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1. INDLEDNING 
 
Den midlertidige godkendelse af forsøgsanlægget Renescience er udløbet 
den 3. november 2012. 
 
I/S Amagerforbrænding har søgt om tilladelse til at forlænge godkendelsen 
af forsøgsanlægget, Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er begrundelser for 
at tidsbegrænse forsøget, og gør hermed godkendelsen af forsøgsanlægget 
permanent, med de samme begrænsninger, der normalt følger af loven for 
opretholdelse af miljøgodkendelser. 
 
Forsøgsanlægget, der er opstillet i modtagehallen på forbrændingsanlæg-
get, består af to tromler og skal bruges til forsøg med kontinuerlig drift af 
enzymatisk nedbrydning af dagrenovation. Der er tale om videreførelse af et 
forsøg, hvor fase 1 og 2 blev gennemført i 2008-2012.  
 
Anlægget er opstillet som nævnt i modtagehallen, hvor den lille silo opdeles 
med betonelementer, så det volumen, der indgår i forsøget, begrænses til 
en mindre del nærmest aflæssekanten. Affaldet aflæsses som hovedregel 
direkte i siloen. Der kan undtagelsesvis forekomme aflæsning på modtage-
hallens gulv (dvs. indendørs) mhp. detaljerede undersøgelser af affaldets 
sammensætning. Undersøgelserne vil have varighed af få timer, hvorefter 
affaldet skubbes i forsøgsanlæggets silo. Fra forsøgsanlæggets del af silo-
en grabbes affaldet kontinuerligt til forsøgsanlæggets fødetragt, hvorfra det 
føres til den første af to tromler for siden at blive ført til den anden tromle. 
Transporten sker via gummibånd. I denne tromle færdigbehandles affaldet 
ved tilsætning af enzymer. Slutproduktet overføres direkte til den store silo 
til indfyring i forbrændingsanlægget.  
 
Amagerforbrænding udtager noget af det enzymatiske affald til analyse på 
laboratorier og har mulighed for at fra føre restfraktionen (metaller mv.) til 
genanvendelse. 
 
Miljøstyrelsen vurderede i 2009, at forsøget skulle miljøgodkendes, da 
håndteringsmetoden for af affald i forsøg 2 ikke er omfattet af vilkår i ”Re-
vurdering af Amagerforbrænding februar 2009”, og forsøgsperioden er læn-
gere end et år. 
 
Bortset fra enzymer, kræver forsøget ikke, at der anvendes råvarer eller 
hjælpestoffer, som ikke allerede håndteres på virksomheden. Det vil blive 
sikret, at enzymer under opbevaring ikke kan påkøres. 
 
Der er sat vilkår, der skal sikre, at driften af Renescience kontrolleres, så 
tilførsel og aflæsning af affald samt overførsel af enzymatisk affald til silo 
ikke påvirker Amagerforbrændings øvrige drift. Endvidere er der fastsat vil-
kår om begrænsning af lugtgener uden for virksomheden. 
 
Vurdering i forhold til VVM 
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Forsøgsanlægget er omfattet af bilag 2 pkt. 12b: ”Anlæg til bortskaffelse af 
affald” i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse 1335 af 6/12 2006). 
 
Men da godkendelsen er en forlængelse af et allerede eksisterende og 
godkendt forsøg, vurderer Miljøstyrelsen at anlægget kan henføres til bilag 
2 punkt 14 i VVM Bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer på linje med 
den oprindelige godkendelse, at forlængelse af godkendelsen ikke kan væ-
re til skade for miljøet. Forlængelsen af godkendelsen af Renescincean-
lægget er altså ikke omfattet af kravet om VVM screening.  
 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om forlængelse af miljø-
godkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed forsøgsanlæg Re-
nescience.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
 
Indretning og drift 
 
 

1. Forsøgsanlægget må ikke give anledning til lugtgener udenfor Ama-
gerforbrændings skel, der efter Miljøstyrelsens vurdering er væsent-
lige. 

 
2. Indretning og drift af forsøgsanlægget må ikke give anledning til ge-

ner for driften af Amagerforbrændings affaldsmodtagelse og stikprø-
vekontrol. 

 
3. Det nedbrudte affald, der tilføres den store affaldssilo, må ikke give 

anledning til problemer med utilstrækkelig opblanding af affaldet i si-
loen, jf. vilkår 27 i Revurdering af I/S Amagerforbrænding af 10. fe-
bruar 2009. 

