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1. INDLEDNING 

I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S har 4 ovne 
der brænder affald, fortrinsvis fra ejerkommuner i Københavns område. Rø-
gen bliver renset for det meste indhold af svovldioxid, kvælstofoxider, sure 
gasser, støv, tungmetaller, dioxiner, m.m. inden røgen ledes til skorstenen. 
Ved forbrændingen bliver affaldet omdannet til slagge og røggasrensnings-
produkter, og der produceres el og fjernvarme til det fælles net. Den tilba-
geværende slagge genanvendes, mens resterne fra rensningen af røgen 
bliver deponeret i Norge. Processpildevand renses delvist inden det ledes til 
havet. I/S Amagerforbrændings miljøgodkendelse blev revurderet i 2009 og 
er siden suppleret med en række tillægsgodkendelser. 

Med denne godkendelse får I/S Amagerforbrænding tilladelse til at gennem-
føre et forsøg med at forbrænde shredderaffald sammen med affald. God-
kendelsen medfører ikke en udvidelse af forbrændingskapaciteten, men 
alene tilladelse til at gennemføre forsøget. Ansøgningen fra I/S Amagerfor-
brænding kan ses i bilag A. 

Miljøgodkendelsen medfører ingen ændring i anlæggets driftstid eller trafik-
belastning. 

Grænseværdierne for anlæggets emission til luften er ikke ændret. 

Miljøcenter Roskilde har d. 5. november 2010 på baggrund af en VVM-
screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor 
ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter VVM-bekendtgørelsens1 § 3, 
stk. 2. 

Samlet vurderer Miljøstyrelsen Roskilde, at virksomheden ved sin art, stør-
relse og placering vil kunne gennemføre forsøget uden væsentlige gener for 
omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med virksomhedens 
miljøgodkendelse og forsøget gennemføres som beskrevet. 

Miljøgodkendelsen er midlertidig og et tillæg til virksomhedens godkendelse  

 

                                                
1
 Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virk-

ning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 



 

 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 

På grundlag af oplysningerne bilag [A], ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed miljøgodkendelse til forsøg med afbræn-
ding af shredderaffald. Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset og gælder kun 
for medforbrænding af shredderaffald, hvor indholdet af tungmetaller og 
halogenerede forbindelser ikke overskrider farlighedskriterier. 

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 

Godkendelsen gives på følgende vilkår: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 

Generelle forhold 

A1 Godkendelsen bortfalder, hvis forsøget ikke er startet inden 1. de-
cember 2012. Forbrænding af shredderaffald skal ophøre senest 6 
måneder efter forsøgets opstart. 

A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 
på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

A3 Der må forbrændes op til 3000 tons shredderaffald. Forsøget udfø-
res ved at shredderaffald tilføres det øvrige affald således, at shred-
deraffald udgør 15 % af det affald, der forbrændes den dag. I/S 
Amagerforbrænding skal tilstræbe at indføre shredderaffaldet jævnt 
over dagen og opblandet med det øvrige affald. 

Indretning og drift 

B1 Før I/S Amagerforbrænding påbegynder forbrænding af shredderaf-
fald, skal virksomheden orientere Miljøstyrelsen Roskilde om tidsfor-
løb og mængden af affald, der planlægges indfyret. 

B2 Der må kun indfyres shredderaffald på ét anlæg. 

B3 Shredderaffaldet skal være eftersorteret for ikke-magnetiske metal-
ler. 

B4 Indholdet i shredderaffaldet af følgende stoffer, må ikke overstige 
nedenstående farlighedskriterier: 

Stofgruppe Farlighedskriterium 

PCB 50 mg/kg TS 

Arsen 1.000 mg/kg TS 

Arsen, cadmium og chrom 30.000 mg/kg TS 

Cadmium og chrom 10.000 mg/kg TS 

Bly 50.000 mg/kg TS 

Cadmium 10.000 mg/kg TS 

Chrom 1.000 mg/kg TS 



PAH, chrom, arsen og nikkel 1.000 mg/kg TS 

Kobber og nikkel 250.000 mg/kg TS  

Nikkel 10.000 mg/kg TS 

Zink og arsen 50.000 mg/kg TS 

Det er summen af koncentrationer i ”Stofgruppen”, der ikke må over-
stige farlighedskriteriet.  

B5 Før indfyringen i ovnen skal I/S Amagerforbrænding dokumentere 
indholdet af de i vilkår B4 angivne farlige stoffer i shredderaffaldet. 
Til det formål skal I/S Amagerforbrænding udtage en prøve før for-
søgets starte.  

I/S Amagerforbrænding skal afvente resultater af analyser af denne 
prøve før forsøget igangsættes. 

Under forsøget skal I/S Amagerforbrænding udtage en delprøve af 
det shredderaffald, der er tilført I/S Amagerforbrænding under forsø-
get. 

Prøverne skal udtages, forbehandles og analyseres som beskrevet i 
Bilag B: Prøvetagning, forbehandling og analyse. 

B6 Alle prøver og målinger skal udføres således at resultaterne kan 
henføres alene til forbrænding af shredderaffald under forsøget. 

B7 Forsøgsafbrændingen er i øvrigt omfattet af alle vilkår i revurdering 
af miljøgodkendelse af 10. februar 2010, og må ikke give anledning 
til overskridelser heraf. 

Luftforurening 

C1 Forsøget må ikke give anledning i forsøgsperioden til flere overskri-
delser af kolonne A-værdier eller kolonne B-værdier jvf. vilkår 102 
end der har været i gennemsnittet for året på forsøgsanlægget. 

