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1. INDLEDNING 

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, da det er Miljøstyrelsen, 
der har godkendelseskompetancen efter § 40 i lov om miljøbeskyttelse, jf. § 
11, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 1510 af 15/12/2010), og da det 
anmeldte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 39. 
 
Der er i VVM-bekendtgørelsen1 et krav om, at før endelig godkendelse og 
udstedelse af kommuneplantillægget skal der udarbejdes en 
sammenfattende redegørelse.  
 
Indholdet af den sammenfattende redegørelse, skal ifølge VVM-
bekendtgørelsens § 12, stk. 2, omfatte:  

 Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er 
knyttet til den.  

 De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for 
den forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynene er 
integreret i afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen er taget i 
betragtning.  

 Hvordan udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i 
offentlighedsfasen, er taget i betragtning.  

 Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger for at 
undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de væsentligste 
skadelige virkninger.  

 Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet 
som følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes 
overvåget.  

 

1.1 Den videre proces 
Miljøstyrelsen fremsender den sammenfattende redegørelse til Hvidovre 
Kommune sammen med kopi af indkomne indsigelser og bemærkninger, 
hvormed kommunalbestyrelsen får lejlighed til at udtale sig. 
 
Herefter vil Miljøstyrelsen tage stilling til om, der skal udstedes et 
kommuneplantillæg, der muliggør realisering af projektet. 
 
 

                                                 
1 BEK nr. 1510 af 15/12/2010 
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2. OFFENTLIG HØRING 

Forslag til kommuneplantillæg inkl.  VVM-redegørelse, 
Naturkonsekvensvurdering og ikke teknisk resume samt udkast til 
miljøgodkendelse for øget biomasse-indfyring på Avedøreværket har været 
sendt i offentlig høring i perioden 8. oktober 2012 til den 3. december 2012.  
 
Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar – henholdsvis fra 
Hvidovre Kommune og Greenpeace. 
 
Høringssvarene er sammenfattet og kommenteret i det følgende. Kopi af 
høringssvarene fremgår af bilag 1. 

2.1 Resumé og vurdering af høringssvar 
 

Høringssvar fra Greenpeace 
 

Øget kapacitet 
Greenpeace kan ikke støtte, at Avedøreværkets samlede kapacitet øges med i 
alt 225 – 255 MW. Dette begrunder Greenpeace med følgende: 
 

- Øget kapacitet på Avedøreværket vil sænke incitamentet til 
varmebesparelser i Københavnsområdet. Med den planlagte 
skrotning af blok 7 på Svanemølleværket og blok 7 på H.C. 
Ørsted Værket åbnes der op for varmebesparelser i takt med 
renovering af bygninger i hovedstadsområdet. 

 
- Øget kapacitet på det eksisterende Avedøreværk vil reducere 

incitamenterne for at undersøge, planlægge og etablere bedre 
alternativer til produktion af varme. Det nævnes, at 
København er beliggende oven på et stort geotermisk 
reservoir, og at behovet for 200 – 300 MJ/s mere fjernvarme 
i årene frem til 2030 vil kunne dækkes af flere geotermianlæg 
kombineret med en ambitiøs satsning på varmebesparelser. 

 
- Øget kapacitet vil betyde et yderligere behov for og 

afhængighed af brug af bæredygtig biomasse. Mængden er 
begrænset og vil blive begrænset i takt med, at kravene til 
bæredygtighed skærpes. 

 
- Øget kapacitet vil betyde en større miljøbelastning ikke 

mindst i forhold til Natura-2000 området ”Vestamager og 
havet syd for”. Dette er yderst relevant for emission og 
deposition af tungmetaller, da disse belastninger alt andet 
lige vil stige med øget indfyringskapacitet. 

 
Greenpeace finder det også særdeles utilfredsstillinde, at det med de 
konstruerede scenarier i VVM redegørelsen ikke er muligt at vurdere, hvor 
meget de miljømæssige konsekvenser kan reduceres, hvis den foreslåede 
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brændselsomlægning skete med en uændret samlet kapacitet på 
Avedøreværket. Greenpeace havde i første høringsfase foreslået medtaget et 
scenarie med uændret kapacitet. 
 
Miljøstyrelsens vurdering af øget kapacitet 
 
Greenpeaces synspunkter om varmebesparelse og geotermianlæg anses for 
at være af mere overordnet energipolitisk karakter. 
 
DONG Energy har mht. ønsket om øget biomasssefyring fremført, at i første 
omgang øges biomasseindfyringen på de kedler, der i forvejen fyres med 
biomasse (hoved og biokedel på blok 2), hvilket er muligt med et minimum 
af fysiske ændringer på anlægget (scenarie 1 i VVM redegørelsen). Dernæst 
ændres blok 1 til udover over kul og olie også at kunne fyres med biomasse 
(scenarie 2 i VVM- redegørelsen). I scenarie 1 og 2 foretages således kun 
mindre anlægstekniske ændringer. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at en forøgelse af brændselsomlægningen fra 
scenarie 0 til scenarie 1 og 2 skyldes flere forhold. Varmebehovet i 
hovedstadsområdet dækkes, så det anlæg med lavest 
varmeproduktionsomkostninger producerer først. Ved at øge indfyringen af 
biomasse på Avedøreværket vil dette anlæg producere konkurrencedygtig 
”grøn varme”, da produktionen flyttes fra andre produktionsanlæg i 
Hovedstadsområdet, herunder ældre fossilt baserede kraftvarmeenheder. 
Derudover skyldes den øgede kapacitet på Avedøreværket, at 
virkningsgraden på kedlerne reduceres når der anvendes biomasse frem for 
fossile brændsler, dvs. der skal anvendes en større energimængde fra 
brændslet for at producere samme el- og varmemængde. Endelig reduceres 
virkningsgraden når anlægget ældes, og der bør derfor tages højde for dette 
ved fastlæggelse at de fremtidige maksimalt tilladte kapaciteter.  
 
Gennemførelsen af scenarie 3 forudsætter, at der etableres egentlige nye 
anlæg. Opnormeringen er bestemt af forholdene på varmemarkedet i 
fremtiden, og en udvidelse af kapaciteten, som indgår i scenarie 3, vil kun 
blive gennemført, hvis der viser sig behov for ekstra varmekapacitet af 
hensyn til at sikre en ” grøn fjernvarmeforsyning ” i København.  
 
Af VVM redegørelsen fremgår det, at der stadig er behov for forskning vedr. 
udnyttelsen af Geotermi, og at sådanne anlæg kun kan dække en meget 
begrænset andel af fjernvarmebehovet i København inden for de kommende 
10 – 20 år. Uanset en eventuel udbygning med geotermi vil der fortsat være 
behov for varmeproduktion fra Avedøreværket i minimum 20-30 år.  
 
