
Bilag A          Skema til brug for screening (VVM-pligt)     
 

VVM Myndighed Biomassefyring på Amagerværkets blok 3 

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Baggrund 
Som led i den overordnede strategi for anvendelse af biomasse samt reduktion af CO2-udledningen planlægger Vattenfall at omstille 
Amagerværkets blok 3 (AMV3) til biomassefyring.  
 
Omstilling til biomassefyring på den kulfyrede AMV3 er ligeledes i tråd med Københavns Kommunes ambition om at være CO2-neutral i 2025.  
 
Amagerværket er et vigtigt led i forsyningen af København med el og fjernvarme og i 2009 blev en ny fjernvarmetunnel, som forbinder værket 
med det centrale København, taget i brug.  
 
Det er målet at kunne fyre 100 % biomasse, mens kul og fuelolie bibeholdes som reserve- og opstartsbrændsel. 
 
Biomasse er ikke et nyt brændsel på Amagerværket. Først blev Amagerværkets blok 2 (AMV2) i 2003 ombygget til fyring med halm- og 
træpiller og siden 2010 har Amagerværkets blok 1 (AMV1) efter modernisering fyret med biomasse i form af træpiller og halmpiller.   
 
Der er i 2012 gennemført fyrings- og formalingsforsøg på AMV3 for at få et bedre grundlag for en beslutning om henholdsvis ombygning af de 
eksisterende kulmøller, så de kan anvendes til både kulfyring og biomassefyring, eller alternativt etablering af et nyt formalingsanlæg til 
biomasse. I nedenstående er der taget udgangspunkt i etablering af et nyt formalingsanlæg til biomasse, da det bygnings- og anlægsmæssigt 
er mest omfattende.   
 
Status for Amagerværket   
Amagerværket omfatter tre blokke benævnt AMV1, AMV2, AMV3. 
AMV1 og AMV2 var oprindeligt to identiske blokke, som blev idriftsat i henholdsvis 1971 og 1972.  
 
AMV2 blev i 2003 ombygget til biomassefyring, men blokken er nu taget ud af drift.  
 
AMV1 gennemgik efter 2004 en omfattende modernisering med udskiftning af hovedkomponenter samt tilføjelse af afsvovlings- og deNOx-
anlæg. Den moderniserede blok 1, som nu er biomassefyret, blev sat i kommerciel drift i starten af 2010.  AMV1 har en indfyret effekt på 350 
MW.  
 
AMV3, som blev idriftsat i 1989, er den største af de tre blokke. Blokken anvender kul som primært brændsel og er forsynet med deNOx-
anlæg, elfilter og afsvovlingsanlæg. DeNOx-anlægget er først kommet til i 2001. 
 
Amagerværkets blok 3 har en indfyret effekt på ca. 595 MW ved normal fuldlastdrift. Den maksimale elektriske effekt er 250 MW. Ved 
samproduktion af el og varme er den elektriske effekt på 215 MW og den maksimale fjernvarmeydelse på 330 MJ/s.   
 
AMV3 er omfattet af miljøgodkendelsen ”Revurdering af miljøgodkendelsen af Amagerværkets blok 3”, dateret 23. december 2004. 
 
Forhold vedrørende fællesanlæg som kulanlæg, olieanlæg, støj mv. er omfattet af miljøgodkendelsen ”Revurdering, Amagerværkets 
fællesanlæg” dateret 23. december 2008. Udledninger til recipient er omfattet af ”Revurdering, direkte udledning af spildevand til recipient fra 
Amagerværket”, dateret 4. oktober 2011.   
 
Det skal bemærkes, at der i 2006 blev opnået miljøgodkendelse til tilsatsfyring med biomasse på AMV3, men da godkendelsen ikke har 
været udnyttet er den ikke længere gældende. I 2012 er gennemførelse af fyringsforsøg med tilsatsfyring af træpiller på AMV3 kendt ”ikke 
godkendelsespligtigt”.  
 