C2 På 2 forskellige dage mens der forbrændes shredderaffald skal I/S 
Amagerforbrænding udføre 2 ekstraordinære præstationsmålinger. 
Der skal analyseres for stofferne nævnt i vilkår 103 i Revurdering af 
miljøgodkendelse af 10. februar 2009. 

Spildevand 

D1 I/S Amagerforbrændings rutinemæssige måleprogram for spildevand 
(jf. vilkår 129 og 130 i den reviderede miljøgodkendelse) skal sup-
pleres med analyser for dioxin. Analyserne skal foretages på en 
prøve, der er udtaget før forsøget med afbrænding af shredderaffald 
og en prøve, hvor spildevandet forventes at være maksimalt påvirket 
af forsøget. 

Restprodukter 

E1 I/S Amagerforbrænding skal udtage en ekstraordinære slaggeprøve 
umiddelbart efter ovnen der anvendes til forsøgsafbrænding. Slag-
geprøven skal bestå af dagsprøver fra det anlæg, hvor der afbræn-
des shredderaffald. Slaggeprøven skal være så stor, at den kan be-



handles på samme måde mht. modning og harpning som I/S Ama-
gerforbrændings normale slaggeproduktion.  

Slaggeprøven skal analyseres i overensstemmelse med vilkår 134 
og vilkår 137 i Revurdering af miljøgodkendelse af 10. februar 2009. 

E2 I/S Amagerforbrænding skal udtage én prøve af røggasrensnings-
produktet, som er sammenstukket af dagsprøver fra forsøgsanlæg-
get af røggasrensningsproduktet fra forsøgsovnens røggasrens-
ningsanlæg.  

Røggasrensningsproduktprøven skal analyseres for stofferne nævnt 
i vilkår 140 i Revurdering af miljøgodkendelse af 10. februar 2009.  

Jord og grundvand 

F1 Shredderaffald skal opbevares på overdækket befæstet areal eller i 
lukkede containere. Oplagringen skal indrettes så perkolat opsam-
les. 

Indberetning/rapportering 

G1 I/S Amagerforbrænding skal udarbejde en rapport ved afslutning af 
forsøget. Rapporten skal indeholde: 

- Døgnmiljørapporter, opsummering af logbog 
- Tilførte mængder af shredderaffald henholdsvis andet affald pr 

dag 
- Antal prøver og analyser af shredderaffald 
- Resultater af analyser, herunder brandværdien 
- Eventuelle afvigelser fra de foreskrevne metoder til prøvetag-

ning, forbehandling og analyse 
- Præstationsmålingerne under forsøget 
- Resultaterne af analyser af slaggeprøver under forsøget 
- Prøver af røggasrensningsprodukterne under forsøget 
- Resultaterne af analyserne for dioxin i spildevandet 
- Resultaterne af AMS-målinger under forsøget (½-times værdier) 
- Resume af inspektionerne før og efter forsøgene 
- Konklusion på forsøget 

 Rapporten skal senest være tilsynsmyndigheden i hænde 6 uger 
efter sidste analyse er modtaget. 

Driftsforstyrrelser og uheld 

H1 I/S Amagerforbrænding skal øjeblikkelig stoppe forsøget og oriente-
rer Miljøstyrelsen Roskilde, hvis der konstateres overskridelser af 
vilkår på anlægget, hvor forsøget udføres.  

Ophør 

I1 Ved ophør af forsøget skal tiloversbleven shredderaffald straks bort-
skaffes. En redegørelse for bortskaffelsen skal fremsendes til til-
synsmyndigheden senest 3 måneder, efter at forsøget ophører.



 

 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 

I/S Amagerforbrænding har søgt om miljøgodkendelse til forsøg med af-
brænding af shredderaffald. 

Ved forsøget vil shredderaffaldet oprindeligt i starten udgør 5 % af brænds-
let, herefter vil mængden af shredderaffald langsomt øges. Under hele for-
søget skulle luftemissionerne, spildevandet og slaggen overholde virksom-
hedens gældende miljøkrav. Siden har virksomheden besluttet alene at 
shredderaffald skal udgør 15 % af affaldet i forsøget. 

Fremgangsmåden er beskrevet i ansøgningen samt supplerende oplysnin-
ger. 

Shredderaffald fremkommer typisk fra neddeling af skrottede biler, metalaf-
fald fra kommunale genbrugspladser og hårde hvidevarer. Efter neddelin-
gen bliver jern- og metaldele frasorteret. Restfraktionen betegnes shredde-
raffald og består hovedsageligt af plast, skumgummi, stofrester, gummi, træ 
og jord, samt rester af olier, opløsningsmidler, kølemidler, smøremidler, 
tungmetaller, m.v. 

Deponering af shredderaffald er uhensigtsmæssig på grund af affaldets 
høje brandværdi og høje indhold af organisk materiale, men omvendt er 
forbrænding problematisk på grund af affaldets høje indhold af tungmetaller 
og eventuelt halogenerede forbindelser. Hertil kan der være problemer med 
at styre forbrændingen ved indfyring af affald med så høj brandværdi. 

Formålet med det ansøgte er at kortlægge påvirkningerne i relation til emis-
sioner til luften, samt påvirkning af indholdet i slaggen og røggasrensnings-
produkter. Der er gennemført lignende forsøg på andre anlæg som viser at 
forbrændingen kan styres ved at doserer affaldet og blande op i affaldssilo-
en. I forsøgene er der ikke registreret signifikante øgede mængder af tung-
metaller i slaggen. Forsøgene er dog på mindre skala og over korte perio-
der og erfaringerne kan da kun bruges med forsigtighed 

I/S Amagerforbrænding har ansøgt Miljøstyrelsen om midler til forsøget i 
puljen til større for miljøeffektiv teknologi. Miljøstyrelsen har givet afslag 
med den begrundelse at ansøgning ikke omfatter forsøg med genvinding af 
metallerne, men alene forbrænding. 

