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Miljøgodkendelse af Kolding Kommunes affaldskraftvarmeværk, 22. august
1996. Vilkår 9, 21 og 22 (med ændring af 20. januar 1998) vedr. luftemissioner
er overført til nærværende afgørelse.
Ændring af vilkår om prøvetagningsfrekvens samt forøgelse af driftstimer i
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Miljøgodkendelse til oplag og kompaktering af forbrændingsegnet affald, 10.
juli 1998.
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Miljøgodkendelse til etablering af et anlæg til regnvand, overfladevand og
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overført til nærværende miljøgodkendelse.

Næste revurdering af miljøgodkendelsen finder sted senest januar
2008.

Sammendrag
Den 31. juli 2003 indledte Vejle Amt og Trekantsområdets Affaldsselskab (TAS) forhandlinger om revision af miljøgodkendelsen af
Kolding Forbrændingsanlæg (tidligere Kolding Affaldskraftvarmeværk). Den reviderede miljøgodkendelse omfatter opgradering af
røggasrensningsanlæg på den eksisterende kraftvarmelinje (ovn 2),
samt opgradering af det delvis fælles røggasrensningsanlæg på to
eksisterende varmtvandslinjer (ovn 3 og 4).
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Damhaven 12
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Ombygningen af røggasrensningen foretages, så anlægget kan leve op
til de nye krav fra EU, som udtrykt i bekendtgørelsen om anlæg, der
forbrænder affald. 1 Der indføres nye skærpede emissionskrav, bl.a. for
støv, dioxin, saltsyre og svovldioxid. Desuden foretages der ændringer
i styringen af værket og måleudstyret. Godkendelsen er en revision af
de eksisterende godkendelser. Nogle vilkår er videreført fra tidligere
godkendelser, andre er indført som konsekvens af ny lovgivning og en
vurdering af bedste tilgængelige te knik.
I overensstemmelse med de muligheder, der ligger i Bekendtgørelse
om anlæg, der forbrænder affald har TAS søgt om nogle afvigelser fra
de almindelige bestemmelser i bekendtgørelsen. Det drejer sig om en
højere græns eværdi for emission af kvælstofilte (NO x), fortsat drift
uden støttebrændere og egenkontrolmåling af fluorbrinte uden brug af
et kontinuert måleinstrument. Amtet accepterer disse afvigelser.
Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsni ttet Grundlaget for
afgørelsen.

1

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2003.
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Amtets afgørelse
Vejle Amt reviderer miljøgodkendelserne af Kolding Forbrændingsanlæg, Bronzevej 6, 6000 Kolding, matr.nr. 10 by og 10k, Harte By,
Harte. Godkendelserne revideres med påbud efter miljøbeskyttelseslovens2 § 41.
Samtidig fraviger Vejle Amt krav om støttebrændere og kontinuert
måling af flourbrinte (HF) efter reglerne i §10 og bilag 4 i bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. Efter §29 i samme bekendtgørelse tillader Amtet afvigelse fra kravene i bekendtgørelsens bilag 7
til kvælstofilte (NO x).
Virksomheden skal overholde de relevante regler i Bekendtgørelse om
anlæg, der forbrænder affald, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 162
af 11. marts 2003. Dele af denne bekendtgørelse er gengivet i bilag 6
til denne afgørelse. I vilkårene nedenfor betegnes denne lovgivning
”bekendtgørelsen”.
Påbudet meddeles med følgende vilkår:

Vilkår
Etablering, anlæg, in dretning
1. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med
det, der er oplyst i grundlaget til denne afgørelse, med mindre det
er ændret i a fgørelsens vilkår.
2. Senest den 28. december 2005 skal alle forbrændingsanlæggets
arealer, hvor der er oplag af affald eller restprodukter og hvor der
efter tilsynsmyndighedens vurdering er risiko for forurening af
overfladevand, være befæstet med tæt belægning. Samtidig skal
der være etableret lagerkapacitet til alt overfladevand og til forurenet vand, der fremkommer ved spild eller brandslukning på
disse arealer. Vandet skal opsamles og genanvendes i størst muligt
omfang i forbindelse med virksomhedens processer.
3. Når røggasrensningsteknologi er valgt, skal virksomheden udarbejde nye immissionsberegninger (OML-beregning).
Forudsætningerne for b eregningerne skal aftales med tilsynsmyndigheden. Der kan med baggrund i denne beregning stilles
yderligere krav til røggassens sammensætning med hensyn til
temperatur og vandindhold i røggassen. Resultatet af beregningen
skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest den 30. juni 2004.
4. Der skal senest den 30. juni 2004 til tilsynsmyndigheden indsendes
en miljøteknisk beskrivelse af det valgte røggasrensningssystem.
Beskrivelsen skal samtidig indeholde detaljerede oplysninger om,
2

Miljø- og energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 med senere ændringer
(miljøbeskyttelsesloven)
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hvordan virksomheden vil leve op til bekendtgørelsen. Oplagring
af biomasseaffald skal ligeledes beskrives.
Drift
5. I forbindelse med op- og nedkørsel af ovnlinjerne, hvor temperaturen er under 850°C, må der kun fyres med forbrændingsegnet
biomasseaffald, som defineret i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om biomasseaffald.3
6. Antallet af opstarter og nedkørsler skal begrænses mest muligt.
Hvis antallet overstiger 4 opstarter per måned per ovnlinje kan
Vejle Amt stille krav om etablering af støttebrændere.
7. Der kan accepteres udetid på kontinuerte måleinstrumenter i en
periode på maksimalt 1 uge ad gangen i forbindelse med eftersyn
og kalibrering. Betingelse for dette er, at det kan sandsynliggøres
overfor tilsynsmyndigheden gennem andre kontinuerte målinger, at
de pågældende emissionsgrænser er overholdt. Dokumentationen
skal i hvert tilfælde aftales med tilsyn smyndigheden. Såfremt tilsynsmyndigheden ikke kan acceptere dokumentationen, skal det
pågældende røggasrensningssystem og ovnlinje(r) lukkes ned i
overensstemmelse med §12 i bekendtgørelsen. Manglende dokumentation for overholdelse af emissionsgrænser sidestilles med
nedbrud og unormal drift.
8. Virksomhedens drift må ikke give anledning til affaldsflugt, støveller lugtgener som tilsynsmyndigheden finder væsentlige.
Modtagelse af affald
9. Virksomheden må maksimalt afbrænde 110.000 tons affald om
året, svarende til højst 16 tons i timen. Virksomheden må modtage
de affaldsarter, som er nævnt i bilag 5, dog ikke affald, der ifølge
kommunale affaldsregulativer eller anden lovgivning skal genanvendes, deponeres eller specialbehandles. Tilsynsmyndigheden kan
ændre listen, hvis der e fter myndighedens vurdering modtages affaldsarter eller mængder, der viser sig at være uegnede til forbrænding på anlægget. Såfremt virkso mheden ønsker listen ændret,
skal der søges særskilt om dette.
10. Der skal udarbejdes en procedure for modtagelse af affald, som
mindst omfatter stikprøvekontrol, opsporing af kilden til uegnet
affald og vurdering af forbrændingsegnethed for nye eller eksisterende affaldstyper. Proceduren skal senest den 30. juni 2004 indsendes til tilsynsmyndighedens accept. Proceduren kan være i form
af en revision af virksomhedens gældende modtageregler for forbrændingsegnet a ffald.
11. Der må afbrændes op til 1.000 tons malingsslam om året fra fremstilling af vand- eller pulverbaseret maling. Massen af de enkelte
partier malingsslam skal registreres på virksomheden. Der skal
foreligge deklarationer, som er repræsentative for indholdsstoffer i
de enkelte partier malingsslam. Slammet må ikke indeholde mere
3

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 1997, Bekendtgørelse om biomasseaffald.
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end 1% halogenerede organiske forbindelser, udtrykt som klor.
Flydende malingsslam må kun opbevares i den dertil indrettede
tank.
Oplagsforhold
12. Røggasrensningsprodukter (filterkage) skal opbevares og transporteres i vandtætte beholdere. Der må på forbrændingsa nlægget
maksimalt oplagres 100 tons restprodukter på udendørs oplagsarealer. Restprodukterne skal bortskaffes løbende og må maksimalt
oplagres i et år.
13. Der må på udendørs oplagsarealer foretages midlertidig opbevaring af op til 8.000 tons storskrald i form af møbler, emner af træ,
større grene og træsty kker. Affaldet må maksimalt oplagres i ét år.
14. Oplagspladsen for storskrald skal være ryddet og rengjort mindst
én gang årligt, eventuelt sektionsvis.
Luft
15. Emissionerne fra virksomhedens skorsten skal i afkast efter hvert
røggasrensningssystem overholde følgende grænseværdier indtil
det nye røggasrensningsanlæg og styrings- og overvågningssystemer er indkørt i løbet af 2004 og 2005. Værdierne refererer til
tør røggas ved 11% O2, temp. 273° K og tryk 101,3 kPa:
Parameter
CO
CO
HCl
HCl
Partikler
Partikler
Pb+Cr+Cu+Mn 1)
Pb 1)
Ni+As 1)
Cd+Hg 1)
HF
SO2
TOC 2)

Mg/Norm.
m3
100
150
50
65
30
40
5
1
1
0,2
2
300
20

Kontrolperiode

Kontrolmetode

Time
90% fraktil af
døgnperiode, time
Uge
Døgn
Uge
Døgn
År
År
År
År
År
År
År

Kontinuert
Kontinuert
Kontinuert
Kontinuert
Kontinuert
Kontinuert
Stikprøve
Stikprøve
Stikprøve
Stikprøve
Stikprøve
Stikprøve
Stikprøve

1) Sum af partikel- og gasfase.
2) Sum af brændbare og organiske stoffer målt som kulstof undtagen CO.

16. Snarest muligt og senest den 28. december 2005 skal emissionsgrænse rne i bilag 7 i bekendtgørelsen overholdes. Overgangen til
de nye emissionsgrænser aftales nærmere med tilsynsmyndigheden.
17. I de første 12 måneder efter at det nye røggasrensningssystem er
indkørt kan flourbrinteemissionen (HF) kontrolleres ved stikprøvemålinger med en kontrolperiode på et år. Der skal gennemføres et
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måleprogram med mindst 6 samtidsmålinger af saltsyre (HCl) og
HF fordelt på hver anden måned.
18. Virksomheden skal snarest efter de første 12 måneder af drift med
det nye rensningsanlæg til tilsynsmyndigheden indsende en vurdering af HF-emissionen og sammenhæng med HCl. Hvis måleprogrammet kan dokumentere en sammenhæng mellem emissioner af
HCl og HF, eller hvis rensningsgraden gør, at HF-målingerne konsekvent er under halvdelen af emissionsgrænsen, kan stikprøvekontrol af HF fortsætte i overensste mmelse med undtagelsen i
bilag 4 i bekendtgørelsen, det vil sige 2 præ stationskontroller om
året.
19. Emissionen af kvælstofilte (NOx) må indtil 1. januar 2010 følge de
emissionsgrænser, der er angivet i bekendtgørelsens §29 pkt. 2) og
4).
Støv
20. Støvemissionen fra siloer til opbevaring af aske må ikke overskride
25 mg/Normal m3. Filteret skal tilses mindst en gang hver anden
måned og udskiftes ved konstaterede utætheder. Tilsyn og filterskift noteres i en driftsjournal.
21. Oplag og andre udendørs aktiviteter, herunder transport af restprodukter, må ikke give anledning til støvgener som tilsynsmyndigheden vurderer er væsentlige.
Støj
22. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride 70
decibel, dB(A), målt i ethvert punkt i virksomhedens skel.
Forebyggelse
23. Lagertanken for teknisk vand og overfladevand skal være forsynet
med en akustisk alarm, der aktiveres, når lagertanken er fyldt til
maksimalt niveau. 4
24. Det skal sikres, at der ved oplagspladsen for storskrald ikke ved
selvantændelse opstår brand i oplaget. Den enkelte mile må maksimalt indeholde 4.000 tons affald og skal være adskilt fra øvrige
miler med en brandvej, mindst 10 meter bred.
Bedste tilgængelige teknologi
25. Der skal senest den 1. november 2008 til tilsynsmyndigheden
fremsendes en redegørelse for, hvad virksomheden mener er bedste
tilgængelige teknik for dens aktiviteter.
26. Når EU-kommissionens BAT-reference dokument (BREF) for
forbræ ndingsanlæg foreligger, skal virksomheden udarbejde en
redegørelse for hvilke dele af driften, der eventuelt påvirkes af de
anbefalinger om driftspraksis, som ligger i dokumentet.
4

Vilkår 4 i miljøgodkendelse af 8. november 2000. Vilkåret har retsbeskyttelse indtil 8. november 2004.
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Redegørelsen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 år efter
at BREF-dokumentet foreligger.
27. Virksomheden skal senest den 15. januar 2005 indsende en redegørelse for eventuelle tiltag, som kan reducere mængden af producerede restprodukter mest muligt og forbedre muligheden for genanvendelse af disse restprodukter.
Egenkontrol
28. Indtil den nye røggasrensning og styrings- og overvågningssystemer er indkørt i løbet af 2004 og 2005 skal virksomheden
overholde følgende egenkontrolkrav:
A) Der skal gennemføres 6 stikprøvemålinger pr. år på ovn 2 og 4
stikprøver efter det fælles rensningsanlæg for ovn 3 og 4.
Stikprøverne skal omfatte bestemmelse af røggassens indhold af de
i vilkår 15 anførte parametre, hvor kontrolmetoden er stikprøvemåling.
B) 6 gange årligt skal der foretages en verifikation af de kontinuert registrerende målere på ovn 2, og 4 gange årligt på de
fælles kontinuerte registrerende målere for ovn 3 og 4.
C) Alle prøvetagninger og analyser skal foretages af et firma, der
er akkrediteret til luftemissionsmålinger.
29. Det nøjagtige tidspunkt for overgangen til de nye egenkontrolregler aftales nærmere med tilsynsmyndigheden. Senest den 28. december 2005 skal virksomheden gennemføre egenkontrolmålinger
på afkast efter hvert samlet røggasrensningssystem i overensstemmelse med bekendtgørelsens Bilag 4. Målestedet er efter
sidste røggasrensningstrin. Målestedet og måleplacering skal leve
op til de vejledende krav i Miljøstyrelsens luftvejledning. Luftemissionsmålinger skal foretages med metoder anbefalet i den til
enhver tid gældende m etodeliste fra Miljøstyrelsen, som er offentliggjort på referencela-boratoriets webside www.ref-lab.dk/.
30. Kontinuerte miljømålere (AMS) skal senest den 28. december
2005 kvalitetssikres i overensstemmelse med gældende CEN
standarder/alternativt ISO standarder, p.t. prEN 14181 og ISO
14956 (herefter benævnt ”standarden”). Der henvises til Miljøstyrelsens metodeblad nr. MEL-16 ”Kvalitetssikring af autom atisk
målende systemer”.
31. Den løbende kvalitetssikring af AMS-målere skal dokumenteres
ved, at et firma akkrediteret til luftemissionsmålinger en gang om
året gennemfører både den krævede sikring af AMS-instrumenter
og en audit af, at virksomheden overholder standardens kvalitetssikringsniveau for løbende kontrol af måleinstrumenter (QAL
3). Dokumentationen, i form af en rapport fra målefirmaet, skal
sendes til tilsynsmyndigheden 1. gang senest 28. december 2005.
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Kun når denne dokumentation foreligger, må virksomheden fratrække målernes usikkerhed fra målingerne i overensstemmelse
med bilag 7 i nærværende afgørelse.
32. Indtil det nye rensningssystem for dioxin er indført skal der foretages præstationsmålinger af dioxiner og furaner hvert halve år på
afkast fra hvert røggasrensningssystem, første gang senest 1. april
2004.
33. I de første 12 måneder, efter at det nye røggasrensningssystem er
taget i brug, skal der foretages præstationskontrol af emissioner af
tungmetaller, dioxiner og furaner mindst hver tredje måned.
34. Til kontrol af udskillelse af dioxiner aflejret i skorstenen (den såkaldte memoryeffekt) skal der for ovn 2 udføres præstationskontrol
af dioxiner og furaner 2 gange om året ved det hidtidigt anvendte
målested i skorstenen. Kontrollen skal foregå samtidig med
egenkontrolmålinger for ovn 2. Kontrolprogrammet for denne
udskillelse påbegyndes senest et halvt år efter dioxinrensningen på
ovn 2 er fuldt udbygget og idriftsat. Kontrolprogrammet kan efter
aftale med tilsynsmyndigheden afsluttes, når 2 på hinanden følgende præstationskontroller med mindst tre måneders mellemrum
har påvist, at emissionen er under emissionsgrænsen for dioxiner
og furaner i bekendtgørelsens bilag 7.
35. De kontinuerte miljømåledata, inkl. for opstarts- og nedkørselsperioder, opsamles og lagres elektronisk og gemmes i en periode
på mindst 5 år. Disse data skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende
udarbejde rapporter om emissioner under opstart og nedkørsel.
36. Såfremt det automatiske målesystem for ilt, temperatur og vand/dampindhold i røggassen er ude af drift kan der med tilsynsmyndigheden aftales erfaringsværdier til brug i beregning af emissionskoncentrationer.
37. Såfremt stikprøvemålinger eller præstationsmålinger overskrider
emissionsgrænsen med en faktor 3 eller mere, skal der omgående
bestilles en ekstra måling, som skal gennemføres senest 1 måned
efter overskridelsen konstateres.
38. Der skal udtages prøver af forbrændingsslaggen mindst 1 gang for
hvert parti på maksimalt 5.000 tons slagger. Slaggen skal analyseres for TOC. Resultaterne skal indgå i den løbende rapportering til
tilsynsmyndigheden. Prøverne skal udtages repræsentativt og forbehandles og analyseres i overensstemmelse med bilag 5 i Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til byggeog anlægsarbe jder.5
39. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden gennem målinger dokumentere, at vilkår 20 vedrørende støv
fra askesilo overholdes. Dokumentationen vil normalt kun blive
forlangt en gang årligt. Krav til dokumentationen aftales nærmere
med tilsynsmyndigheden.
5

Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 655 af 27 juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til
bygge- og anlægsarbejder
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40. Lagertanken til teknisk vand og overfladevand skal kontrolleres
ved indvendig inspektion for utætheder og udsivning mindst én
gang om året. Kontrollen kan foretages af virksomheden i henhold
til interne procedurer. 6
41. Der skal ved oplagspladsen til storskrald føres journal over til- og
fraført affald, herunder mængder. Journalen skal være tilgængelig
for tilsynsmyndigheden.
42. Der skal årligt foretages mindst 12 stikprøvekontroller af, at det
affald som leveres til anlægget, er forbrændingsegnet og er omfattet af de affaldsarter, der er nævnt i bilag 5 til denne afgørelse.
Affald, som ikke hører til de godkendte arter, skal afvises. Stikprøvekontrol skal omfatte fysisk undersøgelse af og klassificering
af modtaget affald efter affaldsart (EAK-koder).
43. Der skal årligt foretages mindst 2 repræsentative kontrolmålinger
af hver type malingsslam fra hver kilde, som er modtaget på anlægget, til d okumentation af at slammet svarer til det, der er tilladt
i vilkår 11.
44. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden gennem enten målinger eller beregninger dokumentere, at
vilkår 22 overholdes. Dokumentationen kan dog højst forlanges en
gang årligt. Målinger eller beregninger skal ske i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger og vejledninger nr. 5/1984, nr.
6/1984 og nr. 5/1993. Målingerne skal foretages af et firma akkrediteret til at udføre ”Miljømålinger – ekstern støj” og optaget på
listen over godkendte laboratorier, udarbejdet af Miljøstyrelsens
referencelaboratorium for støjmålinger.
Indberetning
45. Alle vilkår vedrørende indberetning, inklusive indberetning af
akkrediterede rapporter, kan overholdes ved digital indberetning,
f.eks. ved e-mail eller ved at give tilsynsmyndigheden adgang til
rapporter via elektronisk netværk.
46. Der skal hver måned til tilsynsmyndigheden indsendes en rapport
med opgørelse over emissioner, uheld, driftsforstyrrelser og
emissionsoverskridelser i den forudgående måned. Iværksatte tiltag
for at forebygge emissionsoverskridelser skal beskrives.
47. Ved overgang til de nye emissionsgrænser skal der i månedsrapporterne gøres rede for, om halvtimegrænseværdierne i kolonne
A er overholdt eller om det kan sandsynliggøres, at kolonne B
overholdes for hele kalenderåret, jf. bekendtgørelsens bilag 7 pkt.
b.
48. Den nuværende månedsrapportering af emissioner, uheld, driftsforstyrrelser og emissionsoverskridelser skal fortsætte indtil en ny
rapport er indført. Udformningen af den nye månedsrapport skal
aftales med tilsynsmyndigheden. Senest 1. juni 2005 skal der indsendes et udkast til en model af rapporten til tilsynsmyndigheden.
6

Vilkår 5 i miljøgodkendelsen af 8. november 2000. Vilkåret har retsbeskyttelse indtil 8. november 2004.
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49. Resultater af stikprøvekontrolmålinger, udarbejdet af målefirmaer
akkrediteret til luftemissionsmålinger, skal senest 2 måneder efter
prøvetagning indsendes til tilsynsmyndigheden.
50. Overskridelse af emissionsgrænser med en faktor 3 skal straks og
senest den efterfølgende arbejdsdag indberettes til tilsynsmyndigheden. Indberetningen skal være skriftlig, gerne elektronisk, og
skal orientere om de tiltag, virksomheden har truffet for at imødegå
emissionsoverskridelserne og forebygge lignende hændelser.
51. Hvis det konstateres, at lagertanken til teknisk vand og overfladevand er utæt, skal tilsynsmyndigheden og Kolding Kommune
straks underrettes.
52. Der skal hvert år senest den 1. juni til tilsynsmyndigheden indsendes en rapport om årets drift og overvågning af anlægget. Rapporten skal som minimum indeholde:
•
•
•

•

en redegørelse for emissioner til luft og vand sammenholdt med de
emissionsgrænseværdier, der gælder for anlægget,
en redegørelse for overholdelse af driftsvilkår, samt for driftsforstyrrelser,
en redegørelse for hvordan mængden af restprodukter søges begrænset
mest muligt og hvordan genanvendelse af restprodukterne optimeres,
resultat af årets stikprøvekontroller på modtaget affald, årets modtagne
affaldsmængder, såvidt muligt fordelt efter affaldsart og mængder samt
dokumentation for indholdet i modtaget malingsslam.

Rapporten kan afgives som en del af et grønt regnskab eller miljøredegørelse.
Nedlukning af virksomheden
53. I tilfælde af virksomhedens lukning skal der senest tre måneder
efter, at der er truffet beslutning herom, sendes en plan til tilsynsmyndigheden. Planen skal beskrive nedlukning og afvikling af
anlægget og rydning af gru nden.

Øvrige bemærkni nger
Restprodukter
Virksomhedens affald og restprodukter skal genanvendes/bortskaffes
efter Kolding Kommunes affaldsregulativer eller kommunens anvisning, hvis ikke det i øvrigt reguleres direkte gennem anden lovgivning.
Udledningstilladelser
Udledningstilladelser til offentlige kloaksystemer skal søges hos Kolding Kommune. Brandslukningsvand må ikke ledes til regnvandsnet
eller offentlig kloak uden accept og eventuel tilladelse fra Kolding
Kommune og ejeren af centralrenseanlægget i Kolding.
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Begrundelse
Udbygning af røggasrensning forventes at give et væsentligt fald i
emissioner fra virksomheden og ved de stillede vilkår kan der forventes fortsat forbedring i kvaliteten af affald og forbedret kvalitetssikring af egenkontrol.
Der tillades drift uden støttebrændere, fordi Amtet vurderer, at tilstedevære lse af støttebrændere på denne virksomhed ikke vil bidrage
væsentligt til en reduktion af emissioner til luft. Der stilles den højeste
tilladte emissionsgræ nse for kvælstofilte, fordi der ikke synes at være
væsentlig miljømæssigt b elæg for investeringen i rensning lige nu, og
fordi det er mere hensigtsmæ ssigt at indbygge et fælles anlæg for
denne rensningsform i forbindelse med etablering af en ny forbrændingsovn. Dette forventes at ske i 2007.
Amtet har desuden fundet det acceptabelt, at virksomheden fortsætter
med stikprøvekontrol af flourbrinte indtil et år efter, at det nye røggasrensningssystem er i funktion. Såfremt der er en god rensningsgrad
eller en klar sammenhæng mellem saltsyreemissionen og flourbrinteemissionen vil der ikke blive krævet kontinuert måling af flourbrinte.
Amtet betragter Kolding Forbrændingsanlæg som en veldrevet virksomhed med systematisk styr på miljøforholdene. Der kan derfor
forventes fortsat forsvarlig drift og gode miljøforhold i virksomhedens
omgivelser.

Klagevejledning
Der kan inden den 9. marts 2004 skriftligt klages over denne afgørelse
til Miljøstyrelsen gennem Amtet af ansøgeren, Embedslægeinstitutionen i Vejle Amt, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, kommunalbestyrelsen, klageberettigede foreninger og organisationer.
Eventuel klage skal sendes til os. Vi sender den videre til Miljøstyrelsen.
Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort i Kolding Folkeblad.
De vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage
over godkendelsen har opsættende virkning med mindre Miljøstyrelsen bestemmer andet.
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Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen væ re anlagt
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra
annonceringsdatoen.
Med venlig hilsen

Åmand Hansen
/

Egon Dall
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Grundlaget for afgørelse
Lovgrundlag m.m.
°
°
°
°
°
°
°

Miljøbeskyttelsesloven, Miljø- og energiministeriets
lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 med
senere ændringer.
Godkendelsesbekendtgørelsen, Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts
2003 om anlæg, der forbrænder affald.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli
1997 om biomasseaffald.
Vejledning nr. 2, 1993 fra Miljøstyrelsen:
Begrænsning af forurening fra forbrændingsanlæg
Definition af EBK-zone, dec. 2000, Miljøstyrelsens
Referencelaboratorium (dk-TEKNIK)
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 655 af
27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og
jord til bygge- og anlægsarbejder.

Påbudet/revisionen af miljøgodkendelsen behandles efter
§41b i miljøbeskyttelsesloven. En revurdering af påbudet
forventes i 2008. Afgørelsen er ikke retsbeskyttet.
Virksomheden er en (a)- og (i)-mærket virksomhed jf.
bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomheden er
omfattet af punkt K8a: "Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en
kapacitet på mere end 3 tons pr. time.” Amtet er den godkendende og tilsynsførende myndighed.

Sagsakter
°
°
°
°
°
°
°
°

Miljøgodkendelse af Kolding Kommunes affaldskraftvarmeværk, 22. august 1996
Modtagerregler for forbrændingsegnet affald,
1. januar 1997
Ændring af vilkår om prøvetagningsfrekvens samt
forøgelse af driftstimer i gamle ovnlinier på Kolding
Affaldskraftvarmeværk, 20. januar 1998
Miljøgodkendelse til oplag og kompaktering af forbrændingsegnet affald, 10. juli 1998
Miljøgodkendelse til etablering og drift af askehåndteringsanlæg på Kolding Affaldskraftvarmeværk, 22.
marts 1999
Miljøgodkendelse til etablering af et anlæg til regnvand, overfladevand og spildevand, 8. november 2000
Aftale om Kolding Affaldskraftvarmeværk,
24. maj 2000
Rammer for revision af miljøgodkendelse samt evt.
etablering af ny ovnlinje, Kolding Affaldskraftvarmeværk, 13. marts 2003

°

Trekantområdets Affaldsselskab I/S, miljøteknisk
beskrivelse af opgradering af røggasrensningsanlæg på
eksisterende kraftvarmelinje og varmtvandslinjer, modtaget 22. oktober 2003
° Kolding Forbrændingsanlæg, ansøgning om fastlæggelse af emissionsgrænseværdi for NOx og præstationsmåling for HF, 1. oktober 2003
° Ansøgning om udeladelse af støttebrændere på eksisterende affaldsforbrændingslinjer på forbrændingsanlægget i Kolding, 1. oktober 2003
° Kolding Forbrændingsanlæg, Forhold under opstart.
Notat af 14. oktober 2003

Miljøteknisk beskrivelse

Ansøger og ejer
Navn: Trekantsområdets Affaldsselskab I/S (TAS)
Adresse: Bronzevej 6, 6000 Kolding
Kontaktperson: direktør Vagn Frederiksen
Telefonnummer: 76 32 50 00
Telefax 75 32 50 55
E-mail: vagn@tas-is.dk
CVR-nummer: 27401724
Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med RAMBØLL:
RAMBØLL
Teknikerbyen 31
2830 Virum
Kontaktperson: Kirstine Hansen
Telefonnummer: 45 98 88 15
Telefax: 45 98 85 20
E-mail: kst@ramboll.dk
CVR-nummer: 35-12-84-17
Listevirksomheden
Navn: TAS’s Affaldsforbrændingsanlæg i Kolding
Trekantsområdets Affaldsselskab I/S
Adresse: Bronzevej 6, Kolding kommune
Matr.nr.: 10by og 10k, Harte By, Harte
P-nummer: 1.007.522.076
TAS er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 2003 til
behandling af affald, indsamlet i de 8 interessentkommuner: Børkop, Egtved, Fredericia, Kolding, Lunderskov,
Middelfart, Nr. Aaby og Vamdrup med et samlet indbyggertal på ca. 175.000 (opgjort i 2001).
Den daglige ledelse forestås af direktør Vagn Frederiksen.
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Virksomhedens placering, regionplan og lokalplan
Virksomhedens placering
Affaldsforbrændingsanlægget er beliggende i et industriområde i den nordvestlige udkant af Kolding. Se kortet
bilag 1. Nærmeste naboer er Uniscrap og Kolding Kommunes containerplads. Terrænet i de umiddelbare omgivelser er fladt. Afstanden til nærmeste boligbebyggelse er
ca. 500 m. Bebyggelsen er på to etager.
Affaldsforbrændingsanlægget i Kolding er etableret i
1982. Anlægget er beliggende i et industriområde for
virksomheder med særlige beliggenhedskrav med hensyn
til støj og spildevand.
Til- og frakørsel
Kolding Forbrændingsanlæg er beliggende tæt på til- og
frakørsel til motorvej ved indfaldsvej til Kolding. Det betyder at det affald, der køres til værket, som kommer fra
samarbejdskommunerne, normalt ikke køres gennem
Kolding by. Der kommer i gennemsnit ca. 50 lastbiler om
dagen, hvor det afhængig af årstid og indsamlingsmønster
kan variere fra 40-60 lastbiler pr. dag.
Regionplan for Vejle Amt
Der forligger en regionplan for Vejle Amt for 2001-2013,
inkl. tillæg. I henhold til regionplanen skal det sikres, at
der reserveres arealer, således at kommunen kan etablere
tilstrækkelig kapacitet til at aftage de forventede affald smængder.
Kommuneplan
Affaldsforbrændingsanlægget er beliggende i et område,
som ifølge den gældende kommuneplan for 1998-2009 for
Kolding Kommune er udlagt til industriområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav med hensyn til
støj og spildevand i henhold til regionplanen.
Lokalplaner
Affaldsforbrændingsanlægget er beliggende på matrikel
10by og 10k Harte by Harte i industriområde I, som er
omfattet Partial byplanvedtægt nr. 21 inkl. tillæg nr. 1.
Byplanvedtægten fastlægger, at der på området kun må
opføres eller indrettes bebyggelse til industri og større
værkstedsvirksomheder, entreprenør- og lagervirksomhed,
engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området.
Grunden hvorpå forbrændingsanlægget ligger er 17.716
m2, og det nuværende bebyggede areal er 3.808 m 2. Da
supplerende røggasrensningsudstyr i forbindelse med
opgradering vil blive placeret udendørs i umiddelbar

tilknytning til det eksisterende røggasrensningsudstyr, vil
opgraderingen ikke medføre forøgelse af det bebyggede
areal.
Det højeste punkt på den nuværende bygning er 32 m over
terræn. Opgradering af røggasrensningsanlægget vil ikke
medføre forøgelse af anlæggets maksimale højde.
Anlægs- og procesbeskrivelse
Kolding Forbrændingsanlæg er et anlæg til forbrænding af
almindeligt forekommende forbrændingsegnet husholdnings- og erhvervsaffald.
Der er planlagt en række ændringer, som er beskrevet
under afsnittet Opgradering af anlæg.
Virksomheden består af 3 ovnlinjer, 1 linje som producerer
el (kraft) og varmt vand til fjernvarme og 2 ældre linjer,
der producerer varmt vand.
Anlæggets samlede kapacitet er ca. 14 tons affald pr. time,
idet kraftvarmelinjen er på ca. 9 tons pr. time og de to
varmtvandslinjer tilsammen er på ca. 5 tons pr. time.
Kraftvarmelinjen er sat i drift i 1994. De to ældre linjer er
sat i drift i 1982.
Forbrændingsanlægget brænder ca. 100.000 tons affald om
året, hvilket giver en samlet netto el-produktion på ca.
50.000 MWh og en netto varmeproduktion på 190.000
MWh. Heraf bortkøles ca. 5.000-10.000 MWh i perioder,
hvor varmeproduktionen overstiger fjernvarmebehovet.
Modtagelse
Anlægget er udstyret med brovægt og to siloer. Den ene
silo benyttes primært til storskrald, som skal neddeles
inden indfyring i anlægget, samt til lagersilo. Der er installeret en neddeler af fabrikat Møller og Jokumsen i forbindelse med siloen. Den anden silo anvendes primært til dagrenovation og erhvervsaffald.
Den samlede silokapacitet på anlægget er ca. 5.500 m 3 og
svarende til behovet for de tre ovnlinjer i 100 timer.
Affaldet tilkøres med lastbiler og indvejes på anlæggets
brovægt.
Det modtagne affald kontrolleres løbende. En person fra
driften vil 1 gang om måneden foretage stikprøvekontrol,
idet et antal vognlæs vil blive tømt ud og gennemset for
f.eks. genbrugeligt affald og jern/metal. Derudover foretages der én gang årligt en større stikprøvekontrol, som forløber over en periode på 1-2 uger.
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Endvidere sker der hele tiden en visuel overvågning, som
primært foretages af kranføreren. Findes affaldstyper, som
ikke må brændes på anlægget, vil dette blive afvist. Regler
for modtagelse af affald samt sorteringsgebyrer er beskrevet i forbrændingsanlæggets ”Modtageregler for forbrændingsegnet affald”.
Affaldet aflæsses i de to indendørs placerede siloer. For at
forhindre spredning af lugt til omgivelserne holdes der
undertryk i siloområdet. Udsugningsluften anvendes som
forbrændingsluft i ovnene.
To kraner kan transportere affald fra begge siloer til ovnenes påfyldningstragte. Påfyldningstragten går forneden
over i indfødningsskakten. Skakten er delvis fyldt op med
affald, hvilket skaber tæthed mellem ovn og tragtdæk.
Affaldet indfyres kontinuert i ovnen med en pusher.
Ovnlinjerne
Når ovnene er i drift, kører de i døgndrift og på fuld last.
Ovnlinje 2 fungerer som grundlastenhed og har en årlig
driftstid på ca. 8.000 timer. Ovnlinje 3 og 4 er i drift i om
efteråret, vinteren og foråret samt om sommeren i perioder,
hvor ovn 2 er ude af drift. De to varmtvandslinjer tages ud
af drift ca. hver 14. dag for rensning af ovnen. De to
varmtvandslinjer har tilladelse til et samlet årligt driftstimetal på 10.000 timer, hvilket omtrent svarer til det faktiske driftstimetal.
Ovnlinje 2 forventes at have en restlevetid på ca. 10 år.
Ovn 3 og 4 forventes taget ud af drift, når den planlagte
nye ovnlinje idriftsættes, hvilket forventes at ske i 2007.
Indfødningen af affald til ovnene styres af energiomsætningen fra ovnlinjernes SRO-anlæg, idet anlæggene så vidt
muligt køres ved den nominelle indfyrede effekt med den
dertil svarende varmtvands- og dampproduktion.
Varmtvandslinjerne
Ovnlinje 3 og 4 er i drift om efteråret, om vinteren og om
foråret, men er kun i drift om sommeren i perioder, hvor
ovn 2 er ude af drift. De to varmtvandslinjer har tilladelse
til et samlet årligt driftstimetal på 10.000 timer, hvilket
omtrent svarer til det faktiske driftstimetal.
Ovnlinje 3 og 4 har hver en kapacitet på ca. 2,5 tons/time.
Begge anlæg producerer varmt vand, som udnyttes til
fjernvarme. Bruttovarmeeffekten for hver linje er ca. 5,0
MW.
Ovne/kedler er identiske på de to varmtvandslinjer. Ovnene er af fabrikat Bruun & Sørensen A/S og kedlerne er
røgrørskedler. Anlæggene er opført i 1982 og udvidet med

røggasrensningsanlæg i 1992. Den samlede røggasmængde
for de to linjer er i størrelsesordenen 36.000 Nm3/h (tør).
Eftersom anlæggene har en meget begrænset restlevetid
(ca. 5 år), er en detaljeret beskrivelse af anlæggene udeladt. For beskrivelse af varmtvandsanlæggene henvises til
miljøgodkendelse af 22. august 1996. Godkendelsen er
ikke længere gældende.
Kraftvarmelinjen
Ovnen på kraftvarmelinjen er af fabrikat Krüger. Den har
en kapacitet på ca. 9 tons pr. time. I kedlen produceres
damp på 420 oC ved 47 bar, som sendes til turbinen. Anlæggets brutto-elproduktion er ca. 6,1 MW, og bruttovarmeproduktion er ca. 16,5 MW.
Affaldsskakten indeholder et afspærringsspjæld, som automatisk lukkes ved risiko for tilbagebrænding i skakten.
Dette kan f.eks. ske, hvis sugetræksblæseren falder ud eller
affaldet sætter sig fast i affaldstragten.
Ovnen har et udmuret forbrændingskammer med delvis
luftkølede sidevægge. Risten er opbygget med fire sektioner. Risten er skråtstillet med fald i affaldets bevægelsesretning. Ristetypen er en vipperist, der langsomt transporterer affaldet gennem ovnen under omrøring. Risten er
opdelt i en udtørringszone, en forgasnings-/forbrændingszone samt en udbrændingszone.
Fra udbrændingszonen fjernes den dannede slagge via
slaggefaldet. Ristegennemfald fraføres anlægget sammen
med slaggen.
Selve forbrændingen styres af et avanceret computerstyret
program, som sikrer en så optimal forbrænding som mulig,
idet lufttilførsel styres automatisk i afhængighed af affaldsmængde, temperatur, vand-, ilt- og CO-indholdet i
røggassen samt slaggeproduktionen.
For at undgå at temperaturen i ovnrummet bliver for høj
ved høj brændværdi af affaldet, er der installeret automatisk vandindsprøjtning, som går i gang, når røggastemperaturen overstiger ca. 1100 oC.
Slagger
Slaggerne forlader risten via slaggefaldet og falder ned i en
slaggepusher, hvor der sprinkles med vand. Vandforbruget
er ca. 0,25 m3/h på ovnlinje 2 og 0,05 m3/h på hver af ovnlinjerne 3 og 4. Der fremkommer ikke nogen spildevandsstrøm fra slaggeudtaget.
Slaggen indeholder mindre end 3% TOC og glødetabet er
mindre end 5%.
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Efter slaggekølingen ledes slaggen via en rysterende til en
containerstation med plads til 8 containere.

på ca. 420 oC og et tryk på ca. 47 bar. Den ledes herefter til
dampturbinen.