Ombygning af AMV3 
Projektet med ombygning af Amagerværkets blok 3 omfatter som det væsentligste: 



  
• Etablering af nyt formalingsanlæg i form af hammermøller. Hammermøllerne placeres i mellembygning mellem blok 2 og 3. Det betyder, 

at den eksisterende mellembygning erstattes af en ny og større  mellembygning, såvel i højden som i grundplanet. Grundplanet øges 
ved at udvide bygningen mod øst mellem blokkene, jf. bilag med oversigtsplaner. Over mellembygningen etableres en eller to nye 
dagsiloer, der samlet kan rumme, hvad der svarer til ca. 130 tons biopiller eller en times forbrug på AMV3. De eksisterende kulmøller og 
kulsiloer bibeholdes til kulfyring.  

 
Hvis de eksisterende kulmøller ombygges ændres mellembygningen ikke, men der skal stadig etableres nye dagsiloer til mellemlagring 
af biopiller før tilførsel til møllerne.   

 
• Etablering af røggaskøler før elfilter, samt ændringer/justeringer af elfilter med henblik på at opnå bedst mulig udskillelse af bioaske. 
 
• Nye faciliteter til losning, lagring og transport af biomasse. Da AMV1 er biomassefyret, er der allerede faciliteter til biomasse på 

Amagerværket. Med anvendelse af biomasse på AMV3 er der behov for yderligere kapacitet til opbevaring og håndtering af biomasse. 
Det omfatter: 

 
− Nyt losseaggregat (betegnet CSU, Continuos Ship Unloader) samt ny tragtvogn til modtagelse af biopiller ved eksisterende 

grabkran.  
 

− Opførelse af to til tre nye lagre/siloer med en kapacitet på hver ca. 30.000 tons. Siloerne opføres i forlængelse af og i tilknytning til 
den eksisterende driftssilo for biomasse. Der etableres nyt transportbånd fra kaj til siloer, ligesom der etableres et nyt transportbånd 
til opkørsel af biopiller til blokkene.  
 

• Levetidsforlængelse og opgradering af eksisterende komponenter/systemer. Da AMV3 er mere end 20 år gammel vil der i tilknytning til 
projektet med biomassefyring blive foretaget nødvendige moderniseringer af anlægget, så den videre drift sikres. Det omfatter bl.a. 
udskiftning af kontrolsystem (SRO-anlæg). 

 
• Ændringer af eksisterende forhold på baggrund af brændselsomlægningen. Da der kun skal håndteres kul i begrænset mængde, 

reduceres kullager og kulhåndteringsfaciliteter. De nye siloer placeres således på en del af den eksisterende kulplads. Placeringen af 
siloerne vil også indebære en mindre omlægning/afgrening på losseledningen for fuelolie, der løber på tværs af kulpladsen fra sydkajen 
til olietankene placeret på værkets nordside.       

 
Ved 100 % fyring med biomasse vil biomasseforbruget, beregnet som træpiller, årligt kunne udgøre op til  800.000 tons på AMV3.  
 
Da AMV1 anvender op til 400.000 tons biomasse vil det samlede biomasseforbrug kunne udgøre op til 1,2 mio. tons biopiller årligt. Det 
gennemsnitlige forbrug estimeres til ca. 1 mio tons biopiller årligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoveddata for AMV3 fremgår af nedenstående skema: 
 Eksisterende forhold 
AMV3 Normal drift Overlastdrift 
Brændsel  Kul/olie  Kul/olie 
Indfyret effekt  595 MW 670 MW 
Eleffekt (maks.) 250 MW 263 MW 
Eleffekt ved 
modtryksdrift  

215 MW 230 MW 

Varme  330 MJ/s 375 MJ/s 
 Forhold ved biomassefyring 
Brændsel Biomasse  Biomasse 
Indfyret effekt ved 
biomasse 

637 MW 670 MW 
Overlastdrift forventes også mulig 
ved biomassefyring 

Eleffekt 261 MW 263 MW 
Eleffekt (modtryk) 223 MW 230 MW 
Varme 361 MJ/s 375 MJ/s 

 
Overlastdrift er rent teknisk en fuld udnyttelse af kedlens reservekapacitet, som opnås ved en udkobling af højtryksforvarmerne, så der bliver 
mere damp til el og varmeproduktionen. Denne driftsform anvendes kun ved særlige behov for el og varme.  
 