Miljøstyrelsen har i øjeblikket ikke udmeldt at shredderaffald i dens nuvæ-
rende form er forbrændingsegnet, og derfor kan der stilles spørgsmålstegn 
ved relevansen af et endnu et forsøg med forbrænding af shredderaffald, 
hvis shredderaffald i det nuværende form ikke er egnet til forbrænding på 
almindelige affaldsforbrændingsanlæg, hvor slaggen skal genanvendes, og 
hvor udledningen af forurenende stoffer gennem røggassen skal begræn-
ses mest muligt. 

I/S Amagerforbrændings godkendelse (Revurdering af miljøgodkendelse af 
10. februar 2009) indeholder vilkår om (vilkår 135 og 136) at I/S Amagerfor-
brænding skal sikre at slaggen kan genanvendes og at I/S Amagerforbræn-
ding til stadighed skal redegøre for hvordan kvaliteten kan forbedres. Indfy-



ring af shredderaffald med den nuværende bestanddele vil ikke være i tråd 
med dette vilkår. 

I/S Amagerforbrænding har ikke beskrevet i ansøgning, at der skal udføres 
en ekstra sortering af shredderaffaldet for at gøre det forbrændingsegnet. 
Dette er indsat som vilkår i denne godkendelse, da det ellers ikke vil være 
relevant at gennemføre forsøget. 

Ændringen af driften ved denne miljøgodkendelse er hovedsageligt at give 
virksomheden tilladelse til at afbrænde farligt affald i form af shredderaffald 
uden indhold af tungmetaller over farlighedskriteriet i en begrænset periode. 
Derudover er der vilkår om prøveudtagning og analyse til løbende vurdering 
af om den eksisterende miljøgodkendelse overholdes. Virksomhedens eksi-
sterende miljøgodkendelse gælder i hele forsøgets løbetid. 

Der må ikke indfyres shredderaffald, som ikke er et led i forsøgsprojektet. 

Shredderaffaldet skal være forbehandlet som beskrevet i ansøgningens 

afsnit 3.1. 

3.2 Miljøteknisk vurdering 

3.2.1 Planforhold og beliggenhed 

Miljøstyrelsen Roskilde vurderer at forsøget ikke vil have betydning for regi-
onplan, kommuneplan, lokalplan, grundvandsforhold, drikkevandsinteres-
ser, naturbeskyttelsesinteresser, Natura 2000 områder, eller recipientmål-
sætninger. 

3.2.2 Generelle forhold 

Vilkår A1 

Der er ansøgt om godkendelse til forsøgsanlæg. For at anlægget kan være 
omfattet af VVM-reglernes betingelser for ikke at udarbejde en VVM-
redegørelse, skal forsøget afsluttes indenfor 2 år. Forsøget er omfattet af 
forbrændingsbekendtgørelsen2, da undtagelsesbestemmelsen i § 1 stk. 2 
punkt 2 kun omhandler deciderede forsøgsanlæg med en kapacitet på un-
der 50 tons om året, og er ikke tiltænkt forsøgsafbrændinger på anlæg i 
almindelig drift. 

Der må ikke afbrændes shredderaffald, efter forsøgets afslutning. Ifølge sin 
oprindelige ansøgning, vil I/S Amagerforbrænding fortsætte med at afbræn-
de shredderaffald i et halvt år efter forsøgets afslutning for at vurdere om 
forbrænding af shredderaffald har negative effekter på anlægget. Denne 
godkendelse tillader alene gennemførelsen af den del af forsøget der ved-
rører afbrænding af 15 % shredderaffald. Miljøstyrelsen Roskilde vurderer 
at de miljømæssige konsekvenser af forsøget skal vurderes før der eventu-
elt kan gives tilladelse til yderligere afbrænding. 

Vilkår A2  

Vilkåret skal bidrage til at alle deltagere i forsøget er orienteret om forsøgets 
betingelser. 

                                                
2
 Bekendtgørelse om anlæg der forbrænder affald, bek. nr. 162 af 11. marts 2003 



Vilkår A3 

I supplerende oplysninger til ansøgningen sendt til Miljøcenter Roskilde den 
15. juli 2010 er det oplyst, at der vil blive indfyret 2633,4 tons shredderaffald 
på anlægget. Miljøcenter Roskilde har fastsat en øvre grænse på 3000 
tons.  

3.2.3 Indretning og drift 

Vilkår B1 

Miljøcenter Roskilde skal være orienteret om hvornår forsøget går i gang, 
og hvilken procentdel eller mængde af shredderaffald, der skal indfyres. 

Vilkår B2 

For at sikre sammenlignelighed mellem resultaterne, stilles krav om at for-
søgene skal foregå i samme anlæg. 

Vilkår B3 

For at gøre shredderaffaldet forbrændingsegnet skal der desuden fjernes 
ikke-magnetiske metaller, hvilket normalt ikke er en del af genvinding af 
metaller i shredderanlæggene.  

Vilkår B4 

Det er ikke entydigt om shredderaffald er farligt eller ej. Da shredderaffald 
erfaringsmæssigt indeholder tungmetaller over farlighedskriteriet, skal I/S 
Amagerforbrænding dokumentere at indholdet af tungmetaller samt andre 
stoffer, der ikke nedbrydes i den pågældende forbrænding, holder sig under 
farlighedskriteriet. 

