et udkast til påbud i høring hos DONG Energy A/S 

og Slagelse Kommune. Miljøstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger til udkastet. 

 

 

                                                
11

  Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer 
og pipelines. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

 

4.1 Lovgrundlag 

 

4.1.1 Miljøbeskyttelsesloven  

4.1.1.1 Påbuddet 

Denne afgørelse meddeles som et påbud efter § 41, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun 

de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.  

 

Da revurderingen er gennemført inden 7. januar 2014 og ikke omfatter udvidelser eller ændringer 

af værket, er det ikke nødvendigt at tage stilling til, om der ikke udarbejdes en basistilstandsrapport 

i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 56, stk. 1 og 3. 

 

Påbuddets erstatter de vilkår for drift af kulterminalen, som Vestsjællands Amt fastsatte i miljø-

godkendelsen af 30. januar 2003. Vilkårene svarer i alt væsentligt til de vilkår, som Miljøcenter 

Roskilde fastsatte for den bestående kulterminal i godkendelsen af 27. april 2010 af udvidelse af 

kulterminalen.  

 

4.1.1.2 Revurdering af påbuddet 

Stigsnæsværket er omfattet af listepunkt 1.1 (a) og 1.1 (b) i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1454 af 20. 

december 2012 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen):  

 

”Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller 

derover: 

a) Hvor brændslet er kul og/eller orimulsion. (s) 

b) Hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.” 

 

Stigsnæsværkets kulterminal skal overholde de nye BAT-konklusioner for store fyringsanlæg, når 

disse er vedtaget, formentlig i efteråret 2014. Fristen for at overholde BAT-konklusionerne er 4 år 

efter, at de er vedtaget. Når BAT-konklusionerne foreligger officielt, vil Miljøstyrelsen derfor tage 

stilling til behovet for revision af påbuddet.  

 

4.1.1.3 Risikobekendtgørelsen 
Stigsnæsværket og kulterminalen er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. 

 

Den nærliggende olieterminal er omfattet af Risikobekendtgørelsen som en kolonne 3 virksomhed 

(”stor risikovirksomhed”) pga. af et stort oplag af petroleum, jetbenzin m.m. Som følge af afstanden 

mellem kulterminalen (ca. 800 m) og olieoplaget vil et uheld på olieterminalen ikke kunne påvirke 

kulterminalen. 

 

En eventuel brand i kuloplaget vil omvendt heller ikke indebære en risiko oplag på olieterminalen, 

jf. afsnit 3.2.11.1 i Miljøcenter Roskildes godkendelse af 27. april 2010 af udvidelsen af kul-

terminalen. 
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4.1.2 Planloven 

4.1.2.1 VVM-bekendtgørelsen  

Kulterminalen er omfattet af bilag 1, punkt 8b, i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om 

vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om plan-

lægning: ”Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes 

af skibe på over 1.350 tons.”  

 

Da der ikke foretages ændringer eller udvidelser af kulterminalen som følge af afgørelsen, er 

det ikke relevant at foretage en VVM-vurdering endsige foretage en VVM-screening som led i 

afgørelsen. 

 

4.1.3 Lov om miljømål 

Stigsnæsværket ligger op til flere internationale naturbeskyttelsesområde, jf. afsnit 3.2.13 i miljø-

godkendelsen af 27. april 2010 af udvidelse af kulterminalen.  

 

Revision af godkendelsen af kulterminalen er formelt set ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 408 af 

1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter med senere ændringer, idet der er tale om lovligt eksisterende aktiviteter 

set i forhold til bekendtgørelsen og det bagved liggende Habitatdirektiv.  

 

Miljøstyrelsen skal tilføje, at der ikke vil kunne optræde miljømæssige påvirkninger af de internati-

onale naturbeskyttelsesområder som følge af de aktiviteter, som afgørelsen omfatter, jf. de miljø-

mæssige vurderinger i VVM-redegørelsen, der blev udarbejdet som led i den planlagte udvidelse af 

kulterminalen, samt VVM-tilladelsen af 16. november 2009 til gennemførelse af udvidelses-

projektet. 

 

4.2 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for Stigsnæsværket med tilhørende kulterminal. 

 

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne afgørelse vil alene blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk un-

der rubrikken: ”Annoncering.” Annonceringen sker mandag den 9. december 2013. 

 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og 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 rekreative inte-

resser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København 

K, eller mst@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest mandag den 6. januar 2014 kl. 16.00. 

 

http://www.mst.dk/
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Virksomheden vil få besked, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage.  

 

Miljøstyrelsen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det 

materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et ge-

byr til nævnet, som også opkræver gebyret. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Behandlingen af en 

klage påbegyndes ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt, bortfalder klagen.  