Der er i forbindelse med VVM redegørelsen udarbejdet en natur-
konsekvensvurdering. Denne naturkonsekvensvurdering viser, at en 
opnormering af anlægget med deraf følgende øgede emission af tung-
metaller, og deposition heraf i omgivelserne, ikke vil skade Natura 2000-
områderne nr. 143, heller ikke det nærliggende område på og omkring 
Vestamager.  
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Scenariet med biomasse uden ændret kapacitet er ikke medtaget i VVM 
redegørelsen. Det skyldes at det medfører mindre miljøbelastning end f.eks. 
scenarie 3B.  ( 3B svarer til scenarie 3, men hvor der ikke indgår kul i 
brændselssammensætningen)  Se neden for.  Miljøgodkendelsen giver 
desuden mulighed for drift af Avedøreværket i forhold til det af Greenpeace 
ønskede scenarie.   
 
I forbindelse med besvarelsen af høringssvarene knyttet til miljø-
godkendelsen, har Miljøstyrelsen valgt at efterkomme Greenpeaces ønske 
om at beregne, hvor stor en reduktion, der ville ske i emissionen af 
tungmetaller, hvis der ikke skete en kapacitetsforøgelse og der var fuld 
biomassefyring.  
 

AVV1 
kg/år 

AVV2 + bio 
kg/år 

AVV, i alt 
kg/år 

Stof 

Uændret 
kapacitet 

Scenarie 
3B 

Uændret 
kapacitet 

Scenarie 
3B 

Uændret 
kapacitet 

Scenarie 
3B 

Cadmium, Cd 1,1 1,2 2,7 3,1  3,8 4,4 
Kviksølv, Hg 4,6 4,9 3,8 4,4 8,4 9,3 
Krom, Cr 6,4 6,9 9 10,7 15,4 17,6 
Kobber, Cu 5,5 5,9 8,5 10,1 14 16 
Nikkel, Ni 6,8 7,3 9,2 10,8 16 18,1 
Bly, Pb 4,3 4,6 7,1 8,3 11,4 12,9 
Vanadium, V 9,8 10,5 11 13,3 20,8 23,8 
Arsen, As 6 6,4 7,3 8,4 13,3 14,8 
Molybdæn, Mo 1,95 2,1 3 3,8 5 5,9 
Selen, Se 119 128,2 87,5 101,8 206,5 230 
Zink, Zn 48 51,7 99,4 116,3 147,6 168 
Tabel. Emission af tungmetaller fra hver blok og i alt ved henholdsvis 1) uændret 
kapacitet med fuld biomasseindfyring og 2) i scenarie 3 med samtidig indblæsning 
af kulflyveaske  
 
Det fremgår at øgningen i emissionen af tungmetaller ved en opnormering 
på blok 1 er ca. 7 %.  Og for blok 2 er den 13-15 %.  Emissionen og 
depositionen af tungmetaller er således ikke væsentligt mindre ved uændret 
kapacitet og med fuld biomasse indfyring i begge blokke end i det 
tilsvarende scenarium med forøget kapacitet.  
 
Anvendelse af kulflyveaske og øgede emissioner af tungmetaller 
herfra 
 
Greenpeace opfordrer til, at miljømyndigheden overvejer at betinge en 
godkendelse af projektet af, at DONG Energy finder et langt mindre 
miljøbelastende alternativ til den forudsatte iblanding af tungmetalbelastet 
kulflyveaske til biomasse. 
 
Miljøstyrelsen vurdering af anvendelse af kulflyveaske og øgede 
emissioner af tungmetaller herfra 
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I miljøgodkendelsen, der er at betragte som VVM tilladelsen, blev der i det 
offentliggjorte udkast til miljøgodkendelse stillet krav om, at DONG Energy 
A/S hvert 5. år, første gang senest 1. januar 2018, redegøre for de tekniske 
og økonomiske muligheder for at substituere kulflyveaske med et alternativt 
additiv med mindre indhold af tungmetaller, subsidiært redegøre for 
muligheden for at reducere asketilsætningen, især i kedlen på blok 1.  
 
Miljøstyrelsen har som følge af høringssvarene besluttet at foretage en 
opstramning af det vilkår i miljøgodkendelsen, som omhandler en 
forpligtelse for DONG Energy til at undersøge alternativer til anvendelse af 
kulflyveaske som teknisk additiv ved forbrænding af biomasse, subsidiært 
undersøge muligheden for at nedbringe den tilsatte mængde af aske. 
Formålet hermed er at nedbringe emissionen og depositionen af tung-
metaller. 
 
Bæredygtig biomasse 
 
Det er Greenpeaces krav til biomasse, at produktionen opfylder ambitiøse 
bæredygtighedskriterier og giver en markant CO2 reduktion i forhold til det 
kul, som biomassen primært skal erstatte i en overgangsperiode på kraft-
varmeværker. 
 
Greenpeace skriver dog også, at der forestår et stort stykke arbejde for 
DONG Energy og også for de danske energi- og miljømyndigheder – med at 
dokumentere, at især de store mængder importerede træpiller kan 
produceres bæredygtigt og give reelle markante CO2 reduktioner.  
 
Miljøstyrelsens vurdering af bæredygtigt biomasse  
 
Fastlæggelse af officielle definitioner på bæredygtig biomasse ligger uden for 
rammerne af VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen og må henlægges til 
et andet regi. Der er ikke hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at kræve, at 
kraftværker fx kun må anvende et særlig form for biomasse, ligesom der 
heller ikke kan fastsættes vilkår i en miljøgodkendelse om oprindelsen af 
kul.  
 
Det er dokumenteret i VVM redegørelsen, at anvendelsen af træpiller (og 
halm i biokedlen) på Avedøreværket vil medføre en meget stor reduktion af 
udledningen af CO2 fra Avedøreværket. 
 
I VVM redegørelsen fremgår det af afsnit 2.2.1 at DONG Energy er gået 
sammen med andre europæiske energiselskaber i initiativet IWPB. Hvor de 
har opstillet 8 bæredygtigheds kriterier.  
- Sikre en minimumsreduktion af drivhusgasser sammenlignet med fossile 
brændsler 
- Undgå reduktion af eksisterende naturlige kulstoflagre 
- Beskytte biodiversiteten 
- Bevare eller forbedre jordkvaliteten 
- Bevare eller forbedre vandkvaliteten 
- Bevare eller forbedre luftkvaliteten 
- Ikke true produktionen af mad og vand og lokal brug af biomasse 
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- Bidrage til forbedret levestandard, samt medarbejderes og 
lokalsamfundets velfærd. 
 