Slaggen aftages af Melgaard, som udsorterer jern og
derefter lader slaggen modne. Melgaard har en slaggeplads, som er beliggende på Skærbækværket. Der tages
prøver af slaggen efter modning. Resultatet af prøverne
meddeles til forbrændingsanlægget, som udarbejder en
slaggedeklaration til Melgaard, hvori der angives, hvilken
kategori slaggen tilhører.

Kedlens røggasside
Røggassen fra forbrændingen i den dampproducerende
linje nedkøles i en dampkedel. Denne er en vandrørskedel
med to tomme vertikale strålingstræk, et vertikalt overhedertræk med tre overhedere samt en efterfølgende separat economiser.

Mulighederne for genanvendelse af slaggen er reguleret af
bekendtgørelse nr. 655 af 27 juni 2000 om genanvendelse
af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder.
Slaggen fra alle tre ovnlinjer overholder kravet til kategori
3, hvormed slaggen er af en sådan kvalitet, at den kan genbruges til visse formål.
Der foretages løbende stikprøvekontrol af det indkomne
affald med fokus på jern, metal og andre affaldstyper, som
kan indeholde tungmetaller. Kommunerne har øget tilsynet
med jern- og metalvirksomheder, hvilket har været med til
at sikre, at slaggen fortsat kan overholde kravene til kategori 3. Det er primært det høje indhold af tungmetaller i
slaggen, der gør, at den ikke hører til kategori 2.
Slaggemængden udgør gennemsnitlig ca. 17 vægt % af
affaldsmængden. Den reelle andel er mindre, da der er tale
om vægten af befugtet slagge.
Kedlens vand/dampside
Kedlen på kraftvarmelinjen er af fabrikat Aalborg Ciserv
International A/S.
Fødevand til kedlen er dionat, som produceres på forbrændingsanlægget i et vandbehandlingsanlæg, som består af et
blødgøringsanlæg, et osmoseanlæg og et afsaltningsanlæg.
Fødevandet produceres ud fra vandværksvand fra Kolding
Kommune.
Ved produktion af dionat produceres spildevand, som benyttes i røggasrensningsanlægget.
Fødevandet lagres i fødevandstanken, der også anvendes
som aflufter. I tilfælde af behov for spædevand tilføres
dette fra en dionattank med et volumen på 50 m3.
Fødepumperne trykker vandet ind på kedlens economiser,
hvor det forvarmes. Herfra går det til kedlens overbeholder, hvor der doseres natriumhydroxid (NaOH) for regulering af pH. I overbeholderen er der både vand og damp til
stede. Vandfasen fordeles til fordamperfladerne, mens
dampfasen udtages og føres til overhederne. Efter passage
af overhederne er dampen overhedet og har en temperatur

Konvektionshedefladerne af glatte rør er indrettet til kuglerensning under drift. Der er endvidere mulighed for spuling af kedlen med vand for at reducere kugleforbruget og
dermed slitage på kedlen.
I kedlen og economiseren udskilles en del kedelaske, som
opsamles i bundtragte under de enkelte træk. Fra tragtene
transporteres asken via snegletransportører til anlæggets
askesilo, som er fælles for alle tre ovnlinjer.
Luftsystemer
Den for forbrændingen nødvendige luftmængde tilføres
dels som primærluft op igennem risten og dels som sekundærluft i ovnrummet over risten.
Luft til køling af ovnens sidevægge tages fra et udsug i
ovnhallen.
Primærluften indsuges i aflæssehallen og bidrager dermed
til at forhindre, at affaldet giver anledning til lugtgener i
omgivelserne. Primærluften blæses op gennem risten i
hver af de fire ristesektioner og kan reguleres særskilt for
hver sektion. Primærluften medvirker til køling af ristestavene. Der sker ingen forvarmning af primærluften.
Sekundærluften suges ligeledes ind fra aflæssehallen. Sekundærluften indblæses gennem fire dyser placeret i ovntaget samt 2 dyser placeret i den nederste del af kedlens
første lodrette træk. Sekundærluften skaber dels turbulens
og sikrer dels en fuldstændig udbrænding af røggassen.
Efterforbrændingszone
Efter sidste sekundærluftindblæsning begynder efterforbrændingszonen. Denne befinder sig lodret over den sidste
del af risten i kedlens første træk. Eftersom affaldet og
røggassen bevæger sig i samme retning, betegnes systemet
som medstrømsfyring.
Røggassen skal opholde sig i efterforbrændingszonen i
mindst 2 sekunder ved en temperatur over 850 oC. Den
faktiske temperatur måles kontinuerligt.
Ved fuld last dannes en tør røggasmængde på ca. 55.000
Nm3/s ved 11% ilt. Vandindholdet er ca. 20 volumen %.
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Skorsten
Den eksisterende skorsten har en højde på 72 m og placeringen kan ses af bilag 2. Skorstenen er forsynet med tre
røgrør. Det ene røgrør benyttes af kraftvarmelinjen (ovn
2), mens de to andre røgrør benyttes af varmtvandslinjerne
(ovn 3 og 4), idet røggassen deles i to strømme lige før
skorstenen. Skorstenen er udført i beton og røgrørene af
glasfiber.

legemerne, sker der en absorption af syren fra røggassen i
væsken.

Røggasrensningsanlæg
De tre ovnlinjer er hver udstyret med et elektrofilter til udskillelse af aske- og støvpartikler fra røggassen. Efter elfilteret er installeret en quench og derefter en sur skrubber
til fjernelse af HCl og HF.

Vandbehandlingsanlæg/spildevand
Til rensning af vaskevandet fra skrubberen er etableret et
vandbehandlingsanlæg, som er fælles for de tre linjer.
Vandbehandlingsanlægget behandler i dag endvidere spildevand fra spuling af kedlerne.

Kraftvarmelinjen er udstyret med en separat skrubber,
mens de to varmtvandslinjer har en fælles skrubber. Efter
sammenføring af de to røggaskanaler inden skrubberen,
kører røggaskanalen gennem en krydsvarmeveksler, hvor
røggassen varmeveksles med den rensede røggas, inden
denne går i skorstenen. Varmeveksleren er installeret for at
sikre tilstrækkelig høj røggastemperatur for at undgå korrosion i skorstenen, idet røgrørene tidligere var udført i
stål. Eftersom røgrørene nu er udskiftet til glasfiber, kan
det overvejes, om gas/gasveksleren skal fjernes.

Der foreligger en spildevandstilladelse af 7. juli 1993 fra
Kolding Kommune vedrørende afledning af spildevand til
det kommunale spildevandssystem. Tilladelsen omfatter
spulevand, overfladevand og vand til sanitære formål, men
ikke afledning af spildevand fra røggasrensning.

Røggasmængden til skorstenen består dels af røggasmængden fra kedlen og dels af den vandmængde, der er fordampet i quenchen. I alt forventes en tør røggasmængde til
skorstenen på ca. 55.000 Nm3/h fra ovnlinje 2 og ca.
18.000 Nm3/h fra hver af ovnlinjerne 3 og 4. Den samlede
røggasmængde gennem skorstenen bliver sål edes ca.
91.000 Nm3/h.
Røgen fra ovnlinje 2 er i dag ca. 60oC, når den går ind i
skorstenen, mens røggassen fra ovnlinje 3 og 4 er ca. 80oC,
når de to linjer er i drift samtidig og ca. 65-75oC, når kun
én af ovnlinjerne er i drift.
Sur skrubber
Quenchen er første trin i det sure skrubberanlæg. Den har
til formål at nedkøle røggassen til mætningstemperaturen.
Kølingen sker ved indsprøjtning af vand gennem to dyser i
medstrøm med gasflowet. Hovedparten af vandet fordamper og samtidig opkoncentreres den i quenchen dannede
fortyndede saltsyre og der sker en første, grovudskillelse af
rågassens HCl-indhold.
Den afkølede, vanddampmættede røggas passerer herefter
lodret op gennem det sure skrubbertrin. Røggassen kommer i kontakt med de våde fyldlegemer, som er blevet befugtet med recirkuleret væske, som indsprøjtes gennem
dyser placeret over fyldlegemerne. Når de sure gasser
kommer i kontakt med den våde overflade på fyld-

Til sidst passerer røggassen gennem et dråbefang.
I skrubberanlægget udvaskes HCl til under 10 mg/Nm 3 og
væsken får derved en pH på 0-1. Samtidig udvaskes det
meste af røggassens indhold af HF og Hg.

Afledning af spildevand fra røggasrensningen er omfattet
af spildevandstilladelse af 3. februar 1992 fra Kolding
Kommune.
Kolding Kommune er i gang med udarbejdelse af en ny
spildevandstilladelse for anlægget og har 21. august 2003
fremsendt et brev med de forventede spildevandskrav til al
vand, som udledes fra anlægget. Disse krav til spildevandet ligger til grund for TAS’ videre arbejde, herunder krav
til leverandører af supplerende røggasrensnings- og vandbehandlingsudstyr.
I vandbehandlingssystemet renses vaskevandet fra de sure
skrubbere. I dag anvendes vandbehandlingsanlægget tillige
til at rense vand, som opsamles fra spuling af kedlen.
Anlægget indeholder en buffertank på 10 m 3 samt en nødbuffertank på 30 m3 til opsamling af spildevand fra de to
sure skrubbere.
Overskydende vand fra produktion af kedelvand, spulevand samt vand fra rengøring opsamles i en brønd i værkstedsgården. I brønden er placeret en pumpe, der pumper
vandet videre over i to buffertanke på hver 4 m3.
Vandet fra de to buffertanke bruges i skrubberen hørende
til ovnlinje 3 og 4. Når ovnlinje 3 og 4 ikke er i drift, fyldes buffertankene. Når tankene er fyldte, lukkes der for
tilførslen af vand og spildevandet fra brønden i løber videre til spildevandsledningen.
Overfladevandet fra gården og en del af tagene opsamles i
en brønd nær ved værkstedsgården ved kalksiloen. Nederst
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i brønden er placeret en lille pumpe for udnyttelse af vandet, som pumper overfladevandet over i opsamlingstanken
for teknisk vand.
Hvis opsamlingstanken til teknisk vand er i brug til kedelvand, lukkes der for pumpen. I denne periode pumpes vandet ud i regnvandsledningen. Overfladevand fra forpladsen
ledes til hovedregnvandsledningen. På Bronzevej 9 (den
tidligere slaggeplads) er der ingen afløbsinstallation.
Vandet fra den tekniske tank kan enten bruges i skrubber 2
eller sendes via de to buffertanke i det tidligere sakserum
til skrubberen hørende til ovnlinje 3 og 4.
Sekundavand benyttes til røggasrensningen og må suppleres med vandsværksvand. Sekundavand er spildevand fra
osmoseanlægget, spildevand fra spuling samt overfladevand.
Der køres i øjeblikket forsøg med Götaverken fyldlegemer
for dioxinrensning i den sures skrubber til ovnlinje 2, hvorfor der for tiden kun benyttes vandværksvand. Den sure
skrubber i ovnlinje 3 og 4 anvender sekundavand.
Til slaggekøling benyttes vandsværksvand. Mængden af
sekundavand er 20-25.000 m3 pr. år, og det resterende
vandforbrug er vandværksvand. Fra anlægget udledes
årligt ca. 2.500 m3 spildevand, som dels er sanitært
spildevand og dels er processpildevand, som ikke kan
føres til buffertankene, når ovnlinje 3 og 4 ikke er i drift.
Der udledes ca. 12.000 m3 pr. år fra vandrensningen, idet
dette spildevand ikke kan genanvendes på grund af for højt
chloridindhold.
Vandbehandlingsanlægget afsluttes med en målebrønd,
hvori der kontinuerligt måles flow, temperatur og pH, og
der skabes mulighed for mængdeproportional prøvetagning af vandet. Der er tilknyttet en alarmfunktion til måling af pH-værdien, således at driftspersonalet alarmeres
og via en returledning kan returnere vandet til buffertanken
ved for surt spildevand.
Én gang i døgnet foretages kontrol og kalibrering af måleudstyret på renset spildevand.
Vandbehandlingsanlægget er forsynet med en holdetank
for det sure skrubbervand med kapacitet til, at vandbehandlingsanlægget kan være ude af drift i 16-18 timer,
uden at forbrændingen skal standses. Ligeledes sikres, at
rensningen af vand- og kulfilter, tømning af slamtanke
m.m. ikke giver forstyrrelser i rensningsgraden.

Den samlede spildevandsmængde fra røggasrensningen på
de tre ovne er ca. 2 m3 pr. time. Den gældende spildevandstilladelse af 3. februar 1992 for afledning af spildevand fra røggasrensningen tillader en maksimal timeudledning på 3 m3 pr. time.
Målestation/emissionsmålinger
Mellem kedlen og economiseren er placeret en Hartmann
og Braun måler til kontinuert registrering af røggassens O2,
CO2 og CO-indhold samt røggastemperatur. De målte data
overføres til anlæggets SRO-anlæg.
På ovnlinje 2 er der efter elfiltret placeret en støvmåler,
som foretager kontinuerte målinger. Måleren kalibrerer sig
selv og der udføres service to gange om året. Et akkrediteret firma udfører seks gange årligt stikprøvemålinger og
laver samtidig parallelmålinger. Vedligeholdelsesmesteren
foretager en ugentlig inspektion af måleudstyret og i den
forbindelse udfyldes en kontrolliste.
Efter skrubberne er der placeret flowmåler, som måler
røggasflowet.
Der er placeret en emissionsmåler i røgrøret i skorstenen.
Måleren foretager kontinuerte målinger af CO, HCl, CO2,
H2O og SO2. Nulpunktskalibrering sker automatisk to
gange i døgnet. Et akkrediteret firma udfører seks gange
årligt stikprøvemålinger og laver samtidig parallelmålinger. Der foretaget service og kalibrering to gange
årligt. Der foretages inspektion én gang i døgnet.
Emissionsmålerne er detaljeret beskrevet i anlæggets kvalitetshåndbog for miljømålinger af 2. juli 2001.
Elektrofiltre
De tre linjer er hver udstyret med et el-filter, som er placeret efter economiseren.
I filteret oplades støvpartiklerne negativt elektrisk og vandrer over mod nogle jordforbundne udfældningsplader,
hvorpå de afsættes og afgiver deres ladning. Pladerne bankes fra tid til anden, hvorved partiklerne rystes af og falder
ned i filterets bundtragt, hvorfra de udsluses og føres via
en lukket transportør til den fælles askesilo.
I elektrofilteret udskilles ca. 99% af restindholdet af partikler (flyveaske). Ved denne rensningsgrad sker der erfaringsmæssigt en rensning for tungmetaller ned til tæt på de
for de respektive metaller gældende emissionsgrænseværdier. Dog har elfilteret ikke nogen større effektivitet
over for Hg, der hovedsagelig er på dampform ved den
aktuelle temperatur.
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Køler
Der er installeret en luftkøler til bortkøling af eventuel
overskudsvarme, som ikke kan afsættes i fjernvarmenettet.
Kølerens kapacitet er ca. 6-7 MW om sommeren og 9-10
MW om vinteren, pga. den lavere udendørs lufttemperatur.
Køleren kan dermed bortkøle ca. 1/3 af anlæggets samlede
varmeproduktion, når alle ovnlinjerne er i drift. Fjernvarmebehovet om sommeren er i dag af en sådan størrelse,
at der må køles ca. 4 MW bort, når ovnlinje 2 er i drift.
Vandforbruget består af vandværksvand og sekundavand.
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer
Råvarer
Den væsentligste råvare er affaldet til forbrænding.
Anlægget havde i miljøgodkendelsen af 22. august 1996
tilladelse til årligt at brænde 1.000 tons malingsslam uden
indhold af organiske opløsningsmidler. Denne tilladelse

2012

2011

100.000
2003

Fremløbsvarmetemperaturen i fjernvarmesystemet er ca.
75-80oC, mens returtemperaturen er ca. 45-50oC.

114.000

2010

Der er ikke installeret en separat bypass-veksler til at kondensere dampen fra turbinen i tilfælde af et turbinehavari,
men de to kondensatorer kan benyttes, mens anlægget køres ned.