På baggrund af erfaringer fra undersøgelser af shredderaffaldets egenska-
ber, har Miljøstyrelsen Roskilde udpeget de stoffer som der er største sand-
synlighed for at vil kunne forårsage at shredderaffald skal klassificeres som 
farligt affald og som ikke vil nedbrydes ved opvarmning i I/S Amagerfor-
brændings ovne: 

PCB; Bly, Pb; Arsen, As; Cadmium, Cd; Chrom, Cr (VI); Zink, Zn; 
Kobber, Cu; og Nikkel, Ni.  

Ifølge Miljøstyrelsens ’Fakta ark om PCB’, skal affald, som indeholder mere 
end 50 mg PCB per kg, betragtes som farligt affald. 

Det afhænger primært af indholdet af tungmetaller, PCB og olie om shred-
deraffald skal klassificeres som farligt eller ej.  

Mange polycyckliske aromatiske hydrocarboner (PAH’er) er klassificeret 
som kræftfremkaldende (CARC2, R45). Et indhold af PAH’er i shredderaf-
fald vil således udløse en klassificering som farligt affald, hvis indholdet er 
større end 0,01 % (100 mg/kg TS). 

Affaldsbekendtgørelsens bilag 4 om ”Egenskaber og procentgrænser der 
gør affald farligt”, opstiller kriterier for at definere affald som farligt affald. 
Overstiger koncentrationen af stoffer de angivne kriterier skal affaldet be-
tegnes ’Farligt affald’. Kriterierne er baseret på faremærkning af kemikalier, 
og henviser til risikosætninger (R-sætninger). De aktuelle stoffer er mærke-



de som følge i Miljøstyrelsens tidligere ”Liste over farlige stoffer”, der nu er 
erstattet af reglerne i EU’s forordning om mærkning af kemikalier. 

Stof Bemærkninger R-sætninger, der indgår i 
klassificering 

PCB EU’s POP-forordning fastsætter at affald 
indeholdende mere end 50 mg/kg TS er 
farligt affald. 

R33;R50/53 

Bly, Pb Blyforbindelser generelt  R61;R62,R20/22;R33;R50/53 

Arsen, As Arsen i sig selv og arsenforbindelser klas-
sificeres som giftige (T, R23/25) og miljø-
skadelige. Arsenoxider klassificeres som 
kræftfremkaldende (CARC1 R45) og miljø-
skadelige. 

R23;R25;R45;R28;R34;R50/53 

Cadmium, 
Cd 

Cadmiumforbindelser klassificeres som 
sundhedsskadelige (Xn, R20/21/22) og 
cadmium i sig selv, samt enkelte forbindel-
ser såsom cadmiumfluorid, cadmium sul-
fat, cadmiumsulfid, cadmiumchlorid og 
cadmiumoxid klassificeres som kræftfrem-
kaldende (CARC2, R45), mutagene (R68) 
og miljøskadelig. 

R20/21/22;R45;R68;R62-
63;R26;R48/23/25; R50/53 

Chrom, 
Cr  

Chromoxider, diverse chromater og chrom 
(VI) forbindelser klassificeres som kræft-
fremkaldende (CARC 2 R45 eller R49). 

R45;R46; R62;R26;R24/25-
48/23;R35;R42/43;R50/53 

Zink, Zn Zinkchlorider og zinksulfat klassificeres 
som sundhedsskadelig og miljøskadelig 
(Xn, R22). Zinkoxider som miljøfarlige. 
Zinkchromater som kræftfremkaldende 
(CARC1 R45) og miljøskadelige. Zinkpul-
ver som miljøfarligt.  

R34;R22;R50/53 

Kobber, 
Cu 

Kobberoxider og kobberchlorider klassifi-
ceres som sundhedsskadelige (Xn, R22) 
og miljøskadelige. 

R22;R36/38; R50/53 

Nikkel, Ni Nikkel i sig selv klassificeres som kræft-
fremkaldende (CARC 3 R40) og allergi-
fremkaldende (R43), og nikkelsulfid, samt 
nikkelsulfider klassificeres som kræftfrem-
kaldende (CARC1, R49). 

R40;R22;R43; R49; R50/53 

Risikosætninger er valgt for de almene forekommende former der bevirker 
at stoffet indgår i de laveste farlighedskriterier. 

Ved at anvende affaldsbekendtgørelsens bilag IV, har Miljøstyrelsen Ros-
kilde opstillet følgende farlighedskriterier: 

Egenskab  Farlighedskriterium Stoffer 

 % mg/kg TS  

Meget giftig (R26, R27, R28, R29) 0,1 1.000 Arsen 

Giftig (R23, R24, R25) 3 30.000 Arsen, Cadmium, Chrom 

Giftig (R48, R39) 1 10.000 Cadmium, Chrom 

Kræftfremkaldende, kategori 1 
eller 2 (R45, R49) 

0,1 1.000 PAH, Chrom, Arsen, Nik-
kel 



Kræftfremkaldende, kategori 3 
(R40) 

1 10.000 Nikkel 

Sundhedsskadelig (R20, R21, 
R22) 

25 250.000 Kobber, Nikkel 

Ætsende (R34) 5 50.000 Zink, arsen 

Reproduktionsskadende, kategori 
3 (R62, R63) 

5 50.000 Bly 

Mutagen, kategori 1 eller 2 (R46) 0,1 1.000 Chrom 

Mutagen, kategori 3 (R68) 1 10.000 Cadmium 

Bilaget til affaldsbekendtgørelsen fastsætter ikke farlighedskriterier for stof-
fer som er farligt for vandmiljøet og øvrige økosystemer (R50 – R59).  