 
4. Affald fra forsøgsanlægget må ikke være til hindring for optimal for-

brænding, og må ikke give anledning til overskridelser af emissions-
vilkår. 

 
5. Opbevaring og håndtering af enzymer må ikke give anledning til ud-

slip af enzymstøv. 
 

6. Hvis forsøgsanlægget er til hindring for, at Amagerforbrænding kan 
overholde vilkår i Revurdering af I/S Amagerforbrænding 10. februar 
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2009, skal driften øjeblikkelig indstilles, og om nødvendig skal an-
lægget fjernes. 

 
7. I/S Amagerforbrænding skal på forlangende give en skriftlig redegø-

relse for forsøgsanlæggets drift, herunder mængden af tilført dagre-
novation, og mængden af tilført affald til silo. 

 
8. Hvis I/S Amagerforbrænding ønsker at fraføre væsentlige mængder 

af affald/restfraktion) fra anlægget, skal der ansøges om tilladelse til 
dette. 

 
 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Da anlægget ikke vurderes at kunne give anledning til væsentlige påvirk-
ninger af det ydre miljø, er der alene fastsat vilkår, der skal sikre, at for-
søgsanlægget ikke er til hindring for optimal drift af Amagerforbrænding, 
både med hensyn til foretagelse af modtage- og stikprøvekontrol, opblan-
ding af affald i silo, som forbrænding af affald uden overskridelse af græn-
seværdier for luftemissioner. Amagerforbrænding har tidligere oplyst, at 
vådt affald og mellemlagret affald har været årsag til overskridelser af 
grænseværdierne for luftemissioner. Derfor må den tilstand, som affaldet er 
i, når det tilføres den store forbrændingssilo, ikke fremme disse problemer. 

Hvis Amagerforbrænding ønsker at fraføre større mængder affald (restfrak-
tion) til genanvendelse eller bortskaffelse efter den enzymatiske behandling, 
skal der sendes en anmodning herom til Miljøstyrelsen, der vil vurdere 
myndighedsansvaret og evt. de miljømæssige aspekter. Små mængder af 
nedbrudt affald eller ikke-nedbrudt affald til analyse er undtaget her fra. 

 

Anlægget er i øvrigt omfattet af Revurdering af I/S Amagerforbrænding af 
10. februar 2009: 

 Vilkår 1, 2 og vilkår 3 om affald der må -, henholdsvis ikke må mod-
tages på anlægget. 

 Vilkår 21 om dokumentation for det tilførte affald 

 Vilkår 123 og vilkår 124 om støjgrænser 

 Vilkår 146 om rapportering af miljøuheld 

 

Ansøgningen 
Ansøgningen om forlængelse af miljøgodkendelsen har ikke været annon-
ceret, da Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om en væsentlig æn-
dring eller udvidelse af en listevirksomhed, og at der ikke er negative eller 
betydende indvirkning på mennesker og miljø. Dertil er der ikke er tale om 
en bilag 1 aktivitet,  jvf. godkendelsesbekendtgørelsens § 11 stk. 1 og stk. 2 



 6 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
§8 Udtalelse 
 
Ansøgningen har den 20/11 2012, været sendt til Københavns Kommune til 
udtalelse.  
 
København Kommune har den 26. november 2012 i mail udtalt at: ”… der 
er ingen forhold i kommunens til planlægning, spildevandsforhold eller tra-
fikforhold, der er til hindrer for at forsøgsanlægget Renescience kan gøres 
permanent.” 
 
3.3.1 Høringssvar 
Københavns Kommune og Amagerforbrænding har den 21. november 2012 
fået udkast til miljøgodkendelse i høring, jvfr forvaltningsloven. Miljøstyrel-
sen har vurderet at der ikke er andre parter med interesse i denne sag. 
 
Københavns Kommune har den 27. november 2012 i mail udtalt, at der ikke 
er kommentarer til udkast til miljøgodkendelse. 
 
Amagerforbrænding har den 22. november 2012 i mail udtalt, at der ikke er 
kommentarer til udkast til miljøgodkendelse. 
 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens Revurdering af 10. fe-
bruar 2009 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i 
denne godkendelse, som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret Miljøstyrelsens hjemmeside  
www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
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 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 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Ny Øster-
gade eller anbri@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den  27. de-
cember inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Mil-
jøklagenævnets adgang til at ændre 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 
NOAH noah@noah.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
 
 
 

5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskri-
velse 
Vedlagt      
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Stamoplysninger 

 

Navn: I/S Amagerforbrænding 

Adresse: Kraftværksvej 31 

 2300 Kbh. S 

  32 68 93 00  

CVR: 34 208 115 

P-Nr.: 100 338 7684 

Matrikkelnr.: 536, Amagerbros Kvarter, Kbh. 