T re k an to m r åd e ts A ffalds s e ls k ab I/S
Pro g n os e fo r for b ræn d in g s e g n e t affald 2003-2012

2009

Fra turbinen ledes den afkølede damp til to serieforbundne
kondensatorer, hvori den kondenseres ved køling med
fjernvarme-returvand, hvorved dette genopvarmes til den
krævede fremløbstemperatur. Kondensatet ledes til fødevandsbeholderen.

Affaldsmængden forventes at være svagt lineært stigende
med ca. 600 tons pr. år.

2008

Rotoren driver via et gear en elektrisk generator, som omsætter den kinetiske energi til elektrisk energi i form af 10
kV vekselspænding.

Trekantområdets Affaldsselskab har udarbejdet en prognose for den tilførte affaldsmængde frem til 2012.

2007

Turbine, generator og fjernvarmeanlæg
Dampen fra den dampproducerende linje udnyttes til elproduktion i en dampturbine. I dampturbinen omdannes
dampens trykenergi til kinetisk energi ved, at dampen
ekspanderer og derved bringer en rotor med kranse af
skovle til at rotere. Samtidig afkøles dampen.

Kommunerne fører løbende tilsyn med virksomhederne for
at sikre, at affaldet sorteres rigtig. Der har i en periode især
været fokus på jern- og metalvirksomhederne for at reducere indholdet af chrom i slaggen, da rustfrit stål indeholder ca. 18 % chrom.

2006

Asken fra askesiloen eksporteres til Tyskland.

2005

På kraftvarmelinjen transporteres kedelaske fra konvektionstrækket og fra economiseren sammen med flyv easke
fra el-filteret til en fælles askesilo.

ønskes fortsat. En del af det modtagne malingsslam er
klassificeret som farligt affald. Der er tale om små overskridelser af procentgrænser for farligt affald og i øvrigt
tale om vandbaseret og pulverbaseret maling. Herudover
brændes der på anlægget udelukkende affaldsarter uden
betegnelsen “farligt affald”. Det tilførte affald registreres i
henhold til det nationale affaldsregister, ISAG-systemet.

2004

På de to varmtvandslinjer transporteres flyveaske fra elfiltrene til askesiloen, mens kedelasken forlader anlægget
sammen med slaggen.

År

Brændværdien af affald forventes at være som i dag ca.
10,5 GJ/ton og nogenlunde konstant fremover.
Energiforbrug
De eksisterende tre ovnlinjer har p.t. et eget elforbrug på
ca. 1 MWh/h.
Vandforbrug og kemikalieforbrug
Anlæggene anvender vand til produktion af kedelvand, til
slaggekøling, til røggasrensning, til rengøring samt til sanitære formål.
Desuden anvendes der forskellige kemikalier og hjælpestoffer til rensningsprocesser. Samlet set ligger forbruget
af vand omkring 80.000 m3 årligt og forbruget af kemikalier og hjælpestoffer omkring 450 tons årligt. En de-
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taljeret tabel med forbruget af vand, kemikalier og
hjælpestoffer inkl. fremtidigt forbrug ved et vådt røgrensningsanlæg findes under afsnittet Opgradering af
anlæg, Vand- og kemikalieforbrug.

Driftsforstyrrelser og nødforanstaltninger
Anlægget er beregnet for kontinuerlig drift, kun afbrudt af
planlagte nedlukninger af de enkelte ovnlinjer for rensning
og vedligehold.

Vandforbruget består af vandværksvand og sekundavand.
Sekundavand er spildevand fra osmoseanlægget, spildevand fra spuling samt overfladevand.

Elanlæg
Der er installeret en dieselgenerator, som starter automatisk ved strømsvigt. Nødstrømsanlægget leverer strøm til
fødevandspumperne og til cirkulationspumper for skrubbervand til den sure skrubber på ovnlinje 2. Desuden er der
et UPS-anlæg med en batterikapacitet til nødforsyning af
SRO-anlægget, således at data ikke går tabt.

Overskydende vand fra produktion af kedelvand, spulevand samt vand fra rengøring opsamles i en brønd i
værkstedsgården. I brønden er placeret en pumpe, der
pumper vandet videre over i de to buffertanke på hver 4
m3, der er placeret i det tidligere rum til saksen. Vandet fra
de to buffertanke bruges i skrubberen hørende til ovnlinje
3 og 4. Når ovnlinje 3 og 4 ikke er i drift fyldes buffertankene. Når tankene er fyldte, lukkes der for tilførslen af
vand og spildevandet fra brønden i værkstedsgården løber
videre til spildevandsledningen.
Overfladevandet fra gården og en del af tagene opsamles i
en brønd nær ved værkstedsgården ved kalksiloen. Nederst
i brønden er placeret en lille pumpe, som pumper overfladevandet over i opsamlingstanken for teknisk vand.
Hvis opsamlingstanken til teknisk vand er i brug til kedelvand, lukkes der for pumpen. I denne periode pumpes
vandet ud i regnvandsledningen. Overfladevand fra forpladsen ledes til hovedregnvandsledningen. På Bronzevej
9 (den tidligere slaggeplads) er der ingen afløbsinstallation.
Vandet fra den tekniske tank kan enten bruges i skrubber 2
eller sendes via de to buffertanke i det tidligere sakserum
til skrubberen hørende til ovnlinje 3 og 4.
I begge skrubbere anvendes sekundavand som vaskevand
til røggasrensningen, men der må suppleres med vandværksvand.
Til slaggekøling benyttes vandværksvand. Spædevandet til
ovn 2 er dionat fremstillet ud fra vandværksvand på et
vandbehandlingsanlæg på forbrændingsanlægget. Spædevandet til ovnlinje 3 og 4 er fjernvarmevand.
Mængden af sekundavand er 20-25.000 m 3 pr. år og det
resterende vandforbrug er vandværksvand på 60-70.000
m3. Fra anlægget udledes årligt ca. 2.500 m 3 vand, som
dels er sanitært spildevand og dels er processpildevand,
som ikke kan føres til buffertankene i det tidligere sakserum, når ovnlinje 3 og 4 ikke er i drift. Der udledes ca.
12.000 m3 pr. år fra vandrensningen, idet dette spildevand
ikke kan genanvendes på grund af for højt klorindhold.

Kedel
Ved alvorlige fejl f.eks. fuldstændigt strømsvigt, udfald af
hovedkomponenter m.m. aktiveres kedlens sikkerhedsfunktion automatisk, således at anlægget køres sikkert ned.
Dette gøres ved automatisk stop af affaldstilførsel, rist,
føder og forbræ ndingsluft.
Kraftvarmelinjen er udstyret med sikkerhedsventiler, så
damp kan blæses over tag, hvis hverken turbine/generatoranlæg eller kondensatorerne kan aftage dampen.
SRO-anlæg
Alle anlæggene har fuldautomatisk styring både ved
opstart/nedlukning, normal drift samt i tilfælde af uheld.
SRO-anlægget er tilsluttet UPS-anlæg, således at ovnlinjen
kan køres sikkert ned ved totalt strømudfald.
Understationerne udføres således, at de ved fejl i SROanlægget går i en forudb estemt sikker driftstilstand.
Udfald af strømforsyning (lynnedslag e.l.)
Anlægget genstartes, når strømforsyningen er genetableret.
Svigt i fjernvarmeaftag
Køleren kan aftage 7-8 MW om sommeren og lidt mere
om vinteren. Hvis varmeproduktionen overstiger kølerkapaciteten, må et eller flere anlæg lukkes ned.
Turbineudfald
De to kondensatorer benyttes som bypasskondensatorer,
mens anlægget lukkes ned.
Mekaniske forstyrrelser på anlægget
Afhængig af hændelsens karakter forsøges først afhjælpning under drift. Hvis dette ikke kan løses inden for en
fornuftig tid, nedlukkes den pågældende ovnlinje. Mange
mekaniske forstyrrelse kan løses under drift.
Efterforbrændingstemperaturen falder til under 850 oC.
Se særskilt notat om stø ttebrændere.
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Emissionsoverskridelser
Én eller flere af halvtimes-emissionsgrænseværdierne for
HCl, SO2 og NOx overskrides.

En miljøhåndbog dateret 30/5-2001 beskriver værkets
miljøledelsessystem blandt andet med regler for forebyggende og korrigerende handlinger.

I henhold til bekendtgørelsen (§13 stk. 1) skal ovnlinjen
lukkes ned, hvis forholdet ikke kan afhjælpes inden for et
tidsrum af 4 timer. Hver ovn må højst være under sådanne
betingelser i 60 timer om året.

Beredskabsplan for brand, mand i silo, miljøuheld etc.
foreligger i instruktions- og formularhåndbog for Kolding
Affaldskraftvarmeværk af 16/10-2000.

Der måles en halvtimes-emissionskoncentration på over
150 mg/Nm3 for støv, 20 mg/Nm3 for TOC eller 100
mg/Nm3 for CO.
Affaldstilførslen til den pågældende ovnlinje standses
automatisk, og ovnlinjen nedlukkes i henhold til bekendtgørelsen (§13 stk 2 og §12).
Røggasrensningsanlæg
Elektrofilteret på ovnlinje 2 har to elektrisk uafhængige
sektioner i serie, som er designet til en total virkningsgrad
på 99,4%. Dette indebærer, at hver sektion vil udskille ca.
90% af den indkommende støvmængde. Falder den ene
sektion ud, vil den anden sektion udskille 90% af rågassens støvindhold. Anlæggene kan derfor køre videre, selv
om én sektion falder ud. Den forøgede støvmængde efter
filteret vil da blive udskilt i det sure skrubberanlæg med en
lidt forøget produktion af slam til følge.
Cirkulationspumpen i forbindelse med den sure skrubber
er tilsluttet nødstrømsanlægget, således at denne ved
strømsvigt kører videre, mens anlægget køres ned.
Udfald af elfilter
Ved udfald af elfilteret skrues der ned for spændingen og
slagværket sættes til at køre konstant. Herefter spændingssættes e lfilteret igen.
Elektrofiltrene på ovnlinje 3 og 4 er hver udstyret med én
sektion.
Ukorrekt affaldsblanding
I silo bliver affaldet blandet, således at der opnås en nogenlunde konstant brændværdi af affaldet. Der har hidtil
ikke været problemer med tilstrækkelig opblanding af affaldet, således at dette har ført til driftsforstyrrelser.
Spild
Eventuelt spild af kemikalier eller procesvand i eksisterende vandrensningsbygning opsamles i et separat system
bestående af render i gulvet overdækket med elefantriste.
Disse leder til en buffertank, hvorfra man pumper vandet
til vandrensningsanlægget, hvor det renses og neutraliseres, inden det udledes til kloak.

Opstart og nedlukning
Der er udarbejdet et særskilt notat om støtte- og opstartsbrændere, hvori opstarts- og nedlukningsprocedurer behandles. Det forventes, at opstart og nedlukning kan ske på
biobrændsler, hvilket er beskrevet kort i det følgende.
Ved opstart af anlægget vil sugetræksblæseren først blive
startet, hvorefter der vil blive indfyret opstartsbrændsel i
henhold til amtets godkendelse. Den varme røggas herfra
opvarmer efterhånden kedlen og røggasrensningsanlægget.
Efterhånden som der bliver behov for det, startes fødevandspumperne, væskecirkulationen i skrubberne og kalkdoseringen til SO2-skrubberen. Elektrofilteret spændingssættes, når røggastemperaturen er 120 oC. Ved opkørsel
over 24 timer nås denne temperatur efter ca. 1 døgn. På
kraftvarmelinjen holdes turbinen i bypass-drift under hele
opstarten.
Først når temperaturen i efterforbrændingszonen har nået
850 oC, påbegyndes affaldsindfyringen og anlægget er i
fuld, normal drift.
Ved nedlukning af anlægget indfyres biomasse efter den
sidste grabfuld affald. Således køres anlægget ned i temperatur, mens der udelukkende er biomasse på risten. Hele
røggasrensningsanlægget er i drift under nedkørslen.

Opgradering af anlæg

Opgradering af forbrændingsanlægget
De tre ovnlinjer er miljøgodkendt af Vejle Amt med miljøgodkendelse af 22. august 1996. Retsbeskyttelsesperioden
for denne godkendelse var 4 år, men i brev af 24. maj 2000
har Vejle Amt meddelt, at den foreliggende godkendelse
fortsætter, indtil der foreligger en revideret godkendelse.
Begrundelse for dette var, at virksomheden skulle gennemgå ejerskifte fra Kolding Kommune til et nyt tværkommunalt affaldsselskab. Denne proces tog tre år.
Røggasrensningsanlæggene opgraderes for overholde kravene til røggasemission i Miljøministeriets bekendtgørelse
om anlæg, der forbrænder affald.
Opgradering af røggasrensningsanlægget udbydes som
funktionsudbud og derfor er udformningen af røggasrensningsanlægget efter opgradering endnu ikke fastlagt.
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Sideløbende med opgradering af røggasrensningsanlægget
påregnes etablering af en ny ovnlinje, som forventes i drift
i 2007. Når den nye ovnlinje sættes i drift, planlægges ovnlinje 3 og 4 taget ud af drift. Der søges særskilt miljøgodkendelse af den nye ovnlinje.

Røgrørene er udformet i plast og tåler en max. temperatur
på ca. 110-120oC i en kontinuert driftssituation. For at
reducere varmetabet udformes anlægget således, at røggastemperaturen ikke bliver højere end nødvendigt af
hensyn til emissionerne.

I 2003 er der indsendt et projekt, som vedrører opgradering
af røggasrensningsanlæggene på den eksisterende kraftvarmelinje og de to eksisterende varmtvandslinjer.

Flowet gennem et vådt røggasrensningsanlæg er vist i
bilag 3. Det pointeres dog, at nogle leverandører har præferencer for andre udformninger, hvorfor det endelige
koncept kan afvige fra denne beskrivelse.

Opgraderingen af røggasrensningsanlægget omfatter udstyr til reduktion af SO2 og dioxin. Eftersom anlægget har
en samlet kapacitet på mindre end 16 tons/time, søges der
med henvisning til bekendtgørelsens §29 2 b) og 4) om
dispensation til en grænseværdi for NO x på 400 mg/Nm3
målt som døgnmiddelværdi og 600 mg/Nm 3(100%) eller
400 mg/Nm3(for 97% af målingerne) målt som halvtimesværdier gældende indtil år 2010.
Der har hidtil ikke været foretaget halvtimesmålinger på
NOx, men målinger foretaget som timemiddelværdier viser
alle, at NOx-emissionen for alle tre ovnlinjer ligger under
400 mg/Nm3.
Der er mulighed for at opgradere røggasrensningsanlæggene med supplerende vådt system, supplerende tørt eller
semi-tørt system eller eventuelt erstatte det nuværende
røggasrensningsanlæg med tørt system, som kan overholde
emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelsen.
Eftersom det eksisterende røggasrensningsanlæg er et vådt
system, er der i det følgende beskrevet et vådt system til
fjernelse af SO2 og dioxin.
Anlæg
Ved udlægning af det supplerende røggasrensningsudstyr
vil der blive lagt vægt på robuste, driftssikre, gennemprøvede løsninger og de enkelte leverandører vil blive udvalgt
på grundlag af en udbudsprocedure ”efter forhandling” i
henhold til det herom gældende EU-direktiv blandt et antal
prækvalificerede, potentielle leverandørfirmaer. Det forventes derfor, at anlægget vil blive meget driftssikkert.
Ved supplering af røggasrensningsanlægget med et vådt
system ombygges vandbehandlingsanlægget til også at
kunne behandle vaskevandet fra den basiske skrubber. Ved
supplering med et tør system produceres ikke yderligere
spildevand og det eksisterende vandbehandlingsanlæg
fungerer som i dag.
Røggastemperaturen i fremtiden er afhængig af udformningen af det supplerende røggasrensningsudstyr.

Bilag 2 indeholder tegninger af de eksisterende forhold
med angivelser af forventet placering af supplerende
røggasrensningsudstyr for ovnlinjer 2, 3 og 4.
Den forventede effekt af rensningen er angivet i tabellen i
bilag 8. Der er ikke forudsat nogen yderligere reduktion af
tungmetallerne Pb, As, Cr, Co, Cu, Mn og Ni i det supplerende røggasrensningsudstyr, selvom der i praksis må forventes en mindre reduktion
Tidsplan
I henhold til bekendtgørelsen om anlæg, der forbrænder
affald (§24 stk. 3) finder denne anvendelse fra den 28.
december 2005 for anlæg, der er sat i drift inden den 24.
marts 2003. Om dioxinkravet står i bekendtgørelsen (§24
stk. 6), at ved ændring af forbrændingsanlæg, som indebærer, at ovnlinjer, der var i drift den 24. marts 2003, tages
ud af drift inden udgangen af 2005, skal bekendtgørelsens
krav om dioxin også overholdes senest 28. december 2005.
Da alle ovnlinjer var drift den 24. marts 2003 og skal ændres, således at de må tages ud af drift i en periode inden
udgangen af 2005, skal hele anlægget opfylde kravene i
bekendtgørelsen senest 28. december 2005.
Projektbeskrivelse
Flowsheet – røggasvej
Eftersom det eksisterende røggasrensningsanlæg er et vådt
system, er røggasvejen i et opgraderet vådt system vist i
bilag 3. Bilaget indeholder flowsheet, der viser ovn, kedel
og røggasrensning for den opgraderede ovnlinje 2, samt
ovnlinje 3 og 4, ved supplering af det eksisterende røggasrensningsudstyr med et basisk vasketrin og efterfølgende fælles våd dioxinrens. Den eksisterende gas/gasvarmeveksler til genopvarmning af røggassen fra ovnlinje 3 og 4
er ikke medtaget, da denne ikke forventes genanvendt.
Opgraderes røggasrensningsanlægget med et tørt system,
sker udskillelsen af SO2 og dioxin i et posefilter. Placeringen af posefilteret og den øvrige udformning af anlægget er afhængig af lev erandøren.
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Flowsheet – behandling af spildevand fra røggasrensning
Bilag 4 indeholder et flowsheet for spildevandsbehandlingen ved opgradering af røggasrensningsanlægget med et
vådt system, idet det eksisterende vandbehandlingsanlæg
suppleres med udstyr for behandling af spildevand fra det
basiske vasketrin.

Adsorbent
Den friske adsorbent leveres i tankbil til en silo af en til
forbruget og transporten passende størrelse. Siloen vil
blive forsynet med et posefilter til afstøvning af fortrængningsluft, og der vil blive truffet de for den valgte adsorbent nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Ny SO2-skrubber
Røggassen fra HCl-skrubberen vaskes i modstrøm med en
opløsning af NaOH, hvorved SO2 opløses i væsken under
dannelse af en opløsning af natriumsulfit og natriumsulfat
(Na2SO3, Na2SO4). SO2-koncentrationen kan derved reduceres til en vilkårlig lav værdi. Også i SO 2-trinnet recirkuleres væsken i skrubberen, idet der udtages den delstrøm,
som ledes til en opsamlingstank for brugt skrubbervæske i
spildevandsanlægget. Udtaget styres af densiteten.