I bedømmelse af hvorvidt affaldet skal klassificeres som farligt affald, skal 
der ikke tages hensyn til indholdet af olie-, benzin, oplysningsmidler uden 
halogener eller andre stoffer, der er egnet til forbrænding, da disse vil blive 
nedbrudt under forbrænding. 

Vilkår B5, B6 og B5 

Der skal udtages repræsentative prøver fra affaldet til analyse. Miljøcenter 
Roskilde har taget udgangspunkt i en endnu ikke offentliggjort rapport fra et 
forprojekt til analyse af shredderaffalds farlighed. Her er også anvendt de-
poneringsbekendtgørelsen analyse parametre for farligt affald. 

Forprojektet anbefaler metoder til prøvetagning, forbehandling og analyse af 
prøver. Miljøstyrelsen Roskilde stiller krav om at I/S Amagerforbrænding 
lever optil disse anbefalinger under forsøget. 

Analyserne skal dokumenterer at affaldet ikke indeholder tungmetaller og 
halogenerede forbindelser (udspecificeret her som PCB) over farlighedskri-
teriet jvf. Affaldsbekendtgørelsens bilag 4. 

Ifølge en rapport fra Miljøstyrelsen (“Environmental Project no. 494 1999, 
Brominated Flame Retardants, Substance Flow Analysis and Assessment 
of Alternatives”) vil kun spor af flammehæmmer passerer igennem et for-
brændingsanlæg. Miljøstyrelsen Roskilde vurderer derfor, at det ikke er re-
levant, at analysere for bromerede flammehæmmere. 

Analyserne skal desuden bestemme affaldets aktuelle brændværdi 

Analyserne skal endelig ligge til grund for I/S Amagerforbrændings analyse 
af forsøgsresultaterne i forhold til indfyrede mængder og resultat på emissi-
oner, slagge og røggasrensningsprodukter. 

Miljøcenter Roskilde skal orienteres såfremt praktiske forhold betyder at der 
skal afviges fra de fastsatte metoder. 

Det er vigtigt at alle prøver, analyser og målinger kan knyttes så vidt muligt 
til forbrænding af shredderaffald. 

Først når analyserne har dokumenteret at affaldet overholder farlighedskri-
terierne, kan affaldet forbrændes. 



Vilkår B7 

Forsøgsprojektet er omfattet af alle vilkår i revurderings af miljøgodkendelse 
af 10. februar 2010. Dette gælder bl.a. luftemissioner, støj, oplag af affald 
lugt. 

3.2.4 Luftforurening 

Vilkår C1 

Da flere af I/S Amagerforbrændings ovne ligger et pænt stykke under de 60 
timer må forsøget ikke ”benytte” sig af denne puffer til at øge mængden af 
overskridelser af ½ times middelværdierne.  

Det er grundlæggende hensigten i forbrændingsbekendtgørelsen at over-
skridelser grundet indfyring af affald og affaldets beskaffenhed, ikke er om-
fattet af undtagelsesbestemmelser, kaldet 60 timers reglen. Derfor må for-
søget ikke medføre flere overskridelser. 

Vilkår C2 

I ansøgningen er beskrevet hvordan shredderaffaldet vil blive indfyret i for-
skellige kampagner, hvor procentdelen af shredderaffaldet i forhold til al-
mindeligt affald for hver kampagne hæves. I/S Amagerforbrænding har si-
den besluttet kun at udføre en kampagne.  

Der skal der udtages to prøver af henholdsvis røggasser, slagge og røggas-
rensningsprodukter under forsøget. Prøverne og analyserne skal udtages 
på samme parametre og metoder som angivet i den gældende miljøgod-
kendelse. 

Miljøcenter Roskilde har ikke vilkårsfastsat, at der skal udtages prøver fra 
de øvrige ovne samtidig, men det kan I/S Amagerforbrænding vælge at lade 
indgå i kontrollen af forsøget. 

3.2.5 Lugt 

Afbrænding af shredderaffald forventes ikke at medføre lugtgener i omgivel-
serne. Godkendelsens vilkår om lugt gælder også under forsøget. 

3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 

Vilkår D1 

Under forsøget vil I/S Amagerforbrænding supplere sine normale spilde-
vandsmålinger med målinger for dioxin. Målingerne skal udføres på prøver 
der er påvirket af forsøget. 

Det følger af vilkår G1 at I/S Amagerforbrænding straks skal stands forsøget 
og orientere Miljøstyrelsen Roskilde såfremt der findes unormale mængder 
af dioxiner i spildevandet. 

3.2.7 Støj 

Forsøget vil give anledning til øget aktivitet ved slaggeudtaget; nødbåndet 
skal tømmes jævnligt med gummiged, og der vil blive afhentet slagge fire 
ekstra gange sammenlignet med under almindelig drift, men disse ekstra 



aktiviteter forventes ikke at give anledning til overskridelse af de gældende 
støjkrav. 

3.2.8 Restprodukter 

Vilkår E1 og E2 

Forbrænding af shredderaffald må ikke bevirke at restprodukterne gøres 
uegnet til genanvendelse. Der skal udtages prøver af slaggen fra forsøgsaf-
brændingen på linje med kravene til de øvrige restprodukter. 

3.2.9 Overjordiske olietanke  

Ikke aktuelt! 

3.2.10 Jord og grundvand 

Vilkår F1 

Shredderaffaldet skal opbevares, så der ikke forekommer forurening af jord 
og grundvand og affaldsflugt. Affaldet må ikke være vådt inden det tilføres 
silo. 