4.3.1 Betingelser, mens en klage behandles 

Klage over afgørelsen har opsættende virkning i henhold til miljøbeskyttelseslovens 

§ 95, stk. 1, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

4.3.2 Søgsmål 

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter offentlig-

gørelse af godkendelsen, dvs. senest den 6. juli 2014.  
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5.  Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse, slagelse@slagelse.dk 
 
Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø, regionsjaelland@regionsjaelland.dk 
 
Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø (sjl@sst.dk) 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dn@dn.dk) 
 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. (natur@dof.dk) 
 
Dansk Sejlunion, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (ds@sejlsport.dk) 
 
Foreningen for Solskinsbyens Bevarelse v/Britta Nielsen (brini@post11.tele.dk) 
 
RGS 90 A/S Stigsnæs, Askelunden 24, 4230 Skælskør, Kim Nytofte-Bæk (knb@dsvm.dk) 
 
Advokatfirmaet Brun & Hjejle, Bredgade 38, 1260 København. Att.: Ulrik Lindow Sørensen, 
(uls@bruunhjejle.dk) 
 
Kirsten og Mogens Olsen, Gedehavevej 20, 4230 Skælskør (m.paakajenolsen@dlgmail.dk) 
 
Peter Chr. Justesen, Ørnehovedgård, Stigsnæs Landevej 571, Holten, 4230 Skælskør 
 
Søren Hansen, Parnasvej 4, Borød, 4180 Sorø 

mailto:slagelse@slagelse.dk
mailto:regionsjaelland@regionsjaelland.dk
mailto:sjl@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:ds@sejlsport.dk
mailto:brini@post11.tele.dk
mailto:knb@dsvm.dk
mailto:uls@bruunhjejle.dk
mailto:m.paakajenolsen@dlgmail.dk
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BILAG 1: OVERSIGTSPLAN 
 
 

 
 
 
Oversigtsplan: Kulterminalen er beliggende i det område, hvor der står 
”Stigsnæsværket”  
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BILAG 2:  VILKÅR OM KULTERMINALEN I GODKENDELSE AF 
30. JANUAR 2003l 

 

I godkendelsen af 30. januar 2003 af Stigsnæsværket er der fastsat følgende vilkår, der regulerer 

aktiviteterne på den eksisterende kulplads: 

 

Vilkår 1.12:  På kullageret må der lagres kul til kote 25. 

 

Vilkår 1.13:  Stigsnæsværket skal stoppe losning af kul, når vindstyrken målt som ½-times middel-

værdi på Stigsnæsværket overstiger 10,8 m/s samt ved vindstød over 20 m/s. 

 

Vilkår 1.14:  Umiddelbart efter losning og komprimering skal kullageret, såfremt kullageret støver, 

oversprøjtes med støvbinder. 

 

 Støvbindingen skal løbende vedligeholdes, således at støvflugt begrænses mest muligt. 

 

 Der skal foreligge en instruks vedrørende håndtering af kul, hvis formål er at undgå 

støvgener. 

 

Vilkår 3.3:  Fra den 31. december 2003 gælder følgende vilkår for støj fra kullosning12: 

 

Dage Tidsrum Skel 

ved P-

plads 

Gerdalund Holtenvej 

61 

Ørnehovedgård Agersø 

Mandag – 

fredag 

Lørdag 

Kl. 7 – 18 

 

Kl. 7 – 14  

 

70 

 

55 

 

55 

 

60 

 

45 

Mandag – 

fredag 

Lørdag 

Søn- og 

helligdag 

Kl. 18 – 22  

 

Kl. 14 – 22  

Kl. 7 – 22  

 

 

70 

 

 

45 

 

 

45 

 

 

55 

 

 

40 

Alle dage Kl. 22 – 7  70 40 40 40 35 

 

Vilkår 3.4:  Støjens maksimalværdi må om natten ikke overskride de i skemaet anførte værdier 

med mere end 15 dB(A) ved omliggende boliger13. 

 

Vilkår 4.10:  Slam fra Stigsnæsværkets sodbassiner må udspredes på kullageret med henblik på at 

udnytte slammets støvdæmpende effekt. Slammet skal ved udspredningen fordeles i et 

jævnt lag. 

 

Vilkår 6.2: Udendørs placerede tanke med olie og kemikalier skal opstilles i tankgårde. Afløb fra 

tankgårdene skal være forsynet med ventil, som i tilfælde af uheld vil blive lukket. 

Spild fra tankgårdene føres via olieseparator til sodbassinerne.  

 

 Tankgård 1 – 8 er dog undtaget fra ovenstående, idet de ikke har afløb, men i stedet er 

drænet. Dræn afledes samlet via ventil til kølevandskanalen. 

 

                                                
12

 Målt som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau i dB(A). 
13

 Der var dog reelt ikke forudsat kullosning om natten i godkendelsen af 30. januar 2003. 
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Indendørs placerede tanke til olie og kemikalier skal opstilles i indelukke, som kan til-

bageholde den største tanks indhold. 

 

Spildevand fra olietankene skal føres via olieseparator til sodbassinerne. 

 

Vilkår 8.2:  Stigsnæsværket skal dagligt føre tilsyn med bl.a.: 

 

o at støvbindingen på kulbunkerne er vedligeholdt 
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Vilkår 8.11:  Stigsnæsværket skal føre journal, hvori der bl.a. noteres følgende: 

 

o middelværdien i m/s (1/2 times middelværdi), når der foretages lastning og los-

ning) 

o forbrug af støvbinder (og vand) 

 

Ovennævnte vilkår udgår, når den aktuelle godkendelse af udvidelse af kulterminalen udnyttes. 

Vilkår om stop for kullosning ved visse vindstyrker udgår helt, idet vilkåret ikke anses for tilstræk-

keligt underbygget, men DONG Energy skal dog fortsat registrere oplysninger om vejrforholdene, 

således at der eventuelt senere kan tages fornyet stilling til spørgsmålet, hvis der skulle vise sig 

behov herfor (jf. vilkår 1).  

 

 

III 