Ved ombygning til 100 % biomasse forventes den indfyrede effekt ved normal fuldlast at udgøre op til 637 MW, da der procesmæssigt 
kræves en større mængde indfyret brændsel for at opnå samme dampproduktion som ved kulfyring. Den indfyrede mængde biopiller udgør 
ca. 130 tons i timen.  
 
Den indfyrede effekt vil være uændret ved kulfyring.  
 
AMV3 vil kunne fyres 100 % med hver af de tre brændsler, eller med en kombination af brændslerne.      
 
Transport og oplag 
Biopiller transporteres overvejende til Amagerværket med skib.  
Afhængig af om der bygges to eller tre nye siloer får Amagerværket sammen med de eksisterende lagre en samlet lagerkapacitet til ca. 
100.000 -130.000 tons biopiller.   
 
Etablering 
Foreløbig tidsplan for ombygning af AMV3: 
• Arbejdet forventes iværksat med klargøring af byggeplads og opførelse af lagre fra maj 2014 
• AMV3 tages ud af drift april 2015  
• Idriftsættelse forventes at finde sted fra oktober 2015 frem til april 2016, hvor AMV3 forventes klar til kommerciel drift på biomasse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navn og adresse på bygherre Vattenfall A/S, Amagerværket  



Kraftværksvej 37,  2300 København S 
 
Vattenfall A/S 
Støberigade 14, 2450 København SV 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Kirsten Straarup  
Vattenfall A/S, Støberigade 14, 2450 Københavns SV  
Tlf. 88275207  eller mobil 27875506 

Projektets placering Amagerværkets blok 3. Amagerværket er omfattet af lokalplan nr. 464, 14. februar 2012 

Projektet berører følgende kommuner Københavns Kommune 

Oversigtskort i målestok Se bilag til skema 

Kortbilag i målestok Se bilag til skema 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej • Amagerværkets blok 3, som er en eksisterende el- og varmeproducerende 
kraftværksblok,  er omfattet af VVM-bekendtgørelsens (bek. nr 1510 af 
15.12.2010) bilag 1, punkt 2 a: Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg 
med en termisk ydelse > 120 MW 

• Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2 i bekendtgørelsen kan blive 
omfattet af bilag 2 punkt 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, 
som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være 
til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1)     

 
Anlæg opført på bilag 1 er altid omfattet af VVM-pligt, hvis der er tale om nyanlæg eller 
væsentlige ændringer der kan sidestilles med nyanlæg 
 
Ombygningen af blok 3 betyder at der kan fyres med biomasse på blok 3. Kul og olie 
bibeholdes som opstarts- og reservebrændsler. Ombygningen omhandler primært 
brændselsvejen , dvs. siloer, møller, tildelere og brændere. Udvidelsen af 
brændselsspektret betyder at der skal opføres nye lagre og transportfaciliteter til biomasse. 
Der er ikke tale om væsentlige  ændringer af  AMV3 som helhed.  På den baggrund 
vurderes projektet at være omfattet af bilag 2, punkt 14  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 
15.12.2010 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 
se bemærkninger ved forholdet til VVM reglerne 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 
15.12.2010 
 

 

X 

  Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-
reglerne og skal derfor ikke screenes 
se bemærkninger ved forholdet til VVM reglerne 
 
 

 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst     



Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

    Nye lagre/siloer vil optage et areal på ca. 3.000 - 5000 m2  afhængig af om der opføres 2 
eller 3 nye siloer. Lagrene placeres på en del af den eksisterende kulplads. Arealerne 
omkring siloerne befæstes og øger det befæstede areal på Amagerværket med ca. 5000 
m2.  Opførelsen af nye lagre, samt anvendelse af biomasse betyder at det aktive kullager 
indskrænkes til et mindre areal.  
 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 
 

   x  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    Der indgår ikke nye blokbygninger i projektet. Ved placering af formalingsanlæg i 
mellembygning mellem blok 2 og 3 udvides mellembygningens grundareal.  De nye siloer/ 
lagre dækker et areal på 3.000 – 5.000 m2  og får et volumen på hver ca. 50.000 m3  