I/S Amagerforbrænding har oplyst at shredderaffaldet vil blive opbevaret i 
lukkede containere. 

3.2.11 Til- og frakørsel 

Til- og frakørsel af shredderaffaldet vil være uden betydning i forhold til den 
daglige kørsel til og fra anlægget. 

3.2.12 Indberetning/rapportering 

Vilkår G1 

Miljøcenter Roskilde skal ikke have tilsendt analyser løbende med mindre 
der er stigninger i koncentrationsniveauerne eller overskridelser jf. ovenstå-
ende. 

Miljøcenter Roskilde skal have kopi af analyserne sammen med en samlet 
rapport over forsøgets forløb og resultater samt vurderinger. 

3.2.13 Sikkerhedsstillelse 

Ikke aktuelt. 

3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 

Vilkår H1 

Hvis forsøget giver anledning til overskridelser af vilkår skal forsøget øje-
blikkelig stoppes. Miljøcenter Roskilde skal orienteres om overskridelserne. 

Forsøget kan ikke genoptages før I/S Amagerforbrænding har fremsendt en 
redegørelse for at overskridelserne ikke vil gentages. 

3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 

Ikke aktuelt. 



3.2.16 Ophør 

Vilkår I1 

Ved ophør af forsøget skal eventuel resterende shredderaffald fjernes for at 
undgå fejlagtig afbrænding, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen. 

3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 

Forsøget er et led i undersøgelsen af, hvordan shredderaffald bedst bort-
skaffes. Miljøstyrelsen Roskilde betragter således forsøget som omfattet af 
reglerne vedrørende bedst tilgængelige teknik. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Der er ikke modtaget udtalelser fra andre myndigheder. 

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 

Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Amagerbladet den 
27. juli 2010. 

Der er modtaget 1 henvendelse vedrørende ansøgningen fra en borger, der 
spurgt om der foretages løbende kontrol under forsøget og som har ønsket 
at se et udkast til afgørelsen, når den foreligger.  

Der er ikke modtaget udtalelse fra borgere om udkastet. 

Der er ikke foretaget en høring af beboere i området omkring virksomheden, 
da Miljøstyrelsen Roskilde vurderer at den foretagne annoncering af ansøg-
ningen opfylder forvaltningslovens krav hertil. 

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 

Virksomheden har d. 8. marts 2011 fremsendt bemærkninger til en række 
vilkår i udkastet. Bemærkningerne og Miljøstyrelsen Roskildes kommentarer 
fremgår af nedenstående tabel: 

Vilkår Virksomhedens bemærkninger Miljøstyrelsen 

Roskildes Kom-

mentarer 

A3 Vi ønsker at gennemføre forsøget med én enkel kampagne med ca. 15 % SA. 

Baggrunden herfor er, at vi mener ikke, at 15% vil blive noget problem. 

 

Metodikken med flere kampagner, hvor forsøgsresultaterne fra forrige runde skal 

foreligge giver stilstandsperioder på op til ½ år, og med kun to til tre muligheder 

(forsøg af denne type kræver treovnsdrift) for gennemførelse af forsøg pr. år, me-

ner vi ikke at metodikken med kampagner er egnet. Dette er tidligere drøftet med 

Annemarie Brix. 

Miljøstyrelsen 

Roskilde retter 

vilkåret, så der 

kun må udføres 

en kampagne. 

B4 Fint med operative grænseværdier.  

 
- 

B5 Der bør være en henvisning til B4 ….. farlige stoffer (som angivet i vilkår B4) i 

shredderaffaldet. 
Henvisningen til 



 

Skal MCR godkende analysen inden vi starter indfyring eller er det tilstrækkeligt, at 

vi selv konstaterer, at vi ligger under kravene givet i vilkår B4? 

 

Der ønskes kun udført én kampagne, og der ønskes derfor kun udført to affalds-

analyser; én før og én der er sammenstukket af delprøver af det SA, der er tilført 

Amagerforbrænding under forsøget. 

 

Prøveudtagning og –behandling foreslås udført iht. nedenstående frem for proce-

duren beskrevet i bilag B: 

 

 

B4 tilføjes. 

Det skal fremgå af 

rapporten over 

forsøget at krave-

ne er opfyldt, jf. 

vilkår G1. Miljøsty-

relsen Roskilde 

behøver derfor 

ikke at forhånds-

godkende analy-

seresultaterne. 

Det er væsentligt 

at de prøver, der 

udtages er så 

repræsentativt 

som muligt og at 

prøvebehandling 

og analyse giver 

en pålidelige bille-

de af affaldets 

sammensætning. 

Miljøstyrelsen 

Roskilde opfatter 

de foreslåede 

ændringer som 

værende primært 

af praktiske karak-

ter med uændret 

repræsentativitet. 

Miljøstyrelsen 

Roskilde har der-

for justeret Bilag B 

i overensstem-

melse med forsla-

get. 

D1 Der skal udføres analyse for dioxin på spildevand, der kan henføres entydigt til 

forsøget. I MTV står der , at analysen skal udføres på prøver, der er påvirket af 

forsøget. 

 

MTV´s formulering er praktisk muligt. Mens vilkårets formulering kan læses som, at 

det drejer sig om en prøve udtaget på spildevand alene fra det anlæg, hvor der 

gennemføres SA-forsøg, hvilket ikke er muligt, i det der kun kan udtages på den 

samlede spildevandsstrøm. 