Anvendelsen af en kulholdig adsorbent indebærer, at der
må iværksættes forskellige sikkerhedsforanstaltninger mod
brand og eksplosion. Når der er valgt leverandør og dermed fastsat hvilken adsorbent, der skal anvendes, vil der
blive eftersendt en nærmere redegørelse for disse foranstaltninger.

NaOH reagerer tillige med resterende HCl og HF. Endvidere udskilles der små mængder Hg, primært på opløst
form.
Skrubberen afsluttes på røggassiden med et eller flere
dråbefang, hvori der spules med vand for i størst muligt
omfang at tilbageføre medrevne krystaller og aerosoler til
skrubberen.
Det er forudsat, at NaOH leveres færdigblandet med en
koncentration på 27%. Der etableres en oplagstank med et
rumfang svarende til mindst 1 uges forbrug eller svarende
til lidt mere end én tankbilsvolumen.
Nyt udstyr til dioxinudskillelse
Der er flere leverandører af udstyr til dioxinudskillelse
med forskellige udformninger af både tørre og våde systemer. Sker dioxinudskillelsen tørt i et posefilter, er det for
de fleste typers vedkommende nødvendigt at genopvarme
røggassen før filtret, idet filtrene kræver en minimumstemperatur på f.eks. 125oC. I nogle af de våde systemer
indsættes en kondensator til affugtning af røggassen inden
dioxinreaktoren.
I de fleste systemer, både tørre og våde, fjernes dioxin ved
adsorbtion på aktivt kul eller HOK (en slags aktiv kul) enten i ren tilstand eller opblandet med hydratkalk (Ca(OH)2)
eller kalksten. De enkelte leverandører har hver deres foretrukne adsorbent, så forbruget kan ikke forudsiges eksakt.
I en løsning med et posefilter indgår hydratkalk primært
som fyldstof, der sikrer en jævn støvbelastning af posedugen i posefilteret.
I nogle systemer doseres foruden frisk adsorbent endvidere
en recirkuleret strøm af den brugte adsorbent for at reducere forbruget af adsorbent.

Eventuel recirkulationssilo
Siloen vil få en passende kapacitet i afhængighed af adsorbentforbruget. Den vil blive afstøvet via en forbindelseskanal til posefilteret.
Fra siloen udsluses den brugte adsorbent dels til en lukket
transportør, der fører den op til doseringsenheden for recirkuleret adsorbent, dels til en sendebeholder for pneumatisk
transport til en silo ved ovnen.
Eventuel indfyring af brugt adsorbent i ovn
I de systemer, hvor den brugte adsorbent ikke er opblandet
med øvrige restprodukter (våde systemer), sendes den
brugte adsorbent til destruktion i ovnen, via et mellemlager, så den kan indfyres kontinuerligt eller diskontinuerligt efter ovnleverandørens nærmere bestemmelse. Indfyringen sker i forbrændingszonen. Erfaringer fra en række
tilsvarende anlæg viser, at der herved sikres en effektiv
destruktion af dioxin. Siloen forsynes med et lille posefilter til afstøvning af fortrængnings- og tran sportluft.
Når den brugte adsorbent indfyres, brænder kulindholdet,
og de derpå bundne dioxiner og eventuelt andre organiske
stoffer destrueres.
Ny sugetræksblæser
Sugetræksblæseren har til opgave at sikre, at der er undertryk hele vejen fra ovnen gennem kedlen og røggasrensningen til blæseren. På alle tre ovnlinjer er der placeret en
eksisterende sugetræksblæser efter el-filteret. Det er sandsynligt, at de eksisterende sugetræksblæsere efter opgraderingen af røggasrensningsanlægget må udskiftes med større eller suppleres med en boosterblæsere og tilkobles egen
nødstrømsforsyning.
Eventuelt ny sugetræksblæser vil blive forsynet med en
hjælpemotor. Den kobles ind ved udfald af motor eller
frekvensomformer og gennemfører den efterfølgende nedkøring af anlægget. Eksisterende og nye sugetræksblæsere
tilkobles eget nødstrømsanlæg.
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Posefilter
Ved eventuel installation af et posefilter til fjernelse af
dioxin kan dette afhængig af leverandøren blive forsynet
med et bypass til brug dels under opstart og nedlukning
(afsnit 21). Posefilteret vil blive udlagt således, at hele
røggasmængden kan behandles med én sektion ude af
drift. Det er således muligt fortsat at rense røggassen, hvis
der optår fejl i én af sektionerne.
Suppleres røggasrensningsanlægget med et posefilter, skal
nogle typer af filtre holdes i bypass, indtil temperaturen
ved indgangen til dette har nået 110-125 oC afhængig af
leverandøren.
Vandbehandling
Suppleres røggasrensningsanlægget med en SO 2-skrubber,
vil vaskevandet fra denne skrubber ligeledes skulle renses i
vandbehandlingsanlægget, hvormed dette skal ombygges.
Det skal i denne forbindelse undersøges, om de eksisterende komponenter i vandbehandlingsanlægget har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere den øgede spildevandsmængde
ved tilførsel af spildevand fra SO2-skrubber. Hvis dette
ikke er tilfældet, må kapaciteten øges.
I det følgende skitseres det ombyggede vandbehandlingsanlæg, der også kan håndtere spildevand fra en eventuel
SO2-skrubber.
Et supplerende tørt røggasrensningsanlæg vil ikke være
vandforbrugende. Såfremt den nuværende sure skrubber
ikke bibeholdes, vil der ikke være noget vandforbrug til
røggasrensning, men er den eksisterende skrubber fortsat i
drift, kan vandforbruget være uændret i forhold til i dag
afhængig af systemløsning.
I et tørt system vil røggassen efter rensesystemet have en
væsentlig højere temperatur end i dag. Røggassen skal herefter køles af hensyn til den maksimalt tilladelige temperatur i skorstenen, som er ca. 110oC. Køling af røggassen kan
ske ved vandindsprøjtning eller varmeveksling med fjernvarmevand.
Vandforbruget ved vandindsprøjtning forventes at være
nogenlunde som det nuværende vandforbrug i det sure
vasketrin. Hvorvidt køling med fjernvarmevand er økonomisk forsvarligt må afvente tilbudene og afhænger desuden af mulighederne for afsætning af fjernvarmen om
sommeren.
I forbindelse med opgradering etableres et større buffervolumen, således at spildevandet fra 100 timers drift på det
samlede anlæg kan opsamles. Der skal etableres yderligere
en buffertank til opsamling af spildevand fra den basiske

skrubber med en størrelse, der rummer plads til opsamling
af 100 timers drift på alle tre ovnlinjer.
Spildevandet fra den sure skrubber ledes først til en grovneutraliseringsbeholder, hvori vandet neutraliseres til pH
2-3 med CaCO3 på fast form. Efter grovneutraliseringen
pumpes vandet ved hjælp af en mammutpumpe til neutraliseringstrin 2. Mammutpumpen uddriver den frigjorte
CO2, som ledes til ventilationssystemet.
Efter denne justering af pH kan væsken sammenblandes
med spildevand fra SO2-skrubberen i en gips-reaktor.
Sulfat-ionerne fra skrubbervæsken fældes som gips ved
reaktion med Ca++-ioner i spildevandet fra det sure skrubberanlæg.
Væsken føres gennem en hydrocyclon, hvor den vandige
del skilles ud og sendes videre i vandbehandlingssystemet.
Resten føres til en gipstank og afvandes derefter i en filterpresse. Gipsen opsamles i en container eller en big bag
placeret under filterpressen. Filtratet ledes tilbage til vandbehandlingsanlægget, hvor det føres sammen med den
vandige fase fra hydrocyclonen.
Dette vand ledes til neutraliseringstrin 2, hvor der sker en
justering af pH til ca. 9 ved tilsætning af Ca(OH) 2. Her kan
eventuelt tillige tilsættes en vandig opløsning af hjælpestoffet ferrichlorid, FeCl2. Den resterende HCl-mængde fra
det sure spildevand bliver til CaCl2.
For at bryde Hg kompleksdannelse med chlorid, må der
tilsættes sulfid i form af en 15% vandig opløsning af trimercapto-s-triazins tri-natriumsalt (TMT 15). Ag, Cd, Cu,
Ni og Zn komplekser brydes imidlertid også af TMT 15.
Stoffet fremmer tillige udfældningen af Pb. Det samlede
TMT 15-forbrug bliver i størrelsesordenen 0,25 kg/h.
Endelig føres spildevandet til en flokkuleringstank, hvori
der som flokningsmiddel tilsættes 20 g/h polymer.
Det dannede slam bringes til at sedimentere i den eksisterende lamelseparator, hvorefter slammet opsamles i en ny
slamtank. Herfra ledes det til afvanding i de to eksisterende filterpresser, mens vandfasen løber til den efterfølgende
finrensning, som består af det eksisterende sandfilter og
eventuelt et nyt aktivt kulfilter, til fjernelse af dioxiner.
Sandfilteret returskylles med renset spildevand fra filterpresserne, derefter ledes spildevandet tilbage til buffertanken i spildevandsanlæ gget.
Efter filterpresserne har filterkagerne et tørstofindhold på
minimum 30%. Filterkagerne fyldes i big bags og eksporteres til Tyskland via Dansk Restprodukthåndtering.
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Emissionsmålinger
I forbindelse med opgraderingen opsættes supplerende
emissionsmåleudstyr til kontinuert måling af NOx, og
TOC, således at kravene i bekendtgørelsen opfyldes, idet
der søges om dispensation for kontinuert måling af HF.
Bekendtgørelsen rummer dispensationsmulighed for at
undlade kontinuerte målinger af HF-emissioner under
forudsætning af, at halvtimesgrænseværdien for HCl ikke
overskrides, idet der i stedet foretages præstationskontrol
over en måleperiode på 30 minutter to gange om året, som
skal dokumentere, at emissionsgrænse-værdien for HF er
overholdt. I de første 12 måneder anlægget er i drift, skal
der dog foretages målinger hver tredje måned. Der foretages i dag seks HF-målinger årligt. Der har ikke hidtil
været problemer med at overholde grænseværdien for HCl.
Konsekvenser
Røggasfordeling
Der forventes ingen ændringer i fordeling af røggassen i
skorstensrørene som følge af opgradering af røggasrensningsanlægget. Beregning af luftkoncentrationer i omgivelserne ved hjælp af en OML-beregning viser, at skorstenshøjden er tilstrækkelig efter opgradering af røggasrensningsanlægget.
Varmeproduktion
Opgraderingen af røggasrensningsanlægget kan give en
mindre forøgelse af anlæggets varmeproduktion på op til
3-4%, såfremt der etableres røggaskondensation.
Bygningsmæssige udvidelser/ændringer
Opgradering af røggasrensningen indebærer ingen bygningsmæssige udvidelser, idet det supplerende røggasrensningsudstyr placeres udendørs i forbindelse med det
eksisterende røggasrensningsanlæg. Såfremt udvidelsen af
røggasrensningsanlægget kræver udvidelse af vandbehandlingsanlægget, placeres dette så vidt muligt i den eksisterende vandbehandlingsbygning.
Vand- og kemikalieforbrug
Fremtidigt vand- og kemikalieforbrug afhænger af, hvorledes røggasrensningsanlægget er udformet efter opgraderingen. Suppleres røggasrensningen med et vådt anlæg,
forventes nedenstående forbrug.

Stof
Vandforbrug:
Spædevand til kedel 2
(dionat)
Spædevand til kedel 3+4
(fjernvarmevand)
Vandindsprøjtning i ovn
2, 3+4
Slaggekøling ovnlinje 2
Slaggekøling ovnlinje 3+4
Røggasrensning
Sanitære formål
Spuling
Vand i alt

Forbrug pr. time

Forbrug
pr. år

0,4 m3 (ovn 2)

3300 m3

60 L (ovn 3+4)

300 m3

0,4 m3 (ovn 2, 3+4)

2400 m3

0,25 m3 (ovn 2)
0,1 m3 (ovn 3+4)
8,5 m3 (ovn 2, 3+4)
-

2000 m3
600 m3
58.000 m3
1350 m3
2500 m3
70650 m3

Kemikalier og hjælpestoffer:
NaOH (100%) til SO225 kg (ovn 2,3+4)
skrubber
CaCO3 til vandrens
65 kg (ovn 2,3+4)
Ca(OH)2 til vandrens
4,5 kg (ovn 2,3+4)
TMT 15 (15%)
0,3 kg (ovn 2,3+4)
Polymer
20 g (ovn 2,3+4)
Adsorbent til dioxinrens
leverandørafhængig

175 tons
440 tons
30 tons
2,2 tons
150 kg
-

Ved opgradering med et vådt anlæg må vandforbruget
forventes at stige, eftersom der tilsættes vand i det basiske
skrubbertrin og det indvundne sekundavand ikke rækker til
det samlede vandforbrug i skrubberne.
Spildevand
Kolding Kommune har med brev af af 21. august 2003
skitseret de forventede krav til spildevand fra røggasrensningen og processpildevand, idet disse krav er ens.
Kravene er på alle punkter strengere eller tilsvarende
kravene i bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2003 om
anlæg der forbrænder affald. Kolding Kommunes krav er i
øvrigt i overensstemmelse med grænseværdierne for tilslutning af industrispildevand til offentligt spildevandsanlæg i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 11, 2002.
Den fremtidige udledte spildevandsmængde er afhængig
af, hvorledes anlægget opgraderes. Når leverandøren er
fastlagt, kendes spildevandsmængden og om der er behov
for en forøgelse af den maksimalt tilladelige udledte
mængde.
Såfremt det eksisterende røggasrensningsanlæg udskiftes
med et nyt tørt anlæg, produceres der ikke spildevand.
Vandbehandlingsanlægget behandler i dag endvidere
spildevand fra spuling af kedlerne. Det overvejes, om
vandbehandlingsanlægget i givet fald fortsat skal anvendes
hertil.
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Såfremt det eksisterende røggasrensningsanlæg suppleres
med et tørt system, vil vandbehandlingsanlægget være
uændret i forhold til i dag, idet den supplerende fjernelse
af SO2 og dioxin da sker uden produktion af spildevand.

På alle tre anlæg brændes affaldet på en bevægelig rist i en
udmuret ovn. Sådanne anlæg findes der mange hundrede
af verden over og de leveres af velrenommerede leverandørfirmaer.

Kloak
Opgraderingen af røggasrensningsanlægget medfører
ingen ændring af de eksist erende afløbs- og kloakforhold.

Med opgradering af røggasrensningsanlægget på kraftvarmelinjen og på de to varmtvandslinjer vil røggasrensningen blive baseret på enten et vådt systemet, supplering af
det eksisterende våde system med et tørt system eller et
helt nyt tørt system, som alle er beskrevet i udkast til BATnote. Alle tre typer af røggasrensningssystemer findes på
nyere danske anlæg eller er valgt i forbindelse med for estående opgraderinger.

Energiforbrug efter opgradering af ny røggasrensning
Elforbruget til anlægget efter opgraderingen afhænger af
den valgte anlægstype. Det forventes dog, at røggasrensningsanlæggets samlede elforbrug vil stige på grund af
stigende tryktab i anlægget og dermed øget elforbrug til
sugetræksblæsere. Endvidere forventes antallet af strømforbrugende komponenter, f.eks. pumper i anlægget, at
øges.
Nødstrømsanlæg
Nødstrømsanlægget har en kapacitet, som svarer til behovet i dag. Det er nødvendigt at udvide dette i forbindelse
med opgraderingen, således at dette blandt andet også
tilkobles sugetræksbl æ serne.
Interne transportveje, råvarer og hjælpestoffer
Opgradering af røggasrensningsanlægget medfører ingen
ændring af de interne transportveje. Disse kan ses på
tegningen i bilag 2. I bilag 2 er ligeledes angivet siloer til
oplag af forbrugsstoffer.
I forbindelse med opgradering af røggasrensningsanlægget
vil der ikke blive ændret på de eksisterende til- og frakørselsforhold. Der er fra industriområdet direkte adgang til
det overordnede vejnet.
Støj- og vibrationer
Afhængig af udformningen af det opgraderede røggasrensningsanlæg, kan opgraderingen medføre behov for
udskiftning eller supplering af de eksisterende sugetræksblæsere. Herudover er der eventuelt behov for pumper til
cirkulation af væsker eller udstyr for indblæsning af forbrugsstoffer i det supplerende røggasrensningsudstyr.
Dette forventes dog, ikke at give nogen forøgelse af støjeller vibrationskilder af betydning.

Bedste tilgængelige teknik
Et EU referencedokument om BAT (Best Available
Techniques) for affaldsforbrænding er p.t. under udarbejdelse. Der foreligger et udkast fra maj 2003, hvori forskellige forbrændings- og røggasrensningsteknologier beskrives. Udkastet indeholder dog endnu ingen konklusioner.