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    Nye lagre opføres i en højde på 50 - 60 m  

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

    Amagerværkets blok 3, som producerer el og varme, er kulfyret. Det årlige forbrug udgør 
som gennemsnit ca. 560.000 tons kul. Der indfyres ca. 86 tons/time   
Ved fyring med 100 % biomasse vil forbruget udgøre op til ca. 800.000 tons biopiller på 
årsbasis. Som gennemsnit ca. 650.000 tons årligt. Der indfyres ca. 130 tons i timen.   
Lagerkapaciteten for biopiller udvides med 60.000 – 90.000 tons 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X    Ingen ændringer af bestående forhold 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X    Ingen ændringer af bestående forhold 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 
   I anlægsfasen: 
 
   I driftsfasen: 
 

    Anlægsfase: Materialer/komponenter til opførelse af nye lagre mv. 
 
Driftsfase: Brændsel jf. punkt 5 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     
      I anlægsfasen: 
 
      I driftsfasen: 
 

    Anlægsfasen: Der vil ikke være særlige behov  
 
Driftsfasen:  
Ingen væsentlige ændringer i forbruget af drikkevand 
Det største vandforbrug på blok 3 er knyttet til afsvovlingsanlægget. Grundet det meget 
lave svovlindhold i træpiller forventes drift uden afsvovling ved biomassefyring. 
Vandforbruget i afsvovlingsanlægget dækkes i dag primært af sekundavand.  

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   
x 

 

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    
      Andet affald: 

     
Farligt affald: Der vil ikke genereres nye typer farligt affald 
 
Røgrensningsprodukter:  
Askeindholdet i træpiller er lavt ca. 1 % (0,5 – 1,5 %), mens askeindholdet i kul  typisk er 10 



   
      Spildevand: 
 

– 15 %.  Ved biomassefyring vil askeproduktionen derfor reduceres væsentligt. 
 
Regnes med en askeprocent på 12, 5 % i kullene udgør den årlige produktion ca. 70.000 
tons kulflyveaske og –slagge. Andelen af slagge er ca. 10 %. 
 
Ved fyring med træpiller vil bioaskeproduktionen på AMV3 udgøre max. 12.000 tons/år. 
Askeproduktionen fordeler sig nogenlunde ligeligt i bundaske og flyveaske. Nyttiggørelse af 
bundasken som på AMV1 forventes mulig, mens flyveasken i første omgang forventes at 
skulle deponeres. Nyttiggørelse af bundaske til jordbrugsformål sker i henhold til 
bioaskebekendtgørelsen, Bek. nr. 818 af 21.07.2008.   
 
Produktionen af gips er afhængig af svovlprocenten i brændslet. Gipsproduktionen 
udgjorde i 2011 ca. 14.700 tons.  
 
Ved drift uden afsvovling vil der ikke være gipsproduktion.  
 
I tilknytning til drift uden afsvovling vil også produktionen af spildevandsslam (filtergips) i 
spildevandsrensningsanlægget falde. Mængden udgør op til 600 tons årligt.   
 
Andet affald: 
Håndtering af erhvervsaffald sker i overensstemmelse med regulativer for Københavns 
Kommune. Der vil ikke være nye affaldsfraktioner eller væsentlige ændringer i mængder i 
forhold til nu.  
 
Spildevand: 
Overfladevand 
Ved bygning af nye lagre vil det befæstede areal øges. Overfladevand vil blive håndteret 
efter gældende principper for Amagerværket, hvor overfladevand fra befæstede arealer 
ledes via sandfang og olieudskiller. 
 