DONG Energy oplyser at alle principperne bliver obligatoriske, da markedet 
i dag er i stand til at levere veldefineret dokumentation, der gør 
verifikationen mulig. DONG Energy er sammen med sine partnere i gang 
med at vurdere, hvordan principperne kan implementeres og hvordan der 
kan udarbejdes et system, der skal sikre en systematisk vurdering af DONG 
Energy´s leverandører af træpiller.  
 
Der foregår i øjeblikket et stort stykke arbejde både internationalt og på EU 
niveau. Og det forventes, at der i den nærmeste fremtid, vil komme et udspil 
på hvad der forstås ved bæredygtigt biomasse. 
 
 
 
Hvidovre Kommune 
 
Hvidovre Kommune finder det glædeligt, at DONG Energy´s A/S strategi 
medfører en væsentlig reduktion i brugen af fossile brændsler.  Det undrer 
kommunen, at VVM redegørelsen ikke indeholder et scenarie og mål for at 
der ikke fyres med fossile brændsler på Avedøreværket. 
 
Hvidovre Kommune er endvidere bekymret over, at den øgede brug af 
kulflyveaske medfører øget immission og deposition af tungmetaller. 
 
Den endelige godkendelse af omlægningen af brændselsomlægningen på 
Avedøreværket bør derfor indeholde en tidsbegrænsning for brugen af 
kulflyveaske på 5 år.  
 
Miljøstyrelsen vurdering af Hvidovre Kommunes bemærkninger 
 
Det kan oplyses at der er et scenarie (scenarie 3B) i VVM redegørelsen, der 
viser emissionen af tungmetaller m.m. ved fyring med ren biomasse i begge 
blokke. Dette scenarie blev medtaget som følge af idefasen, bl.a.  efter 
opfordring fra Hvidovre Kommune. 
 
Anvendelsen af kul på Avedøreværket ligger inden for rammerne for dansk 
energipolitik. Det er ikke Miljøstyrelsens opgave eller kompetence at 
udstikke særskilte retningslinjer om anvendelse af fossile brændsler på 
kraftværker, hvor Miljøstyrelsen er miljømyndighed. 
 
Bidraget til emissionen af tungmetaller fra indblæsning af kulflyveaske og 
bidraget herfra til depositionen af tungmetaller er medtaget i de 
beregninger og miljømæssige vurderinger, som er foretaget i VVM-
redegørelsen og i ansøgningen om miljøgodkendelsen. 
 
Da der p.t. ikke findes et teknisk/økonomisk alternativ til indblæsning af 
kulflyveaske ved fyring med biomasse i hovedkedlerne på Avedøreværket 
(for at undgå korrosion i kedlerne m.m.), er der ikke tilstrækkeligt grundlag 
for at fastsætte en decideret tidsbegrænsning for anvendelsen af 
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kulflyveaske som additiv. Et sådant krav ville fordre, at man på forhånd 
kunne sandsynliggøre, at et sådant alternativ eksisterer (eventuelt efter en 
videreudvikling m.m.). Det fremgår af VVM redegørelsen at DONG Energy 
har mange aktiviteter i gang for at reducere miljøbelastningen fra flyveaske. 
Se tabel. 3.2. 
 
Der er i vilkår 16 i udkast til miljøgodkendelse, som har været i offentlig 
høring fastsat en bestemmelse om, at DONG Energy A/S hvert 5. år, første 
gang senest 1. januar 2018, skal redegøre for de tekniske og økonomiske 
muligheder for at substituere kulflyveaske med et alternativt additiv med 
mindre indhold af tungmetaller, subsidiært redegøre for muligheden for at 
reducere asketilsætningen, især i kedlen på blok 1. Som nævnt i afsnittet: 
”Miljøstyrelsen vurdering af anvendelse af kulflyveaske og øgede 
emissioner af tungmetaller herfra” vil Miljøstyrelsen skærpe dette vilkår i 
den endelige miljøgodkendelse.  
 
 
Vandplanernes ophævelse 
 
Efter offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelse og udkast til 
kommuneplantillæg for øget biomasse-indfyring på Avedøreværket blev 
vandplanerne ophævet.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet har den 6. december 2012 truffen afgørelse om, 
at vedtagelsen af samtlige 23 statslige vandplaner er ugyldig.  
 
Dette betyder overordnet, at alle retsakter, der direkte bygger på de nu 
ophævede vandplaner, er bortfaldet. Konsekvensen heraf er f.eks. at  
 

- De kommunale handleplaner skal vedtages (igen), når der på 
ny foreligger endeligt vedtagne statslige vandplaner, og  

- Målene for vandforekomster i de tidligere amtsregionplaner, 
som blev afløst af miljømålene i vandplanerne, og som i 
forbindelse med strukturreformen fik retsvirkninger som 
landsplandirektiver, genopstår. 

 
Dette betyder f.eks., at faktiske oplysninger i vandplanerne kan anvendes i 
samme grad som før vandplanernes endelige vedtagelse og før Natur- og 
Miljøklagenævnets afgørelse, f.eks. i forbindelse med en VVM- vurdering. 
Derimod kan vandplanernes målsætninger ikke længere anvendes som 
retlig reference eller vurderingsgrundlag i en VVM vurdering. 
 
Bidraget fra Avedøreværket til havmiljøet med kvælstof er så ubetydelig at 
det ikke vil kunne registreres på vandområdets eutrofieringstilstand og vil 
således ikke påvirke sigtedybden, klorofyl indholdet eller ålegræssets 
udbredelse. Det er de parametre der stilles krav til i regionplan 2005 for 
Hovedstadsregionen.  
 
Mht. udledningen med tungmetaller, så er disse forhold reguleret i 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om 
miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 
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stoffer til vandløb, søer eller havet, med senere ændringer. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den øgede biomasseindfyring på 
Avedøreværket ikke er i konflikt med de miljømål der er i regionplan 2005 
for hovedstadsregionen.  
 
  

3. HØRINGENS INDFLYDELSE PÅ 
AFGØRELSEN 

Høringssvar fra Greenpeace har afstedkommet, at Miljøstyrelsen har 
udregnet emission af tungmetaller fra et scenarie, hvor blok 1 omlægges fra 
kul til biomasse, men med uændret kapacitet af det samlede Avedøreværk 
(se tabel 1).  
 
Dette scenarie viser, at emissionen og depositionen af tungmetaller ikke er 
væsentligt mindre ved uændret kapacitet og med fuld biomasse indfyring i 
begge blokke end i det tilsvarende scenarium med forøget kapacitet.  
 