 

Formålet med 

analyserne for 

dioxin er at vurde-

re om afbrænding 

af shredderaffald 

medfører en for-

øget forekomst af 

dioxiner i spilde-

vandet. Denne 

vurdering må af 

praktiske årsager 

baseres på en 



eventuel effekt på 

den samlede spil-

devand.  

E1 Vi anbefaler, at der udtages én slaggeprøve, som er sammenstukket af dagsprø-

ver fra forsøgsanlægget. Der udtages en slaggeprøve, der er så stor, at den kan 

behandles på samme måde mht. modning og harpning som AMF´s normale slag-

geproduktion. Dette vurderes mere repræsentativt end det, der foreslås i vilkåret. 

 

Miljøstyrelsen 

Roskilde accepte-

rer forslaget. 

E2 Vi anbefaler, at der udtages én prøve af RGA, som er sammenstukket af dagsprø-

ver fra forsøgsanlægget. Dette vurderes mere repræsentativt end det, der foreslås 

i vilkåret. 

 

Miljøstyrelsen 

Roskilde accepte-

rer forslaget. 

G1 Tidsfristen er ikke mulig; Slaggen skal modne i 3-6 måneder, hvorefter der skal 

gennemføres analyser. Jeg foreslår, at … senest tre måneder efter forsøgets af-

slutning. Fjernes. 

 

Miljøstyrelsen 

Roskilde accepte-

rer forslaget. 

 

 

 

 



 

 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i  



 

 

Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste. 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 
10. februar 2009 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er 
anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 

4.1.2 Listepunkt 

K 106 Anlæg til forbrænding af dagrenovation eller dagrenovationslignende 
affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr time. (i) (s) 

4.1.3 Revurdering 

Godkendelsen vil ikke blive revurderet som beskrevet i godkendelsesbe-
kendtgørelsen, fordi den udløber inden fristen for revurdering. 

4.1.4 Risikobekendtgørelsen  

Virksomheden er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen.  

4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  

Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen 
har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgø-
relsens bilag 3, og der er den 5. november 2010 truffet særskilt afgørelse 
herom.  

Miljøcenter Roskilde har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. 
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2. 

4.1.6 Habitatdirektivet  

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 
virkninger på Natura 2000 områder, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 
2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-
områder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig 
selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne 
påvirke Natura 2000 områder eller bilag 4 arter. 

Reglerne findes i Bek. nr. 408/2007 om udpegning og administration af in-
ternationale naturbeskyttelsesområder. 

 

4.2 Øvrige afgørelser 

Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 

 Revurdering af miljøgodkendelse, dateret 10. februar 2009 

 Forsøgsanlæg Renscience, dateret 24. september 2009 



 Tillæg til miljøgodkendelse, Etablering af Dampledning med støj-
dæmpet sikkerhedsventil, dateret 25. november 2010 

 Tillæg til miljøgodkendelsen, Tilladelse til medforbrænding af bio-
masseaffald, 8. marts 2011 

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Amagerbladet og kan ses på 
www.mst.dk/annoncering. 

Miljøgodkendelsen 

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100  

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

Klagevejledning 

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 
4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 26. 
april 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  

Gebyret tilbagebetales, hvis: 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  



2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  

Betingelser, mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, 
der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette 
dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at æn-
dre eller ophæve godkendelsen. 

Søgsmål 

Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

 Københavns Kommune, tmf@tmf.kk.dk 

 Embedslægeinstitutionen, hvs@sst.dk 

 Arbejdstilsynet, at@at.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks sportsfisker forbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

 Greenpeace, hoering@nordic.greenpeace.org 

 NOAH, noah@noah.dk



 

 

5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskri-
velse 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Fra: Sofiane Attou [mailto:SOA@amfor.dk]  

Sendt: 15. juli 2010 15:16 
Til: Brix, Annemarie 

Cc: Jonas Nedenskov; Bente Tange Kallesen 
Emne: SV: Ansøgning om forsøg med forbrænding af Shredderaffald 

 

Hej Annemarie 

 

Jeg har hermed samlet de tal du har brug for i forbindelse med shred-

derforsøg, se nedenstående tabel.  

 

Vi vil gerne køre forsøg i 8 uger, jf. punkt 6 under SA forsøg ansøgning. I 

forsøgsperioden vil der i alt blive forbrændt 2.633 ton shredderaffald  

 

  

  tons  tons  tons  forsøgs 

  pr. h pr. dag i alt periode 

5% 0,75 18 252 2 uge 

10% 1,5 36 504 2uge  

15% 2,25 54 756 2 uge 

20% 3 72 1008 2 uge 

i alt     2633,4 8 uger 

     
 

Forsøgsrækken og –perioden er fastlagt ud fra en vurdering af AF’s nød-

vendige databehov mm., for at få den tilstrækkelige viden om shredder 

og konsekvenser ved forbrænding af shredder. 

 

Venlig hilsen 

 

Sofiane Attou 

   

Sofiane Attou 
Ingeniør 
 
D 32 68 94 39 
M +45 20 34 38 17 
SOA@amfor.dk 

 
Kraftværksvej 31 
2300 København S 
T 32 68 93 00  
F 32 68 93 93  
www.amfor.dk 

  
 
 

Amagerforbrænding udnytter ressourcerne i affald mest optimalt. Det gør vi ved at drive otte genbrugspladser, og ved at 

udvikle nye metoder til at få mest mulig energi ud af affaldet på energianlægget. Andet affald håndterer vi forsvarligt på 

deponiet AV miljø.  
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Bilag B: Prøvetagning, forbehandling og analyse af 
shredderaffald 

Prøvetagning 

Der udtages 20 delprøver, der hver består af ca. 10 liter shredderaffald fra 
det løbende produktion af shredderaffald med 1 times mellemrum over ca. 3 
dage. Disse 20 delprøver bliver til en enkelt prøve bestående af 200 liter 
shredderaffald (kaldet primær prøver). 