Ved opgradering af røggasrensningsanlæggene vælges
teknikken ud fra en samlet vurdering af nedenstående forhold.
Begrænsning af energi- og råvareforbruget, overskudsvarme
Der lægges vægt på, at det supplerende røggasrensningsudstyr bliver så energieffektivt som muligt og dermed at
nødvendige energitab minimeres mest muligt (energiudnyttelsesgraden). De største tab vil være energiindholdet i
røggassen.
Energitabet i røggassen er bestemt af temperaturen, som
fastlægges under hensyn til emissionerne. Røgrørene er
udført i plast, og korrosionsrisiko er dermed ikke et problem ved lave røggastemperaturer.
Elforbruget og vandforbruget pr. ton affald vil også blive
søgt begrænset mest muligt under hensyn til det valgte
røggasrensningssystem.
Sugetræksblæseren er den enkeltkomponent, der har det
største elforbrug. Sugetræksblæseren er dog nødvendig for
at sikre tilstrækkeligt undertryk i anlægget. Sugetræksblæseren samt øvrigt større el-forbrugende udstyr med
varierende belastning forsynes med frekvensregulering for
at sikre en energieffektiv tilpasning af ydelsen til det faktiske behov.
I sommerperioden er det ikke muligt at afsætte hele den
producerede varmemængde til fjernvarme. Opgraderingen
af røggasrensningsanlægget kan give en mindre forøgelse
af anlæggets varmeproduktion på op til 3-4%, såfremt der
etableres røggaskondensation.
El-produktionen fra kraftvarmelinjen afsættes kontinuerligt
til nettet.
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Substitution af skadelige stoffer
Ved vandrensningen anvendes bl.a. fældningsmidlet TMT
15. Dette stof er bestandigt ikke blot i basisk, men også i
lettere sur væske. Alternativt kunne anvendes det billigere,
men giftige natriumsulfid, som i sur væske udvikler den
giftige, stærkt ildelu gtende luftart svovlbrinte, H2S.
I et eventuelt dioxinfilter anvendes en kulholdig adsorbent.
Denne vil som tidligere anført blive specificeret af den
valgte røggasrensningsleverandør. Efter brugen destrueres
adsorbenten ved forbrænding i ovnen (såfremt denne ikke
er blandet med andre restprodukter), hvorved kulindholdets energi udnyttes.
Optimering af produktionsprocesserne
Der sker en løbende optimering af alle procestrinene på
affaldsforbrændingsanlægget, således at det fungerer
driftsteknisk og driftssikkerhedsmæssigt optim alt.
Restprodukter
Forbrændingen giver anledning til affald i form af ristegennemfald, slagge, kedel- og flyveaske, spildevandsslam
og eventuelt gips, afhængig af valget af supplere nde røggasrensningsudstyr.
Hele slaggemængden tilhører kategori 3 og kan genanvendes.
Asken, slammet og eventuelt gips forventes ikke at kunne
nyttiggøres, hverken i blanding eller hver for sig, men må
deponeres, indtil en eventuel dansk løsning/behandling kan
anvises.
Da der anvendes våd rensning for HCl, giver dette anledning til en udledning af saltholdigt processpildevand.
Bedste tilgængelige rensningsteknik
Vådt system, semi-tørt system og tørt røggasrensningssystem er alle beskrevet i udkast til BAT-noten om affaldsforbrænding. Et vådt system har følgende fordele:
De enkelte forureninger: støv, HCl (+HF og Hg), SO2 og
dioxin udskilles i separate rensningstrin, som kan optimeres hver for sig. De enkelte trin arbejder omtrent støkiometrisk. Processen giver en mindre mængde faste restprodukter til deponering, idet affaldets chlorindhold bortledes
med spildevandet
Den brugte adsorbent kan genindfyres i ovnen og dermed
er der ikke noget fast restprodukt fra dioxinudskillelsen.
De fleste tungmetaller bindes bedre i tungtopløselige forbindelser.
Blandt ulemperne for et vådt system kan nævnes:

Anlægget er mere kompliceret og det er nødvendigt at
bortlede spildevand fra rensningsprocessen. Endvidere
produceres slam og gips, som skal deponeres. Mængden af
slam er ca. 25 kg/h og mængden af gips er ca. 60-70 kg/h
ved fuldlast drift af alle tre ovnlinjer.
Det er et kompliceret system, der kræver løbende kvalificeret bemanding.
Et tørt system giver følgende fordele:
Processen er enklere, idet den består af færre procestrin.
Der produceres ikke spildevand og der er dermed ikke behov for et vandbehandlingsanlæg. Dermed produceres
heller ikke slam eller gips.
Kræver kun lidt tilsyn og bemandling.
Blandt ulemperne for et tørt system kan nævnes:
Den brugte adsorbent kan ikke ledes tilbage til ovnene, da
den indeholder andre restprodukter. Systemet giver en
større mængde fast restprodukt til bortskaffelse. Mængden
af tørt restprodukt er leverandørafhængig.
Afhængig af leverandøren og placeringen i anlægget kan
der kræves genopvarmning af røggassen før indgangen til
posefilteret, hvilket komplicerer anlægget.
For vurdering af elforbruget ved henholdsvis et vådt eller
tørt system henvises til afsnit 18.3) Energiforbrug.
Samlet vurdering
Anlægget opgraderes med henblik på samlet optimering af
anlægges anlægsudgifter, driftsudgifter, samlede rensningsgrad, energieffektivitet, substitution af farlige stoffer
og affaldsfrembringelse. Det foreliggende udkast til BATnote omfatter de røggasrensningsteknologier, som kan
blive aktuelle for det opgraderede anlæg.

Oplysninger om forurening og
forureningsbegrænsende foranstaltninger
Luftforurening
Den helt dominerende punktkilde til luftforurening er anlæggets skorsten, hvilket reguleres af emissionsgrænserne i
bekendtgørelsen om anlæg, der forbrænder affald.
Herudover vil ske mindre emissioner af støv via de tidligere nævnte silofiltre. Det vil blive forlangt af leverandøren,
at støvkoncentrationen efter disse filtre skal være mindre
end 20 mg/Nm3. Midlet over et døgn eller længere perioder vil emissionsmassestrømmen være forsvindende.

Side 28
Journal nr.: 8.76.1-44

Lugt
Affaldet i siloen er en potentiel kilde til emission af lugt.
Dette søges imødegået ved at indsuge forbrændingsluften
under siloens loft, således at der konstant er undertryk i
siloen.
Emission fra diffuse kilder
Slagge, slam og eventuelt gips vil blive håndteret i befugtet stand. Flyveasken vil blive opbevaret og transporteret i
støvtætte systemer, da denne ikke befugtes.
Afvigende emissioner i forbindelse med opstart og
nedlukning
Der er udarbejdet særskilt notat om støtte og opstartsbrændere, hvori opstarts- og nedlukningsprocedurer
behandles.

Indendørs: turbine- og generatoranlæg, kuglerens af kedler
og economiser, diverse transportører.
Transport af affald til anlægget er uændret i forhold til i
dag efter opgradering af røggasrensningsanlægget. Transport af kemikalier til anlægget samt af restprodukter bort
fra anlægget vil ændres afhængig af, hvorledes røggasrensningsanlæggene opgraderes. Det forventes, at den samlede
transport vil øges en smule.
Sugetræksblæserne er alle placeret udendørs, men er lydisolerede. I forbindelse med opgraderingen forventes det,
at der skal installeres nye eller supplerende sugestræksblæsere. De eksisterende og eventuelle nye sugetræksblæsere vil blive forsynet med lyddæmpere og forventes at
være mere støjsvage end de eksistere nde.

OML-beregning
Det er beregnet, at det er emissionen af Cadmium, Nikkel,
Arsen og Chrom, der kræver den største fortynding. Der er
derfor udført en vejledende beregning af skorstenens luftforureningsbidrag til omgivelserne som følge af denne
emission. Beregningen er udført under forudsætning af, at
alle ovnlinjer er i drift samtidig. Resultatet er, at alle relevante grænseværdier for luftforurening i omgivelserne er
overholdt (b-værdier).

Ved at de øvrige støjkilder er placeret indendørs opnås en
betydelig reduktion af støjtransmissionen til det fri.

Spildevand
Mængde, sammensætning og udløbssteder
Der udledes spildevand til det kommunale spildevandssystem fra røggasrensningen i henhold til den gældende
spildevandstilladelse af 3. februar 1992 fra Kolding
Kommune. Derudover foreligger en tilladelse til udledning
af andet processpildevand fra f.eks. spuling, rengøring,
overfladevand samt sanitært spildevand til kloakken. Spildevand fra spuling og overfladevand betegnes sekundavand og benyttes i videst muligt omfang dog i røggasrensningsanlægget.

Sugetræksblæser forsynes med lyddæmper.
Diverse motorer, drev m.m. støjdæmpes eller isoleres om
nødvendigt.
Transportører isoleres.

Den årlige mængde af afledt spildevand er ca. 14.500 m 3,
heraf er ca. 12.000 m3 renset spildevand fra vandbehandlingsanlægget, som ikke kan genanvendes på grund af for
højt chloridindhold. Der bruges ca. 20-25.000 m3 sekundavand.
Slaggekøling giver ikke anledning til spildevand.
Støj og vibrationer
Støjkilder
De væsentligste kilder til støj på anlæ gget er:
Udendørs: Lastbilkørsel med affald, kemikalier og restprodukter, sugetræk sblæsere.

Der vil i udbudsmaterialet til opgradering af røggasrensningsanlægget blive stillet støjkrav både af hensyn til arbejdsmiljøet i bygningen og af hensyn til det eksterne miljø. Erfaringer fra andre danske og udenlandske anlæg viser, at leverandørerne kan overholde de stillede krav, idet
der foretages en række støjdæmpende tiltag, herunder:

Støjniveau i omgivelserne
Efter opgradering af røggasrensningsanlæggene forventes
det, at forbrændingsanlægget fortsat kan overholde områdets gældende grænse for ekstern støj i virksomhedens
skel (70 dB(A)).
Affald (restprodukter)
Mængde og sammensætning
Oversigt over hovedmassestrømme i anlægget (for 2002)
er vedlagt i bilag 9.
Forhold omkring kildesortering af det tilførte affald samt
regler for modtagelse af affald er omtalt tidligere i afsnittet
Affaldsmodtagelse.
Anlægget vil som tidligere nævnt producere fast affald
(restprodukter) i form af ristegennemfald, forbrændingsslagge, kedelaske, flyveaske fra elektrofilteret, renset
spildevand, slam, eventuelt gips samt eventuelt brugt
adsorbent.
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Herudover kan der afhængig af røggasrensningsanlægget
fra tid til anden fremkomme andre affaldsprodukter (restprodukter) såsom udtjente filterposer.

Slaggen leveres til Melgaard, som sorterer og modner
denne, hvorefter hele slaggemængden fra anlægget hidtil
er blevet placeret i kategori 3 og genanvendt.

Restprodukter fra forbrænding eller pyrolyse af husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald samt farligt affald er indeholdt i Det Europæiske
Affaldskatalog, jfr. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. I henhold hertil
er følgende affaldstyper defineret som fagligt affald:

Restprodukter fra røggasrensning
Mængden af forurenende stoffer i restprodukterne fra røggasrensningen er konstant, uafhængig af rensningsmetoden, idet røggassen renses så den overholder emissionsgrænserne i bekendtgørelsen. I et vådt røggasrensningssystem er restproduktet gips og spildevandsslam og i et
tørt system bindes svovlen som calciumsulfid.

EAK 19 01 03 Flyveaske og bundaske
EAK 19 01 04 Kedelstøv
EAK 19 01 05 Filterkage fra røggasrensning
EAK 19 01 06 Vandigt flydende affald fra røggasrensning
samt andet vandigt flydende affald
EAK 19 01 07 Fast affald fra røggasrensning
EAK 19 01 10 Brugt aktivt kul fra røggasrensning
Derimod er følgende affaldstyper defineret som ikkefarligt affald:
EAK 19 01 01 Slagge
EAK 19 01 02 Jernholdigt materiale fjernet fra slagge
34.1) Ristegennemfald og slagge
Mængden af ristegennemfald er normalt meget beskeden.
Det blandes med slaggen i slaggerenden, og føres derfra til
slaggecontainer. Der er foretaget undersøgelser på andre
anlæg, der viser, at indholdet af uforbrændt ikke er større i
ristegennemfaldet end i slaggen.
Den samlede slaggemængde fra de tre anlæg er gennemsnitlig 17% af den indfyrede affaldsmængde, svarende til
ca. 17.000 tons slagge ved en årlig affaldsmængde på
100.000 tons. Slagger er omfattet af EAK 19 01 01.
Slaggen indeholder forskellige ubrændbare fraktioner af
affaldet, bl.a. jernskrot og en mineralsk fraktion, som efter
sortering har en gruslignende karakteristik. Der foretages
ikke løbende totalanalyser af slaggen, men fra litteraturen
er det kendt, at dens hovedbestanddele er grundstofferne
O, Si, Ca, Fe, Al, Na, K og C. Sidstnævnte kan forekomme
både i form af uorganisk karbonat og som organisk, uforbrændt kulstof.
Danmark har med indførelse af restproduktbekendtgørelsen nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder skærpet kravene til slaggen. I henhold til bekendtgørelsen opdeles slaggekvaliteten i tre kategorier, hvor der er forskellige anvendelsesmuligheder.

Aske
Askefraktionen er dels kedelaske fra kedlens vertikale
konvektionstræk og fra economiseren, dels den i elektrofilteret udskilte flyveaske. Mængden af kedelaske fra ovn
2 samt flyveaske fra alle tre linjer er ca. 14 kg pr. ton affald. Flyveaske er omfattet af EAK 19 01 03 og anses for
at være farligt affald, hvorfor denne askeblanding må anses som farligt affald.
Asken har i grove træk samme sammensætning som slaggen, men indholdet af tungmetaller og salte vil være højere. Asken opsamles i en askesilo, hvorfra den bortkøres til
deponering i udlandet.
Gips
Opgraderes røggasrensningsanlægget med et vådt system,
produceres der gips. Gipsen afvandes i en filterpresse til et
tørstofindhold omkring 70-80% og opsamles i en container
eller en big-bag placeret under filterpressen. Filtratet ledes
tilbage til opsamlingstanken for surt skrubbervand eller til
finneutraliseringstrinnet. Gipsmængden udgør ca. 60-70
kg/h. Gipsen vil være forurenet med forskellige metaller
og forventes ikke at kunne genanvendes. Det antages, at
gipsen er omfattet af EAK 19 01 05 og derfor må anses for
at være farligt affald.
Slam
Slammet fra rensningen af processpildevandet fremkommer i første omgang som et tyndslam og regnes som sådant
omfattet af EAK 19 01 06: ”Vandigt flydende affald fra
røggasrensning…”. Det forventes, at aske og slam som i
dag fortsat håndteres hver for sig og at tyndslammet afvandes i en filterpresse til ca. 35% TS og da overgår til
EAK 19 01 05: Filterkage fra røggasrensning.
Slammet indeholder askepartikler udskilt i det sure skrubberanlæg, Fe(OH) 3, diverse tungmetaller som hydroxider
eller TMT-forbindelser samt urenheder tilført med det til
grovneutralisationen benyttede CaCO3.
Mængden af slam udgør ca. 25 kg/h ved drift af alle tre
ovnlinjer og på årsbasis 175 tons. Slamfilterkagerne borttransporteres i big-bags til deponering i udlandet.
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Brugt adsorbent fra eventuelt posefilter.
I de systemer, hvor den brugte adsorbent ikke er opblandet
med øvrige restprodukter (våde systemer), kan den brugte
adsorbent føres tilbage til ovnen, hvor der sker en termisk
destruktion af den absorberede dioxin. Den brugte adsorbent er omfattet af EAK 19 01 05.
I systemer, hvor den brugte adsorbent er opblandet med
andre restprodukter, indgår den i det øvrige faste affald fra
røggasrensning (EAK 190107) og skal deponeres i udlandet. Restproduktmængden svarer stort set til adsorbentforbruget, som er leverandørafhængigt.
Håndtering og oplag af affald (restprodukt)
Der henvises til afsnit ovenfor. Som en hovedregel vil alle
tanke og siloer for restprodukter blive dimensioneret for en
kapacitet på mindst 100 timers produktion.
Udendørs oplag af affald (restprodukt)
Der finder ikke oplag af restprodukter sted udendørs, bortset fra big-bags med filterkager fra vandrensningen. De
opbevares udendørs på befæstet areal, som hidtil har været
anvendt til kommunal genbrugsplads. Disse big-bags er
forsynet med indvendig plastlining.
Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald (restprodukt)
Nyttiggørelse og bortskaffelse sker i henhold til Kolding
Kommunes anvisninger.
Jord og grundvand
Foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand
Alle modtage- og oplagsfaciliteter for affald (restprodukter) og kemikalier og alle udleveringsfaciliteter for restprodukter er placeret indendørs, bortset fra førnævnte bigbags. De nuværende udendørs placerede tanke og siloer
kan ses på bilag 2. Der findes ingen olieudskillere på anlægget. Afhængig af hvorledes anlægget opgraderes vil der
blive etableret yderligere oplagstanke og siloer. Disse placeres som udgangspunkt i det område, som er afsat til det
supplerende røggasrensningsudstyr, som er markeret på
bilag 2.
Al til- og frakørsel af disse materialer vil ske på befæstede,
kloakerede arealer. Udendørs spild af kemikalier vil blive
fjernet ved opfejning, støvsugning eller spuling.
Til- og frakørsel
I forbindelse med opgradering af røggasrensningsanlægget
vil der ikke blive ændret på de eksisterende til- og frakørselsforhold.
Begrænsning af virkningerne af uheld

De tidligere omtalte driftsforstyrrelser forventes ikke at
have nogen virkninger på mennesker og på miljøet uden
for forbrændingsanlæggets areal.
Internt på anlægget vil alle Arbejdstilsynets krav og anvisninger blive efterkommet for at sikre de ansatte mod skadelige miljøpåvirkninger.
Risikobetonede aktiviteter
Virksomheden er ikke omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 106 af 1. februar 2000 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Virksomheden er heller ikke omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens § 9.
Forbyggelse af forurening ved virksomhedens ophør
Nuværende forhold
Forurening på grunden er hos Amtet registreret på vidensniveau 1, hvilket betyder, at man ved, at der har været aktiviteter på arealet, som gør, at jorden kan være forur enet –
men ikke nødvendigvis at den er det.
Der er i september 2002 foretaget en indledende miljøundersøgelse af grunden, som omfatter 17 miljøboringer,
hvoraf de 3 boringer er dybere boringer til det sekundære
grundvandsmagasin 7-9,5 meter under terræn. Rapporten
konkluderer, at på arealet nordvest for anlægget ligger indholdet af forurenende komponenter under Miljøstyrelsens
kvalitetskriterier. Jorden betegnes umiddelbart som ren,
uden at lokale spots med forurening helt kan udelukkes.
Der er taget en jordprøve ved skorstenen, hvor der tidligere
har været et uheld med udslip af skrubbervand. Det kunne
imidlertid ikke konstateres, at skrubbervandet har medvirket til forurening.
Overjorden på det resterende areal er konstateret lettere
forurenet, hvilket bedømmes at skyldes diffus forurening
fra trafik.
Der er også udtaget jordprøver på Bronzevej 9, som er
beliggende vest for Bronzevej 6 og som for tiden ikke
anvendes. Prøverne her viser forhøjet niveau af specielt
tungmetaller, idet zink og bly overstiger Miljøstyrelsens
kvalitetskriterier. På arealet ligger endvidere et ca. 1 meter
tykt slaggelag, idet arealet tidligere har været anvendt til
slaggehåndtering. Såfremt grunden skal bebygges, skal
overskudsjord enten afhændes som tungmetalforurenet
jord eller genanvendes.
Der foretages i dag intet oplag af restprodukter på grunden,
idet alle restprodukter fraføres anlægget løbende.
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I henhold til Lov om forurenet jord nr. 370 af 2. juni 1999
kan miljømyndighederne for forureninger, der sker den 1.
januar 2001 eller senere kræve forureningen fjernet og den
hidtidige tilstand genoprettet.
For at forhindre forurening af jorden på grunden er der i
dag installeret overløb fra skrubberen. Fra overløbet pumpes vandet over til vandrensningen. Hvis der sker en større
lækage på skrubberne og overløbet ikke kan følge med til
at aftage vandet, løber vandet ud på fliserne. Herfra kan
det via brønden ved kalksiloen pumpes over i tanken til
teknisk vand. Hvis tanken til teknisk vand er lukket, fordi
den er fyldt med kedelvand, bliver vandet fra skrubberne
ledt væk fra grunden via regnvandsledningen.
Der findes ingen olieudskillere på grunden. I tilfælde, hvor
der sker spild på grunden, bliver dette fjernet hurtigst muligt.
Alle uregelmæssigheder i driften registreres, således at
disse kan undersøges og nødvendige tiltag til at forhindre
forurening af grunden kan blive gjort. Registreringerne
tjener ligeledes som dokumentation.
Fremtidige forhold
I forbindelse med fremtidige anlægsarbejder på grunden,
herunder den forestående opgradering af røggasrensningsanlægget, vil følgende foranstaltninger blive taget for at
forhindre forurening af grunden.
Tanke og ledninger placeres så vidt muligt ikke under
jorden.
Ved demontage af rør og tanke tømmes disse forinden.
Isolering af komponenter eller ledninger udføres, så denne
kan demonteres uden at det støver.
Der anvendes så vidt muligt genanvendelige materialer.
Ophør af virksomheden
På det tidspunkt, hvor virksomheden ophører, vil grunden
blive bragt i den stand, som den til den tid gældende lovgivning kræver.
Der foreligger tegninger over kloakker i jorden.