Miljøstyrelsen har som følge af høringssvarene fra Greenpeace og Hvidovre 
Kommune besluttet at foretage en opstramning af det vilkår i 
miljøgodkendelsen, som omhandler en forpligtelse for DONG Energy til at 
undersøge alternativer til anvendelse af kulflyveaske som teknisk additiv 
ved forbrænding af biomasse, subsidiært undersøge muligheden for at 
nedbringe den tilsatte mængde af aske. Formålet hermed er at nedbringe 
emissionen og depositionen af tungmetaller. 
 
Kopi af supplerende bemærkninger fra DONG Energy til høringssvarende i 
2. offentlighedsfase fremgår af bilag 1. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at de supplerende bemærkninger og høringssvar 
ikke ændrer på den samlede stillingtagen til projektet, og VVM-redegørelsen 
giver et retvisende billede af projektet. 
 

4. FORVENTET AFGØRELSE 

4.1 Afgørelsen 
Grundlaget for Miljøstyrelsens afgørelse er det offentliggjorte planforslag 
med tilhørende VVM-redegørelse og naturkonsekvensvurdering, udkast til 
miljøgodkendelse og de indkomne høringssvar samt en eventuel udtalelse 
fra Hvidovre Kommune.  
 
Kommuneplantillægget med retningslinjer og rammer samt miljø-
godkendelsen forventes at være uændret i forhold til de offentliggjorte 
udkast, bortset fra den nævnte skærpelse af vilkår i godkendelsen om at 
DONG Energy skal undersøge mulige alternativer til anvendelse af kulflyve-
aske m.m. ved forbrænding af biomasse, jf. afsnittet ovenfor. 
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Denne afgørelse omfatter kun forholdet til planlovens VVM regler. Der er 
ikke taget stilling til om anlægget/brændselsomlægningen forudsætter 
tilladelse efter anden lovgivning.  
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5. TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009 
FOR HVIDOVRE KOMMUNE 

5.1 Hovedstruktur 

Avedøre Holme sydøstlige del opretholdes som et område til tekniske anlæg med 
mulighed for kraftvarmeværk og vindmøller. I Kommuneplan 2009 er området 
benævnt som kommuneplanramme 5T4. 

5.2 Retningslinjer  

Retningslinje 2.4.6 opretholdes, hvor det fremgår, at der udlægges en zone på 500 
m fra kraftvarmeværket. Inden for denne afstand må der ikke udlægges arealer til 
forureningsfølsom anvendelse, medmindre det kan godtgøres, at det ikke er 
forbundet med miljømæssige problemer. 

Supplerende retningslinje 

Det skal være muligt at gennemføre en øget biomasseindfyring på Avedøreværket i 
overensstemmelse med VVM redegørelsen herfor.  

5.3 Rammer for lokalplanlægningen  

Hvidovre Kommuneplans rammeområde 5T4, som omfatter Avedøreværket, skal 
opretholdes til anvendelse af kraftvarmeanlæg. 
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Kommuneplanramme 5T4..  
 
 
 
 

5.4 Forventet udformning af VVM-tilladelse 
 
Miljøgodkendelsen erstatter fuldt ud VVM tilladelsen, j.fr. § 9 stk. 3 i VVM-
bekendtgørelsen.  
 
 

6. BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

DONG Energy har en strategi om 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.  
 
Ud over DONG Energy´s egen strategi for reduktion af CO2 emissionen har 
varmeselskaberne omkring København et ønske om at reducere CO2 
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emissionen i forbindelse med produktionen af fjernvarme for derigennem at 
bidrage til målet om CO2-neutralitet. Specifikt ønsker Københavns 
Kommune at være den første CO2-neutrale hovedstad allerede i 2025.  
 
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, 
herunder en omlægning til anvendelse af biomasse på de centrale kraft-
varmeværker. 
 
Omstillingen til øget biomasse på Avedøreværket betyder en reduktion i CO2 
på max 84 % (j.fr. afsnit 7.3.2 i VVM redegørelsen)  i forhold til de 
fremskrevne udledninger af CO2 ved den nuværende driftsform. 
 
Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at de miljømæssige konsekvenser 
af projektet er uvæsentlige, og der ikke er miljømæssige forhold, som taler 
imod en godkendelse af projektet. 
 

6.1 Miljøhensyn i afgørelsen 
 
Der er udarbejdet en naturkonsekvensvurdering, der dokumenterer, 
at øget biomasseindfyring på Avedøreværket ikke vil påvirke det 
nærliggende Natura 2000–område på og omkring Vestamager . Nr. 
143. og nr. 142 Saltholm og omliggende hav. J.fr. habitatreglerne.  
 
Det fremgår af vurderingerne i miljøgodkendelsen, at de vejledende 
støjgrænser kan overholdes ved øget biomasseindfyring på Avedøre-
værket, og at luftforureningen er mindre end selv de skærpede krav i 
den nye bekendtgørelse om store fyringsanlæg (krav som ellers først 
gælder fra 1. januar 2016 for bestående fyringsanlæg som Avedøre-
værket). Luftforureningen fra Avedøreværket er således begrænset 
mest muligt ved anvendelse af bedst tilgængeligt teknik. 
 
 

7. ALTERNATIVER 
 
 I VVM-redegørelsens afsnit 4 er der redegjort for alternativer og 
driftsscenarier. 0´scenariet beskriver de miljømæssige forhold hvis 
projektet ikke gennemføres. I givet fald vil Avedøreværket blive drevet 
videre under de eksisterende miljøgodkendelsers vilkår og med den 
nuværende brændselssammensætning. 0´scenariet vil ligeledes betyde, at 
der ikke indfyres mere biomasse pr. år på Avedøreværket, hvilket betyder, at 
den CO2 reduktion, der er konsekvens af projektet udebliver.  
 
Af alternativer er Geotermi belyst overordnet. Geotermi er endnu til dels på 
forsøgsstadiet. Forskningsbehovet samler sig om at sikre injektionsboringer 

 13



 14

mod korrosion, bakterieaktivitet og udfældninger for at begrænse 
driftsomkostningerne.  Der er i regi af Hovedstadens Geotermi Selskab 
planer om et etablere et nyt Geotermianlæg. Uanset disse planer vil der 
fortsat være behov for varmeproduktion fra Avedøreværket i minimum 20 -
30 år. 
 
Af alternative placeringer er der overordnet vurderet på H.C. Ørstedsværket 
og Svanemølleværket. Der er ingen af disse der er realistiske alternativer til 
Avedøreværket. 
 