Herefter reduceres prøvens størrelse (vægt) ved en metode svarende til 
”coning and quartering”, idet princippet skal være at affaldet blandes 
sammen og halvdelen af shredderaffaldsprøven kasseres. 
Sammenblanding og halvering gentages indtil prøvens størrelse er 
reduceret til ca. 10 kg.  

Forbehandling 

Forbehandlingen af analyseprøverne skal ske som skitseret i Figur 1: 
”Skitse af forbehandling af shredderaffaldsprøver inden analyser”.  

Vægten af de ca. 10 kg prøve bestemmes nøjagtigt, hvorefter prøven 
homogeniseres manualet og lufttørres ved lav temperatur (max. 40 grader) 
for at fjerne frit vand og bringe prøven i ligevægt med omgivelsernes 
temperatur og fugtighed. Mængden af afgivet vand ved lufttørringen 
registreres. 



Figur 1: ”Skitse af forbehandling af shredderaffaldsprøver inden analyser” 

 

Analyser 

Der skal anvendes anerkendte internationale analysestandarder og 
analyselaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle 
stoffer af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et 
tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 
multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

Det er de totale indhold af stofferne, der er interessante. Dels er det de 
totale indhold, der er afgørende for klassificeringen som farligt eller ikke 
farligt affald og dels er det de totale indhold af metallerne, der er interessant 
i forhold til, hvis shredderaffaldet i fremtiden skal forbrændes. 

De anvendte metoder skal derfor belyse det totale indhold af PAH, PCB, As, 
Cr, Pb, Cd, Zn, Cu, og Ni.



 

 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser 

 

 



 

 

Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 

Love  

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 

Bekendtgørelser  

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 
(godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006 med 
senere ændringer 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 
2010 
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1632 af 21. 
december 2010 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
(risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 med senere 
ændringer 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v. (akkrediteringsbekendtgørelsen), 
nr. 1353 af 11. december 2006 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 
(forbrændingsbekendtgørelsen), nr. 162 af 11. marts 2003 med senere 
ændringer 
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen), nr. 1448 af 11. december 
2007 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 
2007 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning 
af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 1022 af 25. august 
2010. 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  

Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder 
(luftvejledningen) 
Nr. 6/1995 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter. 
Fra december 1991 – Håndbog om miljø og planlægning. 
Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 

Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på 
industrivirksomheder 
Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen 



BREF-noter  

Tværgående BREF-dokumenter 

Emissioner fra oplagring 
Energieffektivitet 
Generelle overvågningsprincipper 
Industrielle kølesystemer 
Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer 
Økonomiske aspekter og tværgående miljøpåvirkninger 

Relevante BREF-dokumenter for konkrete industrielle aktiviteter 

Affaldsbehandling 
Affaldsforbrænding 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Status/Emissioner+fra+stoerre+oplag.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Energieffektivitet.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Status/Overvågnings-principper/01010513.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Status/Industrielle+kølesystemer/01010505.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Status/Spildevands-+og+luftrensning/01010517.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Status/Oekonomiske+og+cross-media+emner.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Status/Affaldsbehandling/Affaldsbehandling.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Affaldsforbraending.htm


 

 

Bilag E: Liste over sagens akter 

Registreret Dato Art Navn 

01-02-2011 Udgående SV  Forsøg med shredderaffald 

31-01-2011 Indgående Forsøg med shredderaffald 

23-08-2010 Indgående VS  SV  Henvendelse fra borger, I S 
Amagerforbrændings forsøgsafbrænding af 
shredderaffald 

31-01-2011 Indgående Anmodning om uddybet tidsplan Forsøg med 
shredderaffald 

07-01-2011 Indgående VS  Shredder MGK-udkast 

07-01-2011 Indgående Her AF kommentarer til udkast til 
miljøgodkendelse. 

11-11-2010 Indgående VS  Afgørelse om at et forsøgsanlæg med 
forbrænding af shredderaffald ikke er VVM-pligtigt. 

02-11-2010 Udgående UDKAST til mgk forsøg med shredderaffald.DOC 

20-10-2010 Udgående VS  VVM-screening af forsøg med forbrænding af 
shredderaffald på Amagerforbrænding 

20-10-2010 Udgående VS  UDKAST til screenings afgørelse Haderslev 
Kraftvarmeværk 

20-10-2010 Udgående VS  Yderligere oplysninger om ansøgning om 
forsøg med forbrænding af Shredderaffald 

20-10-2010 Udgående VS  UDKAST til miljøgodkendelse af forsøg med 
afbrændig af shredderaffald 

20-10-2010 Udgående VS  Jeg sender  Miljøansøgning om SA Forsøg 

12-10-2010 Udgående SV  UDKAST til mgk forsøg med 
shredderaffald.DOC 

12-10-2010 Indgående SV  UDKAST til mgk forsøg med 
shredderaffald.DOC 

06-10-2010 Indgående Workshop om prøvetagning og testning af affald til 
deponering 

05-10-2010 Udgående VS  UDKAST til screenings afgørelse Haderslev 
Kraftvarmeværk 

01-10-2010 Udgående UDKAST til mgk forsøg med shredderaffald.DOC 

01-10-2010 Udgående Tidsplan for screening 

27-09-2010 Indgående 13989-10_v1_afslag på støtte, miljøeffektiv tekn.tif 

 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 