Udledning af overfladevand til recipient er reguleret i miljøgodkendelsen ”Revurdering, 
direkte udledning af spildevand til recipient fra Amagerværket”, 4. oktober 2011 
 
Det vurderes, at der samlet set skal afledes regnvand fra ca. 8.000 m2 med nye siloer samt 
veje og pladser. Tages udgangspunkt i klimanormalen for nedbør i hovedstadsområdet  på 
613 mm årligt, svarer det til en vandmængde på ca. 5.000 m3. 
 
Spildevand til kloak 
Ændringer i udledning af spildevand til kloak vil være forbundet med drift af 
afsvovlingsanlæg i forbindelse med biomassefyringen.  
 
Spildevand fra afsvovlingsanlægget på blok 3 ledes efter intern rensning i 
spildevandsrensningsanlæg (fælles med blok 1) til offentlig kloak. Ved mindre drift af 
afsvovlingsanlægget vil spildevandsstrømmen herfra reduceres. 
 
Samtidig genbruges vand fra neutralisationsbassiner og sedimentationsbassiner i 
afsvovlingsanlægget på AMV3. Ved en reduceret anvendelse af afsvovlingsanlægget på 
blok 3 vil spildevandet fra neutralisations- og sedimentationsbassiner blive afledt til kloak, 
samlet set ca. 50.000 m3.  Til gengæld vil der være en mindre udledning af spildevand fra 
afsvovlingsanlægget. I 2011 var udledningen fra spildevandsrensningsanlægget efter 
afsvovling ca. 45.000 m3. Mængderne udligner stort set hinanden. 
 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 

   X  



 
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   

X 

Støjgrænser for Amagerværket er fastlagt i miljøgodkendelsen ”Revurdering, 
Amagerværkets fællesanlæg”, 23. december 2008 
 
Efter moderniseringen af AMV1 blev der ved kildestyrkemålinger og efterfølgende 
støjberegninger konstateret overskridelser af støjgrænserne i nogle af kontrolpunkterne.  
 
De væsentligste støjkilder blev identificeret og en handlingsplan for støjreducerende 
foranstaltninger iværksat. Størsteparten af de identificerede kilder er nu støjdæmpet og der 
er foretaget kildestyrkebestemmelse på en del af kilderne. Den foreløbige status fra 
november 2012, peger på at støjgrænserne vil kunne overholdes. Kildestyrkebestemmelse 
på de resterende kilder forventes gennemført i foråret 2013, hvorefter støjrapport vil 
foreligge.     
 
I forbindelse med udvidelsen af transport- og lagerkapacitet for biomasse på 
Amagerværket vil der komme nye støjkilder til. Nye støjkilder vurderes i forhold til det 
samlede støjbidrag fra Amagerværket, og der lægges stor vægt på at specificere støjkrav 
overfor leverandører, således at nye faciliteter ikke forøger støjbidraget fra Amagerværket.  
 
Samtidig vil brændselsomlægningen betyde at bidraget fra nogle af de eksisterende 
støjkilder vil falde bort, herunder kørsel med stacker reclaimer. 
 
Der er udført en beregning af støjen fra Amagerværket ved fuld last på biomasse på AMV1 
og AMV3, kulhåndtering i drift samt med 2 skibe og en kulpram under losning. Under 
forudsætning af at de støjdæmpende foranstaltninger opfylder kravene samt at nye kilder 
overholder udbudsbetingelserne vil gældende støjkrav kunne overholdes i alle 
kontrolpunkter (Jf. rapporten ”Vattenfall A/S Amagerværket, Beregning af ekstern støj 
marts 2013”, 31.03.2013)    
  

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   

X 

.  
Amagerværkets blok 3 er reguleret af miljøgodkendelsen ”Revurdering af 
miljøgodkendelsen af Amagerværkets blok 3”, december 2004. Blokken er forsynet med 
deNOx-anlæg, elfilter og afsvovlingsanlæg og emissionsgrænseværdier for SO2, NOx, støv 
HCl og tungmetaller overholdes med god margin. Kun koncentrationen af HF ligger tæt på 
grænseværdien.  
Det forventes ikke at AMV3 ved fyring med biomasse med de respektive 
rensningsforanstaltninger vil have problemer i forhold til skærpede krav jf. IE-direktivets 
emissionsgrænseværdier for eksisterende/nye anlæg. Emissionsgrænseværdi for SO2 vil 
kunne overholdes uden afsvovling.  
 