  
 

8. OVERVÅGNING 
 
Der vurderes, at den overvågning, som følger af vilkår i miljøgodkendelsen 
er tilstrækkelig til løbende at kunne dokumentere eventuelle påvirkninger af 
projektet. 
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København d. 3. december 2012 
 
Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring 
og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket 
 
 
I vores ”kommentarer til ”Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og 
opnormering af kapacitet for Avedøreværket” af 12. februar 20121 anførte vi, at vi med 
tilfredshed har noteret, at Greenpeace fik medhold i vores klage af 17. november 2010 fra 
Natur- og Miljøklagenævnet, der med deres afgørelse af 4. november 2011 ophævede 
miljøgodkendelse mv. til frit brændselsvalg på Avedøreværket. Og at DONG Energy 
efterfølgende meddelte, at de på den baggrund helt har opgivet at omstille Avedøre 2 til 
kulfyring.  
 
”DONG Energy og Miljøstyrelsen har taget Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse til 
efterretning, og de mangler i den tidligere VVM-redegørelse, som klagenævnets afgørelse 
påpeger, vil blive indarbejdet i VVM-redegørelsen for dette projekt, for så vidt at det også 
er relevant for det reviderede projekt.”2 
 
Vedrørende DONG Energy’s ansøgning om at få godkendelse til ”øget biomasseindfyring 
og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket” er det vores holdning, at vi støtter en 
omstilling af Avedøre 1 fra kul til biomasse, og at der kan indfyres mere biomasse på et 
Avedøre 2 med uændret kapacitet. Men vel at mærke kun, hvis der er tale om brug af 
biomasse, der giver en markant CO2-reduktion og opfylder ambitiøse 
bæredygtighedskriterier.  
 
Vi kan derimod ikke støtte, at Avedøreværkets samlede kapacitet øges med i alt 225-255 
MW - fra 595 til 642-670 MW på Avedøre 1, fra 100 til 125 MW på biokedlen og fra 805 
til 960 MW på Avedøre 2 – og den forøgede mængde biomasse, som denne opgradering vil 
føre til.  
 
Det er der 4 grunde til.  
 

1. Øget kapacitet vil yderligere sænke incitamentet for at indhøste varmebesparelser 
udover de allerede indregnede, som i forvejen burde være mere ambitiøse. Den 
eksisterende kraftvarme-kapacitet har i årevis været årsagen til, at varmebesparelser 
i det fjernvarmedækkede Københavnsområde oftest ikke har kunnet betale sig. Med 
de planlagte skrotninger af noget af denne varmekapacitet (blok 7 på 
Svanemølleværket og blok 7 på H.C. Ørsted Værket) åbnes der op for muligheden 

                                                 
1 
http://www.greenpeace.org/denmark/Global/denmark/Klima/2012/Dokumenter/Greenpeace%20kommentarer
%20til%20indkaldelse%20af%20ideer%20til%20Aved%C3%B8rev%C3%A6rket%2012-2-2012.pdf 
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2 http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/B1E3B344-7EE5-4668-BC3E-
142D0DE1CC99/136541/ideogforslagAvedrevrket.pdf 

http://www.greenpeace.org/denmark/Global/denmark/Klima/2012/Dokumenter/Greenpeace%20kommentarer%20til%20indkaldelse%20af%20ideer%20til%20Aved%C3%B8rev%C3%A6rket%2012-2-2012.pdf
http://www.greenpeace.org/denmark/Global/denmark/Klima/2012/Dokumenter/Greenpeace%20kommentarer%20til%20indkaldelse%20af%20ideer%20til%20Aved%C3%B8rev%C3%A6rket%2012-2-2012.pdf
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/B1E3B344-7EE5-4668-BC3E-142D0DE1CC99/136541/ideogforslagAvedrevrket.pdf
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/B1E3B344-7EE5-4668-BC3E-142D0DE1CC99/136541/ideogforslagAvedrevrket.pdf
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for at indhøste betydelige varmebesparelser især i takt med den planlagte og 
nødvendige renovering af bygninger i hovedstadsområdet – frem for en ensidigt 
forsyningsfokuseret strategi om blot at erstatte den reducerede – ”manglende” - 
varmekapacitet. 

 
2. Øget kapacitet på det eksisterende Avedøreværk vil reducere incitamenterne for at 

undersøge, planlægge og etablere bedre alternativer til produktion af varme i 
Københavnsområdet. Dette gælder ikke mindst geotermisk varme. København er 
formentligt den eneste storby i verden, der er beliggende ovenpå en stor geotermisk 
reserve og allerede har et udbygget fjernvarmesystem. Som det nævnes i VVM-
redegørelsen, så findes der geotermiske reserver i det østlige Danmark, der kan 
dække 30-50 % af fjernvarmeproduktionen i hovedstads-området i flere tusind år3. I 
følge GEUS skønnes der at være en geotermisk reserve på 60.000 PJ4. I 
”Varmeplan Hovedstaden 2” foreslår man i ”CO2-neutral-scenariet”, at der 
etableres et geotermi-anlæg med en varmekapacitet på 65 MW bl.a. med henvisning 
til ”at mindske den stigende afhængighed af biomasse i varmeproduktionen”5. Men 
der ville kunne satses mere ambitiøst og målrettet - og etableres flere geotermi-
anlæg i Hovedstadsområdet. På et møde hos Københavns Energi om ”Varmeplan 
Hovedstaden 2” (2. februar 2011) blev et spørgsmål om, hvorfor man begrænser sig 
til 65 MW, besvaret med, at det var størrelsen på ét geotermi-anlæg. De 200-300 
MJ/s fjernvarme, som DONG Energy vurderer, at der vil mangle frem til 2030 og 
som fremføres som argument for kapacitetsforøgelsen, vil alternativt kunne leveres 
med en kombination af mere ambitiøs satsning på varmebesparelser og geotermisk 
varme. 
 

3. Øget kapacitet vil betyde et yderligere øget behov for og afhængighed af brug af 
bæredygtig biomasse. Mængden af bæredygtig biomasse er begrænset og vil blive 
yderligere begrænset i takt med, at kravene til bæredygtighed skærpes.  