Ikke-teknisk resumé
Opgradering af røggasrensningsanlæg på eksisterende
kraftvarmelinje
TAS’s ansøgning vedrører opgradering af røggasrensningsanlæg på den eksisterende kraftvarmelinje (ovnlinje
2) samt på de to eksisterende varmtvandslinjer (ovnlinje 3

og 4). Røggasrensningsanlæggene opgraderes for at kunne
overholde de i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 162 af
11. marts 2003 angivne krav til røggasemissioner. 7
Kraftvarmelinjen er ca. 10 år gammel og har en kapacitet
på ca. 9 tons affald pr. time. De to varmtvandslinjer er begge ca. 20 år gamle. Linjerne er ens og har en samlet kapacitet på ca. 5 tons pr. time.
Ovnlinje 2 fungerer som grundlastenhed, mens ovnlinje 3
og 4 er i drift om efteråret, om vinteren og om foråret, men
er om sommeren kun i drift i perioder, hvor ovn 2 er ude af
drift. Sideløbende planlægger TAS etablering af en ny
ovnlinje, som forventes idriftsat primo 2007. På dette tidspunkt forventes de ældre varmtvandslinjer taget ud af drift.
Anlæggene brænder dagrenovation samt erhvervsaffald fra
de 8 interessentkommuner (Børkop, Egtved, Fredericia,
Kolding, Lunderskov, Middelfart, Nr. Aaby og Vamdrup).
Anlægget har i den nuværende miljøgodkendelse af 22.
august 1996 tilladelse til at brænde årligt op til 1.000 tons
malingsslam uden indhold af organiske opløsningsmidler.
Denne tilladelse forventes at fortsætte.
TAS’s prognose for tilført affald er lineært svagt stigende
med ca. 600 tons om året fra ca. 105.000 tons i 2003.
Brændværdien forventes at være uændret i forhold til i
dag, hvor den er ca. 10,5 GJ/ton.
Bygnings- og planlægningsmæssige forhold
Det ansøgte projekt indebærer ingen bygningsmæssige
udvidelser.
Bedste tilgængelige teknik
På alle 3 anlæg brændes affaldet på en bevægelig rist i en
udmuret ovn. Sådanne anlæg findes der mange hundrede
af verden over og de leveres af velrenommerede leverandørfirmaer.
Med opgradering af røggasrensningsanlægget på kraftvarmelinjen og på de 2 varmtvandslinjer vil røggasrensningen
blive baseret på enten et vådt system, et vådt system suppleret med et tørt eller semi-tørt system, eller et helt tørt
system. Alle disse typer af røggasrensningssystemer findes
på nyere danske anlæg eller er valgt i forbindelse med forestående opgradering.
Alle ovennævnte typer røggasrensningssystemer er beskrevet i det foreliggende EU-udkast til BAT-note (Best
7

Miljøministeriets bekendtgørelse om anlæg, der
forbrænder affald, bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts
2003
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Available Technology) om affaldsforbrænding fra maj
2003, som dog ikke indeholder en konklusion.
Anlæggets opbygning
Affaldet tilkøres med lastbiler og aflæsses i en af anlæggets to siloer. Den ene silo benyttes hovedsagelig til dagrenovation og erhvervsaffald, hvorimod den anden fortrinsvis benyttes til storskrald. Fra begge siloer kan affaldet transporteres til de tre påfyldningstragte ved hjælp af
de to affaldskraner.
Forbrændingen af affaldet sker i alle tre ovne på en skråtstillet, bevægelig rist under tilførsel af luft. Slaggen, den
faste forbrændingsrest, udmades i et vandbad, hvorved den
afkøles. Hele slaggemængden opfylder de i restproduktbekendtgørelsen nr. 655 af 27. juni 2000 opstillede krav i
kategori 3 for genanvendelse af slaggen til en række formål.
Røggassen fra forbrændingen passerer efterforbrændingszonen, hvor den har en opholdstid på mindst 2 sekunder
ved mindst 850oC. Denne temperatur overvåges kontinuerligt. Herefter nedkøles gassen i en kedel til 180-200oC,
inden den ledes til røggasrensningsanlægget. På ovnlinje 2
er der efter kedlen placeret en målestation, i hvilken røggassens indhold af ilt, kulilte og kuldioxid overvåges kontinuerligt.
På alle tre ovnlinjer består det eksisterende røggasrensningsanlæg af et el-filter, hvori der fjernes støv fra røggassen, samt en skrubber til fjernelse af sure gasser. For at
imødekomme kravene til emissioner af svovl og dioxin i
bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2003 om anlæg, der
forbrænder affald, er det nødvendigt at opgradere røggasrensningsanlægget med hensyn til svovl- og dioxinrens.
Med henvisning til bekendtgørelsens §29, 2b) og 4), ansøges om fastsættelse af emissionsgrænseværdi for NOxemission i særskilt notat.
Opgraderingsmuligheder
Opgraderingen af røggasrensningsanlæggene udbydes som
funktionsudbud med krav til, at den gældende bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald samt de af Kolding
Kommune fremsendte forventede krav til spildevand skal
overholdes. Da det bestående røggasrensningsanlæg er et
vådt system, er en mulighed at supplere anlægget med
udstyr til våd rensning for svovl og dioxin. Der er imidlertid også leverandører på markedet, som tilbyder tørre eller
semi-tørre systemer.
Opgraderes anlægget med våd rensning for svovl og
dioxin, vil røggasrensningsanlægget bestå af følgende
komponenter:

- elektrofilter til udskillelse af partikler (flyveaske)
- surt skrubberanlæg til udskillelse af HCl + HF + Hg,
som allerede findes, samt følgende nye komponenter:
- SO2- skrubber til udskillelse af SO2
- udskillelse af dioxin
I de våde rensningstrin sker endvidere en mindre reduktion
af støvindholdet.
Efter rensning ledes røggassen til skorsten.
Ved udvaskning af HCl og HF i røggassen produceres surt
spildevand. Dette ledes til det eksisterende vandbehandlingsanlæg, hvor det neutraliseres, og indholdet af tungmetaller fjernes ved fældning, inden vandet ledes bort.
Ved våd rensning for SO2 ledes vaskevandet fra Sosskrubberen ligeledes til vandbehandlingsanlægget, hvor
det udskilte SO2 fældes som gips.
Udformes anlægget som et tørt system, kan det eksisterende udstyr suppleres med følgende udstyr:
Posefilter for udskillelse af SO2 og dioxin.
Afhængig af leverandøren tilsættes kalk samt adsorbent i
form af en type aktivt kul før posefiltret. Blandes adsorbenten med andre restprodukter, kan den brugte adsorbent
ikke genindfyres i ovnen, men må deponeres. I denne løsning produceres ikke spildevand fra SO2- og dioxinrensningen.
Til at sørge for, at der er undertryk i systemet, er der på
ovnlinje 2 placeret en sugetræksblæser lige før quenchen.
Ovnlinje 3 og 4 er hver forsynet med en sugetræksblæser,
som er placeret lige efter elfilteret, inden røggaskanalerne
for de to anlæg føres sammen. Afhængig af udformningen
af det opgraderede røggasanlæg, kan der blive behov for at
supplere eller udskifte de eksisterende blæsere med en
eller flere nye blæsere.
Kraftvarmelinjen producerer damp, som ledes til en turbine med tilhørende el-generator. Efter at have passeret
turbinen kondenseres dampen ved køling med indkommende fjernvarmevand. Herved opvarmes dette og sendes
ud på nettet igen. Kondensatet fødes tilbage i kedlen.
Varmtvandslinjerne producerer varmt vand, som ligeledes
udnyttes til opvarmning af indkommende fjernvarmevand.
Anlæggets emissioner og restprodukter
Kilderne til forurening fra anlægget er emission af røggas,
støj og spildevand.
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Luftemissionen sker via skorstenen. Det er ved en beregning med den såkaldte OML-model eftervist, at skorstenens højde sikrer en tilstrækkelig fortynding af røggasserne fra anlægget, også når kraftvarmelinjer og de to
varmtvandslinjer er i drift samtidig.
Før skorsten er placeret en målestation, som kontinuert
måler emissionerne af støv, HCl, SO2 og O2. I forbindelse
med opgraderingen udvides emissionsmålingerne til også
at omfatte NOx, og TOC for at imødekomme kravene i
bekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen rummer mulighed for dispensation til at
undlade kontinuerte målinger af HF-emissioner under
forudsætning af, at halvtimesgrænseværdien for HCl ikke
overskrides. Der har ikke hidtil været problemer med at
overholde grænseværdien for HCl. Bekendtgørelsen foreskriver, at der i stedet foretages præstationskontrol af HF
to gange om året over en måleperiode på 30 minutter, som
skal dokumentere, at emissionsgrænseværdien for HF er
overholdt. I de første 12 måneder anlægget er i drift, skal
der dog foretages målinger hver tredje måned. TAS ansøger om ovenstående i særskilt notat. Der foretages i dag
seks HF-målinger årligt.
Det rensede spildevand ledes til Kolding Kommunes spildevandssystem. Kolding Kommune har 21. august 2003
fremsendt en skrivelse til TAS med de forventede fremtidige krav til spildevand, som udledes fra anlægget. Kravene
svarer til de i Miljøstyrelsens vejledning nr. 11, 2002, opstillede krav for tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.
Det supplerende røggasrensningsudstyr vil blive udformet
på en sådan måde, at støjen begrænses mest muligt og
således, at de i den gældende miljøgodkendelse stillede
støjgrænseværdier overholdes.
Forureningskontrol
Anlægget er forsynet med et antal kontinuerte målere til
drifts- og emissionskontrol, som vil blive udvidet som beskrevet i ovenstående afsnit for at imødekomme den gældende bekendtgørelses bestemmelser.
Der foretages de i henhold til lovgivningen påkrævede
stikprøvemålinger af emissioner samt spildevandsudledning.
Forbrændingsresten, også kaldet slaggen, undersøges ved
prøveudtagning med henblik på muligheder for genanvendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000.
Der tages prøver efter modning af slaggen. Under modningen ligger slaggen således, at den kommer i kontakt med
CO2 fra luften, hvilket stabiliserer slaggen. Hvis prøverne

ikke opfylder kravene for genanvendelse, må slaggen deponeres.

Miljøteknisk vurdering
De senere års drift af Kolding Forbrændingsanlæg har vist,
at anlægget kan drives miljømæssigt forsvarligt og at
grænseværdier med god margin overholdes under normale
driftssituationer. Der har været problemer med støvemissionen og slagger i perioder, men dette skyldes primært
problematisk affald og manglende kildesortering i det affald, som leveres til anlægget.
Set i forhold til de nye emissionsgrænseværdier for luftemissioner i den nye bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, er der med de nuværende emissioner
problemer med en række stoffer: støv (fra de to ældre
ovnlinjer), flourbrinte, svovldioxid, kvælstofilte og dioxin.
Forbedret drift og ikke mindst forbedret rensning forventes
at nedbringe de nævnte emissioner.
Bedste tilgængelige teknik (BAT)
I forbindelse med udbygning af renseforanstaltninger har
TAS udvalgt firmaer, der kan levere afprøvede og driftsikre løsninger. Der er tale om renseteknikker, som betragtes som standardløsninger inden for tør, semi-tør og våd
røggasrensningsteknik. Alle de teknikker, som TAS overvejer at indføre, er beskrevet som anvendelige teknikker i
udkastet til EU-kommissionens rapport om bedst tilgængelig teknik for affaldsforbrændingsanlæg. I forbindelse med
det endelige valg af teknik er der følgende kriterier, som
TAS vil anvende:
- energieffektivitet
- elforbruget og vandforbruget pr. ton affald vil blive
søgt begrænset mest muligt under hensyn til det valgte
røggasrensningssystem
- økonomi (anlægsudgifter og driftsudgifter)
- rensningsgrad
- mulighed for substitution af skadelige stoffer
- genanvendelse og recirkulering af affaldsprodukter
Det er Amtets vurdering, at det i dag ikke er muligt at påvise, at den ene kendte og afprøvede renseteknologi er
bedre end den anden, når man ser processerne i en helhed
sammen med andre delprocesser. Vejle Amt bekendt er der
endnu ikke gennemført miljømæssige sammenligninger af
forskellige typer af forbrændingsanlæg (livscyklusvurderinger) og EU-kommissionen er endnu ikke kommet med
konklusioner i deres arbejde med bedst tilgængelig teknologi indenfor denne branche.
Vejle Amt lægger vægt på følgende i TAS’s forestående
valg af teknologi, herunder også driftsmetoder:
- at restproduktmængden minimeres mest muligt
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-

at slaggens kvalitet løbende søges forbedret
at den valgte rensegrad er så høj som mulig, dog uden
at rensningen i sig selv fremkalder tilsvarende
emissioner (f.eks. gennem øget energiforbrug)
ressourceeffektivitet (energi og vand)
substitution, hvor der kan ses klare miljøfordele ved
det.

Da der endnu ikke findes et vejledende dokument om,
hvad BAT er for forbrændingsanlæg, har Amtet valgt at
fastsætte emissionskrav ud fra de minimumskrav, der
findes i gældende lovgivning. Disse krav er af branchen
betragtet som væsentlige skærpelser og har medført, at
mange anlæg i Danmark skulle opgraderes.
Amtet har dog stillet krav om, at anlægget indsender en
redegørelse for mulige forbedringer til indretning og drift
som konsekvens af det kommende EU BAT-dokument for
forbrænding.
Luftforurening
Støttebrændere
Det er Amtets vurdering, at TAS har præsenteret overbevisende dokumentation for, at støttebrændere giver meget
lidt miljø for pengene. TAS’s ansøgning vedr. støttebrændere angiver, at der ud over en meget begrænset effekt vil
kunne opstå unødige komplikationer i drift, med risiko for
driftsfejl.
Dokumentationen viser bl.a.:
- Kolding Forbrændingsanlæg overholder ved nuværende drift kravet om en efterforbrændingstemperatur
på 850oC i 99,9% af driftstiden (undtagen op- og nedkørsel)
- de kontinuerte målinger dokumenterer, at emissionsgrænserne overholdes, selv om temperaturkravet fraviges. Kun i enkeltstående tilfælde har der været overskridelse af emissionsgrænser, hvor temperaturen har
været under 850 oC.
TAS fastholder, at de kan starte anlægget op og lukke anlægget ned på træflis, således at der ikke er affald i ovnen i
perioder med temperatur under 850oC i efterforbrændingskammeret. I de fleste nedlukningssituationer, hvor man
kunne have anvendt støttebrændere, fastholder TAS, at
man kan nå at nedlukke anlægget ved anvendelse af biomasse.
Amtet vurderer derfor, at det er miljømæssigt forsvarligt at
dispensere fra kravet om støttebrændere og vælger at lade
erfaringerne med opstart og nedkørsel med træflis (eller
anden egnet biomasse) afgøre, om Kolding Forbrændingsanlæg har brug for støttebrændere. Amtets vurdering er, at