Set i forhold til de faktiske emissioner forventes et fald i udledningen af SO2, mens 
udledningen af NOx vurderes at have samme niveau. Mht støv må forventes en øget 
udledning set på baggrund af den meget lave støvemission ved kulfyring.  
 
Da der forventes drift uden afsvovling i forbindelse med biomassefyring vil der være en 
mindre forøgelse i udledningen af HCl. Udledningen af HF forventes at falde ved 
biomassefyring  
 
Pga. et lavt kviksølvindhold i træpiller må forventes et fald i udledningen af Hg.   
 
Grænseværdier samt faktiske og forventede emissioner er gennemgået i anmeldelsen.   
 
CO2-reduktion: 
Erstatning af 560.000 tons kul med biomasse svarer til en CO2-reduktion på ca. 1,3 mio. 
tons 



15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

    
X 

Der forventes ikke vibrationsgener uden for Amagerværkets skel. Krav vedr. støj og 
vibrationer indgår i udbudsbetingelserne for de respektive komponenter og anlæg.  

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

    
 
X 

Transport, håndtering og opbevaring af biomasse vil ske i lukkede/overdækkede systemer, 
jf. gældende vilkår for håndtering af biomasse på Amagerværket.  Med nye og forbedrede 
losse- og lagerfaciliteter vil Amagerværket i endnu højere grad kunne forebygge 
støvspredning.   
  

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

    
X 

Amagerværket har siden 2003 haft lagre for biomasse (halm- og træpiller). Der er ikke 
konstateret lugtgener ved den eksisterende håndtering.     

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X .  
Siloerne opføres i beton og vil ikke have en reflekterende overflade 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

    
 
 
 

Biopiller er støvende materiale og de væsentligste risici forbundet med håndtering og 
opbevaring af biopiller er brand og eksplosion.  
 
Der vil blive etableret en række foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning af uheld 
med brand og eksplosion. Lagre og udstyr etableres i samråd med og efter godkendelse af  
Københavns Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen. 

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

    
X 

 
De nye lagre til biopiller placeres på en del af kulpladsen, dvs. et brændsel overtager plads 
fra et andet. Arealanvendelsen er fortsat til tekniske anlæg. 

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   
X 

 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

   

X 

 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

   
X 

 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   X  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   X  

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

   
X 

 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   X  

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 

    
X 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingen væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen. 
   
Natura 2000 områder 
De nærmeste naturbeskyttelsesområder i forhold til Amagerværket er jf. ”Bekendtgørelse 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter” (Bek. 408 af 01.05.07)  
 
• Saltholm og omliggende hav (Habitatområde nr. 126, Fuglebeskyttelsesområde 110) 



      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

 
 
 

• Vestamager og havet syd for (Habitatområde nr. 127, Fugleskyttelsesområde 111) 
 
De to områder er som naturbeskyttelsesområde benævnt med nr. 142 og 143. 
 
Saltholm er det nærmest beliggende af de to områder. Saltholm ligger i retningen sydøst, 
ude i Øresund, mens Vestamager ligger sydvest for værket.  
 
Afstanden fra Amagerværket til det nærmeste punkt i området med Saltholm er ca. 5 km. 
Afstanden til den nærmeste del af selve Saltholm er ca. 7,5 km.  
 
Afstanden fra Amagerværket til det nærmeste punkt i området ”Vestamager og havet syd 
for” er godt 7 km. Størsteparten af området ligger dog væsentlig længere væk. Det skal 
samtidig bemærkes, at der er et stort byområde imellem Amagerværket og Vestamager. 
 