 
4. Øget kapacitet betyder en større miljøbelastning – ikke mindst i forhold til Natura 

2000-området ”Vestamager og havet syd for”, som ligger klods op af 
Avedøreværket. Det er yderst relevant for emission og deposition af tungmetaller, 
da disse belastninger alt andet lige vil stige med øget indfyringskapacitet. I 
oplægget skrev man: ”I Natura 2000-området gælder særlige forpligtelser til at 
beskytte arter og naturtyper, der er grundlaget for udpegningen af det pågældende 
Nature 2000-område. Et nyt projekt må således ikke medføre negative konsekvenser 
for arterne og naturtyperne i udpegningsgrundlaget – hverken i sig selv eller set i 
sammenhæng med påvirkninger fra andre eksisterende aktiviteter. I vurderingen af 
projektets mulige konsekvenser for Natura 2000-området vil der derfor blive lagt 

                                                 
3 VVM-redegørelsens afsnit 4.3.4, side 41. 
4 http://www.veks.dk/da/varmeproduktion/geotermi/ 
5 http://www.varmeplanhovedstaden.dk/files/otherfiles/0000/0067/VPH2-hovedrapport.pdf, s. 33. 

http://www.veks.dk/da/varmeproduktion/geotermi/
http://www.varmeplanhovedstaden.dk/files/otherfiles/0000/0067/VPH2-hovedrapport.pdf
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vægt på kumulative effekter, dvs. konsekvenser af den samlede belastning med 
eksempelvis kvælstof eller kviksølv.”6 

 
 
Brændselomlægning på Avedøreværket uden kapacitetsforøgelse 
 
Det fremgår af tabel 1, at forbruget af kul på Avedøreværkets blok 1 med scenarie 3 
nedbringes fra 15,6 PJ til 1 PJ, at forbruget af naturgas reduceres med godt 5,6 PJ, og at 
forbruget af biomasse stiger med 28 PJ i forhold til i dag (0-scenariet). 
 
Men det fremgår også, at brændselsforbruget på Avedøreværket med realiseringen af de 3 
scenarier øges med godt 7,8 PJ – fra 30,2 PJ i 0-scenariet til 38,1 i scenarie 3 – svarende til 
en stigning i indfyringskapaciteten på 25,9 %.  
Hovedparten (82,5 %) af kapacitetsudvidelsen sker med scenarie 1.  
 
Hvis DONG Energy – som vi har argumenteret for – fastholder samme indfyringskapacitet 
på Avedøreværket som i dag, så kan man alt andet lige spare indfyring af 7,8 PJ biomasse 
ud af de 28 PJ ekstra biomasse i forhold til i dag. 
 
Med andre ord ville en brændselsomlægning med samme reduktion i forbruget af kul og 
naturgas - men uden den foreslåede kapacitetsudvidelse – nedbringe det i forhold til i dag 
ekstra behov for biomasse fra 28 PJ til 20 PJ.     
 
Tabel 1. Brændselsforbrug og brændselsfordeling i de 4 scenarier7 

 
 

PJ/år 
 

Kul 
 

Olie 
Natur-

gas 
Træ-
piller 

 
Halm 

Bio-
masse 

Brænd-
sel i alt 

O-scenarie 15,64 0,1 7,16 5,16 2,16 7,32 30,22 
Scenarie 1 14,65 0,1 2,34 17,11 2,48 19,58 36,68 
Scenarie 2 6,87 0,1 2,54 25,10 2,48 27,57 37,08 
Scenarie 3 1,07 0,1 1,52 32,43 2,93 35,35 38,05 

 
 
I vores kommentarer af 12. februar 2012 efterlyste vi, at der blev udarbejdet et scenarie, 
hvor blok 1 omlægges fra kul til biomasse med uændret kapacitet på det samlede 
Avedøreværk.  
 
Vi finder det særdeles utilfredsstillende, at det med de konstruerede scenarier ikke er 
muligt at vurdere, hvor meget de miljømæssige konsekvenser kan reduceres, hvis den 
foreslåede brændselsomlægning skete med en uændret samlet kapacitet på Avedøreværket.  
 
                                                 
6 http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/B1E3B344-7EE5-4668-BC3E-
142D0DE1CC99/136541/ideogforslagAvedrevrket.pdf 
7 VVM-redegørelsen, side 34-39. 

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/B1E3B344-7EE5-4668-BC3E-142D0DE1CC99/136541/ideogforslagAvedrevrket.pdf
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/B1E3B344-7EE5-4668-BC3E-142D0DE1CC99/136541/ideogforslagAvedrevrket.pdf
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Medindfyring af kulflyveaske i biomasse 
 
Vi finder det dybt problematisk, at indfyring af biomasse indebærer medindfyring af store 
mængder kulflyveaske – 5 % i blok 1 og 2,5 % i hovedkedlen på blok 2. 
Det er helt grotesk, at man ved erstatning af kul med biomasse på Avedøreværket skal være 
nødt til at medindfyre kulflyveaske med opkoncentrerede mængder af tungmetaller fra 
kulfyring!  
 
Men DONG Energy anfører, at der ikke i dag er ”egnede tekniske alternativer, som kan 
sikre, at kedlen ikke korroderer og tilslagger samt modvirker forøget deaktivering af de-
NOx-katalysatorerne”8 
 
I VVM-redegørelsen for ”Brændselsomlægning på Avedøreværket” fra oktober 2010 skrev 
man: ”Efter brændselsomlægningen, hvor det bliver muligt af fyre 100 % biomasse på 
både Blok 1 og Blok 2, kan det muligvis lade sig gøre at undgå genindfyring af 
kulflyveaske. Det skal dog undersøges i praksis, før det kan bekræftes.”9 
 
Blandt mulige alternativer fremhæves især lermineraler – med et lavere indhold af kviksølv 
- som det mest nærliggende alternativ til kulflyveaske. Men DONG Energy henviser til ”en 
række tekniske udfordringer med at fremskaffe og anvende lermineraler, som skal afklares, 
inden det kan afgøres, om lermineraler udgør et reelt alternativt additiv.”10  
 
Det fremgår af ansøgningen, at den årlige mængde kulflyveaske, som skal afbrændes 
sammen med biomassen stiger fra 15 tons i dag (0-scenariet) til henholdsvis 25, 48 og 66 
tons i scenarie 1, 2 og 3. Disse mængder ville være betydeligt mindre, hvis den ansøgte 
brændselsomlægning af Avedøreværket ikke også omfattede en kapacitetsøgning. 
 
Som det fremgår af tabel 2 er tungmetal-indholdet i kulflyveaske 6-11 gange større end i 
kul. Og fra 12 (Zink) til 1700 (Selen) gange større end i den biomasse, som kulflyveasken 
skal tilsættes.  
Tungmetalindholdet i biomasse med 5 % kulflyveaske er således fra 2 (Cadmium og Zink) 
til 86 (Selen) gange højere end i biomasse. Og som det er illustreret i figur 1 er 
tungmetalindholdet i biomasse med 5 % kulflyveaske for 9 af tungmetallerne 36-73 % af, 
hvad det er i kul – men for Cadmium og Zink er indholdet henholdsvis 14 % og 40 % 
højere end i kul. 
 
 
 
 
 

                                                 
8 VVM-redegørelsen, side 40. 
9 http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/1ABDC5AE-6A9D-4561-9053-
0EB041B44588/115196/Del3VVMredegrelse.pdf, side 23. 
10 VVM-redegørelsen, side 26-29. 