ikke-planlagte nedkørselssituationer er de mest kritiske
situationer, hvor støttebrændere eventuelt ville kunne afhjælpe en negativ udvikling i emissioner. Hvis erfaringer
fra opstart og nedkørsel med biomasse viser, at der er væsentlige emissioner, som TAS ikke har forudset, vil Amtet
genoverveje kravet om støttebrændere.
Med hensyn til lugt fra biomasse vil Amtet og virksomheden løbende vurdere, om der er behov for at begrænse anvendelsen af visse former for biomasse, f.eks. hvis anvendelsen giver anledning til lugt i omgivelserne. Det er Amtets forventning, at TAS kun vil vælge de typer af biomasse, som uden afgivelse af lugt vil kunne anvendes i forbrændingsanlægget.
Kvælstofilte (NOx)
TAS har søgt om at lov til at afvige fra kvælstofilte (NOx),
grænseværdier i bilag 7 i bekendtgørelse om anlæg, der
forbrænder affald. Der er ønske om at fravige disse krav
efter den mulighed, som er angivet i bekendtgørelsens §29.
Begrundelsen er, at forbrændingsanlæggets emissioner i
dag er så tæt på NOx-døgngrænseværdien på 200 mg/Nm 3,
at rensning ned til dette niveau ikke vil være en fornuftig
investering set i forhold til miljøgevinsten. Emissionen i
dag ligger omkring 300 mg/Nm3.
Der er 2 valgmuligheder. Myndigheden kan kræve bedste
tilgængelige teknologi nu, og det vil betyde enten NOxrensning ned til 200 mg/Nm3 eller 100 Nm3 (det såkaldte
SCNR eller SCR rensning). Der er forbundet store omkostninger ved begge løsninger. SCR-løsningen, som giver en
meget lav NOx-emission, ca. halvdelen af minimumskravet i gældende lovgivning, koster 2-3 gange så meget som
SCNR-løsningen. Til gengæld renser SCR-metoden også
for dioxin.
Amtet har med Danmarks Miljøundersøgelser drøftet
kvælstofiltens betydning for nedfald af kvælstof i danske
farvande, herunder også Lillebælt. Svaret er, at bidraget fra
danske forbrændingsanlæg til nedfald af kvælstof i danske
farvande er skønnet til at være under 2 procent af det samlede kvælstofbidrag fra luften. Amtet har på denne baggrund vurderet, at der ikke er vægtige miljømæssige begrundelser for at kræve Nox-rensning på Kolding Forbrændingsanlæg på nuværende tidspunkt. Såfremt anlæggets samlede forbrændingskapacitet stiger til over 16
tons/time er det dog et lovkrav, at der sker rensning til
under 200 mg Nox/Nm3. Efter TAS’s nuværende plan for
udbygning af anlægget med en ny ovnlinje vil denne
rensning allerede skulle være gennemført i 2007. Til den
tid vil Nox-rensning kunne etableres som et fælles system,
med brug af fælles anlæg for begge ovnlinjer, der
forventes i drift i 2007.
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Flourbrinte (HF)
TAS har søgt dispensation fra kravet om etablering af kontinuerte målinger af flourbrinte (HF). Betingelsen for at
kunne opnå en sådan dispensation er ifølge bekendtgørelse
om anlæg, der forbrænder affald, bilag 4, at “behandling af
saltsyre (HCl) sker på en måde, der sikrer, at halvtimesgrænseværdien for HCl ikke overskrides”. Dette forudsætter, at der er positiv sammenhæng mellem emissionen
af HCl og HF. TAS har forsøgt at dokumentere denne
sammenhæng ved sammenligning af stikprøvemålinger i
perioden 2001-2003. Amtet har ikke fundet, at denne sammenligning giver en overbevisende dokumentation for
sammenhængen mellem emission af HCl og HF. Amtet
tillader dog, at krav til kontinuert udstyr afventer dokumentation for overholdelse af halvtimesgrænseværdien for
HCl. Det nuværende målekrav for HF (6 stikprøver årligt)
skal fortsætte, indtil der foreligger den fornødne dokumentation for, at både halvtimesgrænseværdien for HCl er
overholdt samtidig med, at ingen af stikprøvemålingerne
for HF overskrider døgnmiddelgrænsen på 1 mg HF/Nm 3.
Ca. 1 år efter idriftssætning af det nye røggasrensningssystem vil Amtet tage vilkåret op og vurdere, om der er
behov for kontinuerte målinger eller en nedsat stikprøvekontrolfrekvens.
Dioxin
Virksomheden har efter aftale med Vejle Amt påbegyndt
dioxinrensning i perioden 2001-2002. Det foregik som et
forsøg med en ny rensemetode (aktivkul indbygget i plast
scrubberlegemer i ovn 2’s vådscrubber). I 2002 faldt emissionen fra den største ovnlinje med 92% svarende til et
fald fra højst 2,6 ned til 0,2 g per år. Målingerne har svinget meget og tyder på, at de gennemsnitlige udslip tidligere
har været under halvdelen, dvs. omkring 1 g per år. Emissionen i dag fra denne linje er ca. 0,5 – 0,7 ng/Nm3, eller
ca. 5–7 gange den kommende emissionsgrænse på 0,1 ng.
Fra rensesystemet for de to ældre linjer er en større koncentration, mellem 2 og 4 ng/Nm3, hvilket er op mod 40
gange emissionsgrænsen. Disse linjer sender dog en mindre mængde dioxin ud i omgivelserne, da der er tale om en
luftmængde på en fjerdedel af, hvad ovn 2 udsender.
Totalt set er udslippet for Kolding Forbrænding i dag ca. 1
gram dioxiner og furaner, hvilket skal sammenlignes med
emission til luft fra samtlige kilder i Danmark på mellem
11 og 163 g/år. Affaldsforbrændingsanlæg er den største
kendte dominerende kilde med et udslip på mellem 7 og 40
gram per år. Der er stor usikkerhed i disse beregninger,
men set i denne sammenhæng er Kolding Forbrændingsanlægs manglende rensning et problem, som skal løses
snarest muligt. Lovkravet i dag er, at alle forbrændingsanlæg skal rense ned til 0,1 ng senest 28. december 2005.
De fleste større anlæg i Danmark renser ned til dette niveau allerede i dag, bl.a. fordi Miljøministeriet indgik en

aftale med amterne i 1999 om, at amterne gennem deres
dialog med forbrændingsanlæg skulle opnå rensning for
dioxin snarest muligt og senest i slutningen af 2004.
På grund af usikkerheder om dannelsen af det nye affaldsselskab Trekantområdets Affaldsselskab I/S indgik Vejle
Amt en aftale med Kolding Kommune i maj 2000 om at
udsætte revision af miljøgodkendelsen indtil selskabsdannelsen var på plads. Dette tog tre år. Som nævnt blev
der sideløbende lavet forsøg med dioxinrensning, som har
medført et fald i emissionen. Status er nu, at Amtet har
indgået aftale med TAS om, at dioxinrensningen prioriteres højt og at TAS tilstræber at have rensning på plads
senest den 28. december 2004. Om dette kan nås, er
afhængig af de tilbud, som TAS modtager i forbindelse
med udbud af røggasrensning. Amtet har derfor stillet
vilkår om, at de nye emissionsvilkår skal overholdes
snarest muligt og senest den lovgivne sidste frist 28.
december 2005.
I forbindelse med overgang til dioxinrensning kan der over
en periode udskilles dioxin fra de anlægsdele, som har
været udsat for dioxin gennem flere år. De dele, der sidder
efter sidste røgrensningstrin, kan give anledning til en
udskil-lelse og emission af dioxin, som ikke skyldes den
aktuelle affaldsforbrænding. Fænomenet hedder “memoryeffekt”. TAS har af måletekniske grunde ønsket at placere
en målestation før skorstenen, men har gjort opmærksom
på, at der kan være risiko for emission af dioxin fra glasfiberkernen i den eksisterende skorsten. Amtet er enig i, at
kontrol af emissioner kan foregå ved en ny målestation før
skorstenen. Amtet vurderer dog samtidig, at der bør følges
med i den faktiske emission af dioxiner og furaner ved, at
der ud over det ordinære egenkontrolprogram måles i
skorstenen. Der er derfor fastsat et vilkår om to præstationskontroller i skorstensrøret for ovn 2, hvilket er ovnen,
som har haft den største årlige emission af dioxin indenfor
de senere år. Når emissionen i skorstenen falder til under
bekendtgørelsens grænseværdi for dioxiner og furaner, vil
TAS kunne standse dette ekstra måleprogram.
Overgang til de nye emissionsgrænser
Det forventes, at Kolding Forbrændingsanlæg i løbet af
2005 gradvis vil overgå til de nye emissionsgrænser i
bekendtgørelsen om anlæg, der forbrænder affald. Der er
derfor stillet egenkontrolkrav og emissionskrav svarende
til dem i den tidligere gældende miljøgodkendelse. Samtidig er der angivet at “overgangen til de nye emissionsgrænser aftales nærmere med tilsynsmyndigheden”.
Hvornår dette sker er uvist. Men det sker formentlig i 2005
og det står klart, at de ovnlinjer, der den 28. december
2005 ikke kan overholde de nye emissionsgrænser, må
lukkes indtil opgraderingen er gennemført og indkørt.
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Egenkontrol
Amtet har forlangt, at der foretages kontinuert registrering
af emissionsdata for opstart og nedkørsel. Begrundelsen er,
at tilsynsmyndigheden kan have behov for dokumentation
for emissioner i disse perioder. Dette er især relevant, fordi
virksomheden foretager opstart og nedkørsel ved hjælp af
biomasse. Opstart kan foregå over perioder på op til 3
døgn. Nedkørsel sker relativt hurtigt og affaldet skulle
udbrændes i løbet af en halv time. Amtet har vurderet, at
emissionerne i disse perioder har et omfang, som bør
kunne vurderes i forbindelse med tilsyn.
Immissionsberegninger
Der er stillet krav om nye immissionsberegninger (af
koncentrationen af luftforurening i næsehøjde i omgivelserne), når det nye røggasrensningssystem er valgt. En
mere præcis viden om rensegrad og om det forventede
fugtindhold og temperatur i røggassen vil give en mere
troværdig beregning af luftforurening i omgivelserne.
Såfremt det er nødvendigt, vil Amtet stille krav vedr.
temperatur og vandindhold i røggassen, da begge disse
parametre kan have væsentlig betydning for luftforurening.
Støvemission fra askesilo
TAS har ønsket at sætte frekvensen af eftersyn af filter på
askesilo ned til hvert halve år fra det nuværende hver måned. Begrundelsen er, at der sjældent er behov for udskiftning af filter. Amtet har dog fastholdt en højere frekvens
og har nedsat frekvensen til hver anden måned.
Spildevand
TAS har redegjort for, at genanvendelse af procesvand fra
rensning af scrubbervand kan ikke lade sig gøre på grund
af et højt saltindhold i vandet efter rensning. Amtet har
ikke bedt om yderligere redegørelser. Udledning af procesvand omfattes af udledningstilladelser fra Kolding Kommune. Disse tilladelser forventes revideret i løbet af 2004.
Der er stillet krav om opsamling og genanvendelse af
overfladevand, hvor der er risiko for spild eller oplag af
affald. Eventuel overskydende vandmængde vil blive
udledt enten til regnvandskloak eller spildevandskloak, i
begge tilfælde efter at TAS har indhentet tilladelse fra
Kolding Kommune.
Modtagelse af affald
Værket har i dag modtageregler for forbrændingsegnet
affald. Værket har dog ikke en detaljeret procedure til kontrol af modtaget affald. Der er en praksis, som har været
opbygget gennem årene og som bl.a. har baggrund i de
generelle modtageregler for forbrændingsegnet affald i
Kolding Kommune. Der er stillet vilkår om en minimums
stikprøvekontrolfrekvens og om, at der i løbet af 2004
foreligger en nedskrevet procedure til stikprøvekontrollen.

Kontrollen omfatter inspektion af tilfældige læs affald,
bedømmelse af læssets forbrændingsegnethed og om
affaldet er omfattet af positivlisten for anlægget. Der forventes også i proceduren beskrevet anvisningsprocedurer
for affald uegnet til at blive tippet i silo samt opsporing af
kilden til uegnede og for anlægget skadelige affaldsarter.
Der har gennem årene været modtaget affald, som var
enten uegnet på grund af sammensætning eller på grund af
muligheder for genanvendelse. Følgende er eksempler:
♣
♣

♣

store, rene partier af genanvendelig plast
kulfiberaffald (som gav problemer i anlægget, men
ikke umiddelbart syntes at være problematisk indtil
nærmere undersøgelser af affaldets opførsel under
forbrænding blev undersøgt)
metalrester fra afslibning af metalemner (rustfrit stål,
som netop gav væsentlige stigninger i de metaltyper,
der er problemer med i forbrændingsslagger).

Erfaringen i Kolding er, at sammensætningen af det modtagne affald er afgørende for virksomhedens emissioner og
for kvaliteten i genanvendelse af både affald og restprodukter fra forbrænding. En god modtagerkontrolordning
med effektiv opsporing i affaldsoplandet er at betragte som
bedste tilgængelige teknologi.
Virksomheden kan naturligvis hæve og fordele antallet af
stikprøvekontroller efter behov.
Bilag 5 i denne afgørelse angiver de affaldsarter, som må
modtages på anlægget. Af listen kan det ses, at der er omfattede affaldsarter, som ikke umiddelbart synes egnet til
håndtering på et forbrændingsanlæg, f.eks. animalske
vævsdele og animalsk fæces, urin og gødning.
Forbrændingsanlægget tager ikke imod større mængder af
de pågældende affaldstyper. Men alle de nævnte affaldsarter kan forekomme, f.eks. sammenblandet med andet
erhvervsaffald eller i små mængder efter aftale. Som eksempel på gødning kan nævnes affald fra omrejsende tivoli
eller cirkus, hvor der kan være animalsk gødning blandet
sammen med halm og hvor der endnu ikke findes særskilt
indsamling af affaldet til kompostering. Der kan være tale
om små mængder, som ikke hensigtsmæssigt kan tilføres
andre affaldsanlæg.
Amtet har taget højde for den omfattende liste over, hvad
der må modtages på anlægget ved at stille vilkår om, at tilsynsmyndigheden må ændre listen, hvis det viser sig, at
nogle affaldsarter eller de pågældende mængder ikke er
egnede til forbrænding. En ændring af listen vil kun blive
foretaget efter en dialog med de berørte parter, herunder
TAS og de relevante kommunale affaldsmyndigheder. Der
er i øvrigt stillet krav om, at det modtagne affald ikke må
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være omfattet af andre regler vedr. genanvendelse, deponering eller specielbehandling.
Med hensyn til afbrænding af eget dioxinholdigt aktiv kul
findes dette ikke på listen. TAS har ønsket at det var på
listen. Vejle Amt vil gerne have lejlighed til at vurdere
mere grundigt, om affaldet kan forbrændes forsvarligt på
Kolding Forbræn-dingsanlæg. Bl.a. bør det vurderes, om
der er tale om af-fald med mere end 1 % halogenerede
organiske stoffer. I så fald er der tale om farligt affald, som
kun må behandles på et anlæg, der kan forbrænde ved
1100 oC. Dette for-ventes at være genstand for en senere
ansøgning fra TAS.
Det skal bemærkes, at der ikke er stillet krav om, hvor
store mængder der må modtages af de enkelte affaldsarter,
til trods for, at Bekendtgørelsen om anlæg, der forbrænder
affald kræver dette. Dette skyldes, at lovgivningen i dag og
håndtering af EAK-koder i kommunerne ikke hænger
sammen med dette krav. Kolding Kommune og Kolding
Forbrændingsanlæg har udelukkende oplysninger om den
totale mængde af affald, som afbrændes på Kolding Forbrændningsanlæg. Dette affald er af Kolding Kommune
registreret under en fraktion, “forbrændingsegnet affald”.
Oplag af affald
Af hensyn til den løbende bortskaffelse af restprodukter
stiller Amtet et krav om maksimalt oplag af disse affaldsprodukter (maksimalt 100 tons). Der tillades samtidig
fortsat oplagring af storskrald på virksomhedens grund (i
form af møbler, emner af træ, større grene og lignende
træaffald). Dette oplag fungerer som et bufferlager for
affald, som godt kan tåle længere tids opbevaring. Ikke
mindst om sommeren, når fjernvarmebehovet er lavt, er
der behov for oplag af denne art. Om oplaget skal fortsætte
under nuværende form eller erstattes af andre oplagringsmetoder, er på nuværende tidspunkt uvist. Vejle Amt har
ikke haft miljømæssige betænkeligheder ved fortsat drift af
lageret.
Amtet har desuden stillet krav om, at oplag af biomasse til
brug i opstart og nedkørsel af forbrændingsovne skal beskrives. Dette skyldes, at der tidligere har været anvendt
indsamlet pap og papiraffald til disse formål. Fremover
skal virksomheden have et særskilt lager af biomasse til
formålet.
Malingsslam
Den 5. december 1989 godkendte Vejle Amt for første
gang afbrænding af malingsslam på Kolding Forbrændingsanlæg. Begrundelsen er i dag den samme som
dengang: at slammets indhold af vand (ca. 80% for det
flydende affald) er med til at styre varmeniveauet i ovnen,
et niveau som uden vandindsprøjtning kan blive for varmt

på grund af affaldets sammensætning. I øvrigt er der for en
væsentlig del af slammet tale om affald, som ikke længere
er klassiceret som farligt affald. De væsentligste indholdsstoffer i 1989 var uorganiske salte af calcium, barium, jern
og titan. Tungmetalindholdet var meget lavt, ligesom i
dag. Indholdet af opløsningsmidler er uden betydning i
forbrændingssammenhæng. Amtet vurderer fortsat, at dette
slam kan afbrændes. I positivlisten (bilag 5) er der angivet
to typer af malingsaffald, som umiddelbart kan være klassificeret som farligt affald. I vilkårene tager Amtet højde
for et eventuelt indhold af klor eller opløsningsmidler ved
kun at tillade de malingstyper, som er vandbaserede eller
pulverbaserede og som indeholder under 1% halogenerede
organiske forbindelser, udtrykt som klor. Forbrændingsprocesserne på anlægget er tilstrækkelige for at kunne opnå fuldstændig forbrænding af slammets indholdsstoffer.
Støj
Der er i denne afgørelse sat en støjgrænse i skel svarende
til det, der er krævet af Kolding Kommune i medfør af
beslutning af 28. juni 1993 fra Kolding Kommunes planog miljøudvalg (70 dB(A) i virksomhedens skel). Da det
nærmeste boligområde er 500 meter fra virksomheden, er
der ikke fundet anledning til at fastsætte vilkår i forhold til
støjfølsom anvendelse. I forbindelse med den kommende
ansøgning om etablering af en ny ovnlinje (forventet
idriftstagning i 2007) vil Amtet stille krav om en støjberegning for hele virksomheden.
Jord og grundvand
Amtet stiller krav om opsamling og genanvendelse af vand
fra arealer med oplag af affald og restprodukter. Graden af
genanvendelse vil afhænge af valg af røggasrensningsteknik. Amtet har ikke fundet anledning til at stille særlige
vilkår om grundvandsbeskyttelse. Grunden er i dag, med
baggrund i områdets anvendelse til affaldsbortskaffelsesformål, kortlagt som forurenet efter jordforureningsloven.
Der er dog ikke konkret viden om forurening i jorden eller
undergrunden og ud fra tilsynserfaring synes der ikke at
være en særlig risiko for jord- og grundvandsforurening
ved den nuværende drift.

Udtalelser
Embedslægeinstitutionen
Embedslægeinstitutionen har ikke bemærkninger til
udkastet til afgørelsen.
Offentlig høring
TAS’s ansøgning blev sendt i offentlig høring i september
2003, men denne gav ikke anledning til bemærkninger.
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Kolding Kommune
Kolding Kommune har ønsket præciseret i vilkår om modtagelse af affald, at der ikke modtages affald, som efter
regulativ eller anden form for regulering skal genanvendes,
deponeres eller sendes til specielbehandling. Kommunen
har ønsket en nærmere præcisering af rammer for tilføjelse
af nye affaldsarter til virksomhedens positivliste.
Kommunen har desuden stillet spørgsmål ved den lave frekvens af eftersyn på filteret i askesiloen. Kommunen ønskede præciseret, at slukningsvand kun må ledes til offentlig kloak efter tilladelse fra Kommunen og/eller ejer af
centralrenseanlægget. Desuden ønskede Kommunen at
blive underrettet, såfremt der opdages utætheder i lagertank til teknisk vand.
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6

Situationsplan med opgradering af røgrensning
Konceptdiagram – våd røggasrensning
Konceptdiagram – vandbehandlingsanlæg
Affaldsarter og –fraktioner
Uddrag af Bekendtgørelse om anlæg, der
forbrænder affald
Bilag 7 Usikkerhed på målinger fra automatiske
målesystemer
Bilag 8 Rensningspræstation ovn 2, 3 og 4 efter
opgradering
Bilag 9 Massestrøm for råvarer og restprodukter
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Bilag

Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS).
Kort/luftfotografier er gengivet med KMS´s tilladelse.
Bilag 1 Oversigtskort
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