Saltholm og omliggende hav: 
Som trusler mod områdets naturværdier nævnes i Natura 2000 planen (2010 – 2015) 
næringsstofbelastning, tilgroning, invasive arter samt prædation, jagt og fiskeri. 
 
På grund af afstanden vil Amagerværket ikke kunne have direkte indflydelse med 
forstyrrelse af de forskellige arter i området. Skibene til Amagerværket sejler i et i forvejen 
trafikeret område og vil ikke have særskilt betydning for området.  
 
Mht. emissioner til luft kan fremhæves, at der ikke vil være en øget udledning af NOx, samt 
at udledningen af SO2 vil falde. Udledningen af Hg forventes også at falde. 
 
Samlet set vurderes der ikke at være en negativ effekt ved skift til biomasse på AMV3. 
 
Samme forhold gør sig gældende ved Vestamager og havet syd for.  
 
Beskyttede arter efter bilag IV samt danske rødlistearter 
Amagerværket er ikke bekendt med at området huser bilag IV arter elller rødlistede arter. 
Af Københavns Kommunes rapport ”Plads til naturen, Strategi for biologisk mangfoldighed i 
København”, Teknik og miljøforvaltningen 2011, fremgår det at de nærmeste lokaliteter i 
forhold til Amagerværket med forekomst af bilag IV arten grønbroget tudse er Lynetten og 
Prøvestenen. Det fremgår også af rapporten at der er en betydelig bestand i kommunen 
samt at bestandsudviklingen er fluktuerende. 
 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

     
 
 
X 

 
Ingen væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen. 
 
 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

X     Der er ikke tale om et nyt anlæg, men ombygning på et eksisterende anlæg.  
Amagerværket er placeret i et område udlagt til tekniske anlæg   

33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 

    
 
 
X 

.  
Ombygning på eksisterende kraftværksblok beliggende i område som i henhold til 
kommuneplanen er udlagt til tekniske anlæg med særlige beliggenhedskrav.    



 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 
    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

    
X 

Ingen væsentlig ændring i miljøpåvirkningen fra værket. Området er udlagt til tekniske 
anlæg med særlige beliggenhedskrav. 
Der er ingen drikkevandsinteresser i området  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 
 

    
 
 
X 

Lokalplanen som omfatter hele Kraftværkshalvøen udstikker rammerne for opførelse af et 
nyt affaldsforbrændingsanlæg på nabogrunden til erstatning for det eksisterende 
affaldsforbrændingsanlæg. Da AMV3 er et eksisterende anlæg er det indbefattet i lokalplan 
og tilhørende redegørelser 
 
I anlægsfasen 2014 – 2015 vil der være en større aktivitet på Amagerværkets område, 
ligesom anlægsperioden vil finde sted parallelt med, at det nye affaldsforbrændingsanlæg 
opføres på naboområdet.   

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

    Ingen væsentlige ændringer i forhold til eksisterende drift  

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Ingen væsentlige ændringer i forhold til eksisterende drift 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

    
X 

Ingen væsentlige ændringer i forhold til eksisterende drift 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

    
X 

Ingen væsentlige ændringer i forhold til eksisterende drift 

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 

    
 
X 

Ingen væsentlige ændringer i forhold til eksisterende drift 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

    
X 

Ingen væsentlige ændringer i forhold til eksisterende drift  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

    
X 

Ingen væsentlige ændringer i forhold til eksisterende drift  

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

    
 
 
 

Ingen væsentlige ændringer i forhold til eksisterende drift. 
 
Påvirkningen er som sådan hyppig idet der er tale om en kraftværksblok, som er i drift 
størsteparten af året og over en lang årrække.  Der vil ikke være en øget miljøpåvirkning 
ved skift til biomasse 

Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 

   X  



er VVM-pligtigt: 
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Nedenstående oversigtsplan viser placering af anlæg på Amagerværket  
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Placering af nye biomassefaciliteter (rød markering) 
(evt. en tredje silo i forlængelse af de to viste) 
 
 
 
 
 
 

 
 



Amagerværkets omgivelser 
 
 
   

 
 

 