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/1ABDC5AE-6A9D-4561-9053-0EB041B44588/115196/Del3VVMredegrelse.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/1ABDC5AE-6A9D-4561-9053-0EB041B44588/115196/Del3VVMredegrelse.pdf


Tabel 2. Tungmetalindholdet (mg/kg tør) i biomasse, kulflyveaske, biomasse med 
henholdsvis 5 % og 2,5 % kulflyveaske og i kul11. 
 

Tungmetal 
mg/kg tør 

 
Biomasse 

 
Kulflyveaske 

Biomasse  
med 5 % 

kulflyveaske 

Biomasse  
med 2,5 % 
kulflyveaske 

 
Kul 

As 0,2 54 2,89 1,55 5,2 

Cd 0,13 2,3 0,24 0,18 0,21 

Cr 1,7 101 6,67 4,18 10,6 

Cu 1,8 75 5,46 3,63 7,5 

Ni 0,46 79 4,39 2,42 8,3 

Pb 0,62 29 2,04 1,33 2,8 

V 0,32 246 12,60 6,46 25,8 

Zn 17 198 26,05 21,53 18,6 

Hg 0,0038 0,36 0,02 0,01 0,06 

Se 0,02 34 1,72 0,87 3,9 

Mo 0,4 24 1,58 0,99 2,3 

 
Figur 1 

Tungmetalindhold i biomasse med 5 % og 2½ % kulflyveaske 
sammenlignet med indholdet i kul

0

5

10

15

20

25

30

As Cd Cr Cu Ni Pb V Zn Hg Se Mo

M
g

/k
g

 t
ø

r

Biomasse med 5 % kulflyveaske

Biomasse med 2½ % kulflyveaske

Kul

                                                
 

 

Bredgade 20, Bagh 4            Stora Robertsgatan 20-22 A          PB 6803, St Olavspl               Box 151 64 
1260 København                   00171 Helsinki                                     0130 Oslo                               104 65 Stockholm 
Tlf 33-93 53 44                      Puh 09-698 63 17                                tlf 22 20 83 79                         Tel 08-702 70 70 
www.greenpeace.dk              www.greenpeace.fi                              www.greenpeace.no               www.greenpeace.se 
 
 

info@nordic.greenpeace.org 

5

11 VVM-redegørelsen, side 60-61. 
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Det fremgår af tabel 3, at der for alle tungmetaller – bortset fra kviksølv i scenarie 2 og 3 - 
er tale om stigende emissioner i forhold til i dag (0-scenariet). 
Forøgelsen i forhold til i dag er i scenarie 3 fra 3 % (Selen) til 157 % (Zink), hvilket er 
særdeles problematisk i betragtning af Avedøreværkets placering i en storby og klods op af 
et Natura 2000-område. 
 
 
Tabel 3. 
 

Biomasse med iblanding af kulflyveaske Forøgelse i.f.t. 0-scenariet Tungmetaller 
Kg/år 0-sce. Sce. 1 Sce. 2 Sce. 3 Sce. 1 Sce. 2 Sce. 3 

Cd 1,8 3,4 3,7 4,3 1,89 2,06 2,39 
Hg 12,1 13,2 11 9,6 1,09 0,91 0,79 
Cr 10,1 15,8 16,5 17,5 1,56 1,63 1,73 
Cu 8,2 13,6 14,5 15,9 1,66 1,77 1,94 
Ni 12,7 17,8 17,6 18,2 1,40 1,39 1,43 
Pb 6,7 11 11,7 12,8 1,64 1,75 1,91 
V 18,4 24,6 23,8 23,9 1,34 1,29 1,30 
As 10 14,3 14,3 14,8 1,43 1,43 1,48 
Mo 3,3 5 5,5 5,9 1,52 1,67 1,79 
Se 237,4 265 245 232,9 1,12 1,03 0,98 
Zn 55 123,4 141,5 165,6 2,24 2,57 3,01 

 
 
I vores kommentarer af 12. februar 2012 skrev vi, at det ville det være nyttigt, om man i 
beregningerne af tungmetal-udslippet ville specificere, hvad der specifikt skyldes den 
medindfyrede kulflyveaske. Med andre ord beregninger med og uden medindfyring af 
kulflyveaske. Og endvidere, at en sådan beregning ville give mulighed for at bedømme, 
hvad et muligt alternativ til tilsætning af kulflyveaske kunne betyde m.h.t. reduktion i 
udslippet af tungmetaller, og dermed medvirke til yderligere incitament for at finde 
alternativer til medindfyring af kulflyveaske. 
 
DONG Energy skal derfor have ros for, at man har imødekommet dette ønske og lavet en 
sådan beregning for de 3 scenarier12, som gengivet som i tabel 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 VVM-redegørelsen, tabel 7.11, side 75. 
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Tabel 4 
 

  
Med kulflyveaske 

 
Uden kulflyveaske 

Sparet udslip uden 
flyveaske 

Tung- 
Metaller 

Kg/år 
 

0-sce. Sce. 1 Sce. 2 Sce. 3 Sce. 1 Sce. 2 Sce. 3 Sce. 1 Sce. 2 Sce. 3 

Cd 1,8 3,4 3,7 4,3 2,7 2,7 3 0,7 1 1,3 

Hg 12,1 13,2 11 9,6 10,7 6,1 2,9 2,5 4,9 6,7 

Cr 10,1 15,8 16,5 17,5 10,2 7,7 6,5 5,6 8,8 11 

Cu 8,2 13,6 14,5 15,9 9,2 7,7 7,3 4,4 6,8 8,6 

Ni 12,7 17,8 17,6 18,2 11 7 4,4 6,8 10,6 13,8 

Pb 6,7 11 11,7 12,8 7,5 6,2 5,7 3,5 5,5 7,1 

V 18,4 24,6 23,8 23,9 14,1 7,5 2,8 10,5 16,3 21,1 

As 10 14,3 14,3 14,8 7,9 4,4 2 6,4 9,9 -12,8 

Mo 3,3 5 5,5 5,9 3,3 2,6 2,7 -1,7 -2,9 -3,2 

Se 237,4 265 245 232,9 192,8 106,3 43,7 72,2 138,7 189,2 

Zn 55 123,4 141,5 165,6 102,1 108,6 122,9 21,3 32,9 -42,7 

 
 
Det ses af tabel 4, at tungmetaludslippet i alle scenarierne uden medindfyring af 
kulflyveaske i forhold til i dag (0-scenariet) for alle tungmetaller undtagen Cadmium og 
Zink ville indebære et mindre tungmetaludslip.  
 
