
Høringssvar til Miljøvurdering af Nuuks Plads fra Miljøpunkt Nørrebro 

Vedr.: 

8.4. Befolkning og sikkerhed  

8.4.1 Luftforurening  

NIRAS har vurderet emissionerne fra fem omkringliggende anlæg: Frederiksberg Forsyning, Novozymes, 

Svanemølleværket, H. C. Ørstedsværket samt Lygten Varmeværk. Koncentrationen er beregnet som 

kvælstofoxider (NOX) ved facaden på alle højder ved højhuset. Beregningerne er foretaget ved hjælp af 

en statistisk spredningsberegning for luftforurening. NO2 vurderes som det dimensionerende stof, da alle 

anlæg anvender naturgas/bygas, og emission af svovloxider og partikler vurderes ikke at give 

overskridelser af grænseværdierne for luftens indhold af SO2, CO og partikler med den relativt store 

afstand til værkerne. Svovl- og støvemission er ligeledes ikke relevant i forbindelse med fyring med 

naturgas. 

Vurdering  

Miljøstyrelsens vejledende B-grænseværdier for luftforurening kan overholdes ved højhusets øverste 

etage. Der er således ingen luftforureningsmæssige forhold, som taler imod at etablere boliger. 

 

 

Det fremføres, at alle værker fyrer med naturgas/bygas, men dette er ikke korrekt. Frederiksberg Forsyning 

fyrer med gasolie (diesel), som har langt højere emissioner end gas. Frederiksberg Forsyning ligger vest for 

Nuuks Plads og derfor vil røgfanen ofte ramme højhuset med vestenvinden. Når man læser ind i teksten, 

fremgår det, at der ikke findes data for stoffer, der fremkommer med dieselfyring, og at man derfor ikke 

har foretaget modelberegninger af det: 

Der er ikke foretaget beregninger for andre luftforurenede stoffer: Svovl (SO2), Carbonoxider 

(CO) og partikler, da data ikke fuldt ud har været tilgængelige. Samtidigt vurderes det, at 

NO2 vil være det dimensionerende stof, da alle anlæg anvender naturgas/bygas. 

Frederiksberg Forsyning og Lygten Varmeværk vil kunne anvende olie. 

Man går kort sagt ud fra, at der fyres med gas, selv om man ved, at der ikke fyres med gas. Der fyres i 

stedet med gasolie/diesel. Det er ikke muligt at verificere, at der er brugt de rigtige emissionsdata, da der 

ikke er opført emissionsdata for gasolie-værket i bilagene.  

Konsekvensen kan være, at der ikke kan indrettes boliger i tårnets top. 

Det er også muligt, at vurderingen om at NO2 fra gasværker er dimensionerende, ikke er korrekt, og at der 

derfor må laves nye målinger og beregninger for andre stoffer (fx svovl og partikler).  
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