Greenpeace skal opfordre til, at miljømyndigheden overvejer at betinge en godkendelse af 
projektet af, at DONG Energy finder et langt mindre miljøbelastende alternativ til den 
forudsatte iblanding af tungmetalbelastet kulflyveaske til biomassen. 
 
 
 
Bæredygtig biomasse 
 
Det er vores krav til biomasse, at produktionen opfylder ambitiøse bæredygtighedskriterier 
og giver en markant CO2-reduktion i forhold til det kul, som det primært skal erstatte i en 
overgangsperiode på kraftvarmeværker13.  
 
 

                                                 
13 
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/EU%20Joint%20NGO%20briefing%20on%20biomass%20sustainabil
ity%20issues%20for%20energy.pdf  
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2012/Energy%20Revoluti
on%202012/ER2012.pdf, side 228-230.  

http://www.fern.org/sites/fern.org/files/EU%20Joint%20NGO%20briefing%20on%20biomass%20sustainability%20issues%20for%20energy.pdf
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/EU%20Joint%20NGO%20briefing%20on%20biomass%20sustainability%20issues%20for%20energy.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2012/Energy%20Revolution%202012/ER2012.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2012/Energy%20Revolution%202012/ER2012.pdf
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I VVM-redegørelsen skriver man om udfordringerne ved biomasse bl.a.14: 
 
”Hvor meget indfyringen af biomasse i stedet for fossile brændsler reducerer det globale 
CO2-udslip, afhænger for det første af hvilken form for biomasse, der er tale om, og 
hvordan den producers og transporteres. For det andet afhænger det af, om produktionen 
af eksempelvis træpiller har konsekvenser for den samlede skovmasse. Planter og træer 
udgør et stort lager af CO2, der som minimum bør holdes konstant, så atmosfæren ikke 
tilføres mere CO2. Der er udfordringer ved visse former for biomasse, som hænger 
sammen med den måde, som biomasseproduktionen foregår på, af sammensætningen af det 
lokale økosystem og af de konsekvenser, som biomasseproduktionen et sted har for 
arealanvendelsen et andet sted. Vurdering af biomassens bæredygtighed bør vurderes i det 
konkrete tilfælde. Det handler om at opstille standarder for bæredygtighed, vurdere lokale 
biomasseressourcer i et konkret livscyklusperspektiv og handle med de leverandører, som 
kan dokumentere, at deres biomasse er bæredygtig.” 
 
Dette kan vi helt tilslutte os, men det er dybt bekymrende, at de indirekte klimaeffekter ved 
produktion af træpiller både metodisk og konkret stadig er uafklarede.              .  
 
DONG Energy skriver herom: ”I forhold til indirekte klimamæssige konsekvenser for 
arealanvendelsen af øget biomasseforbrug (indirekte arealanvendelse og kulstofbinding) 
findes der i dag ingen anerkendt metode til at opgøre disse effekter.”  Og endvidere, at de 
indtil en anerkendt metode foreligger, vil tage udgangspunkt i et forsigtighedsprincip 
baseret på bæredygtighedskriterier baseret på 8 overordnede principper, som skal: 
 

 ”Sikre en minimumsreduktion af drivhusgasser sammenlignet med fossile brændsler 
 Undgå reduktion af eksisterende naturlige kulstoflagre 
 Beskytte biodiversiteten 
 Bevare eller forbedre jordkvaliteten 
 Bevare eller forbedre vandkvaliteten 
 Bevare eller forbedre luftkvaliteten 
 Ikke true produktion af mad og vand og lokal brug af biomasse 
 Bidrage til forbedret levestandard, samt medarbejderes og lokalsamfundets 

velfærd” 
 
Når DONG Energy skriver, at de ”vil sikre, at anvendelsen af træpiller som minimum 
reducerer de direkte drivhusgasemissioner (fremstilling, transport og afbrænding) med  
80 % sammenlignet med emissionerne fra et kulfyret kraftværk”, så udestår 
dokumentationen for, at de indirekte drivhusgas-udslip er så marginale, at der faktisk bliver 
tale om reelle og markante drivhusgas-reduktioner. 
 
Det er i den forbindelse særdeles problematisk, at biomasse beregningsmæssigt betragtes 
som et CO2-neutralt brændsel. Så længe denne praksis ikke er ændret, så må der som 

                                                 
14 VVM-redegørelsen, side 15-17. 
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minimum gøres klart rede for, hvad de reelle drivhusgasreduktioner er for den konkret 
anvendte biomasse med indregning af både de direkte og indirekte drivhusudslip.  
 
Den manglende reduktion til atmosfæren ved brug af en given biomasse – forskellen 
mellem det beregningmæssige CO2-neutralitet og det faktiske udslip med direkte og  
indirekte udslip inkluderet – må der kompenseres for med yderligere CO2-reduktioner i 
såvel DONG Energy’s målopfyldelser (halvering af CO2/MWh i 2020 i.f.t. 2006 og 85 % 
CO2-neutralitet i el- og varmesektoren i 2040) som i den danske målopfyldelse (40 % 
hjemlig reduktion af drivhusgasudslippet i 2020 i forhold til 1990). 
 
Halm kan betragtes som praktisk talt CO2-neutral, men det gælder ikke for træpiller. Og 
der er i forhold til regnskabet over udslippet til atmosfæren forskel på, om biomassen er 
produceret i Danmark, i EU eller andre steder.  
 
Indirekte drivhusgas-udslip med brug af dansk produceret biomasse indgår andetsteds i det 
danske drivhusgas-regnskab, selvom det ikke beregningsteknisk tilskrives afbrændingen af 
biomassen.  
Det samme ville gælde for biomasse produceret i EU, såfremt gældende LULUCF-regler 
ikke omgås.  
Men indirekte drivhusgas-udslip fra importerede træpiller fra eksempelvis USA og Canada 
– som har valgt at stå udenfor enhver Kyoto-forpligtelse – tilføres atmosfæren uden at det 
indgår i det danske drivhusgas-regnskab. Det er derfor særdeles bekymrende, når DONG 
Energy forventer ”at øge importen af træpiller fra lande uden for Europa, f.eks. fra det 
sydøstlige USA”. 
 
DONG Energy skriver endvidere, at man er i gang med at vurdere, hvordan principperne 
kan implementeres og hvordan der kan udarbejdes et system, der skal sikre en systematisk 
vurdering af deres leverandører af træpiller. 
Der forestår et stort arbejde for DONG Energy – og også for de danske energi- og 
miljømyndigheder - med at dokumentere, at især de store mængder importerede træpiller 
kan produceres bæredygtigt og give reelle markante CO2-reduktioner.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Tarjei Haaland 
Greenpeace 
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