  

Virksomhedens art: Affaldsforbrænding 

Listebetegnelse: K106 

Myndighedsforhold: Miljøcenter Roskilde, Miljøministeriet er godkendende og til-

synsførende myndighed. 

  

Kontaktperson: Jonas Nedenskov 

  32 68 94 48, e-mail: jne@amfor.dk 

 

Ansøgning 

Der søges om tilladelse til permanent opstilling af forsøgsanlæg i forbrændingsanlæggets 

modtagehal. Forsøgsanlægget består af to tromler. Forsøgsanlægget skal bruges til forsøg med 

kontinuerlig drift. Forsøgsanlægget er allerede opstillet (midlertidig opstilling miljøgodkendt 

29. september 2009 med udløb 3. november 2012). Forsøgene ønskes genoptaget 3. 

december 2012. 

Amagerforbrænding ansøgte 21. august 2008 Miljøcenter Roskilde (MCR) om tilladelse til at 

gennemføre et forsøg (fase 1) med forflydning af dagrenovation. MCR afgjorde pr. 28. august 

2008, at forsøget (fase 1) ikke var godkendelsespligtigt, da det vurderedes ikke at give 
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anledning til forøget forurening. Af afgørelsen fremgår det, at der skal indsendes ny ansøgning 

såfremt forsøgsanlægget ønskes udvidet og/eller forsøgsperioden ønskes forlænget. 

Fase 2 er væsentligt ændret ifht. beskrivelsen i ansøgningen til fase 1 fremsendt 21. august 

2008. Forsøgsopstillingen til fase 2 er ændret ifht. opstillingen i fase 1 mht. størrelse, kapacitet 

og antal tromler; se afsnittet om forsøgsopstilling. 

Forsøgsanlæggets listebetegnelse er iht. bkg. 1640´s bilag 2 om godkendelse af liste-

virksomhed K204 Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling af ikke-farligt affald med 

en kapacitet på mindre end 50 ton affald/dag. Bortskaffelse sker efter punkt D9 i 

Affaldsbekendtgørelsens bilag 6A. 

For en mere detaljeret gennemgang af baggrunden for forsøget henvises til Amagerforbræn-

dings ansøgning vedr. fase 1 fremsendt 21. august 2008. 

 

Forsøgsopstilling 

Placering af forsøgsanlægget er den samme som i 

fase 2. Anlægget er opstillet i modtagehallen som 

anført på situationsskitsen til højre. 

Den lille silo er opdelt med betonelementer, så-

ledes volumenet begrænses til en mindre del 

nærmest aflæssekanten. Affaldet læsses som 

hovedregel direkte i siloen. Der kan lejlighedsvis 

forekomme aflæsning på modtagehallens gulv 

mhp. detaljerede undersøgelser af affaldets sam-

mensætning. Undersøgelserne vil have varighed af 

få timer, hvorefter affaldet skubbes i forsøgsanlæggets silo. 

Fra forsøgsanlægget grabbes affaldet kontinuerligt til forsøgsanlæggets fødetragt. Herfra over-

føres det til den første af to tromler (denne tromle er den, der blev anvendt i fase 1: 8 m lang 

og 1,5 m i diameter – designparametre bedes behandlet fortroligt!). Imens tromlen roterer 

rundt tilføres varmt vand, for at opvarme affaldet.  Tromlen kan rotere begge vej og vil 

arbejde på affaldet, for at gøre det til et flydende masse. Tromlen er isoleret fra omgivelserne 
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så varmen ikke afgives til omgivelserne. Ved opvarmningen med varmt vand til ca. 50 oC ned-

brydes fiberbindingerne i affaldet, hvorved affaldet bliver lettere tilgængelige for enzymerne i 

den efterfølgende proces.  

Fra den første tromle føres det forflydede affald via gummibånd til tromle 2. I den anden 

tromle blandes det forflydede affald med enzymer (væskeform), der omdanner affaldet til 

sukker. Denne tromle er 13,5 m lang og har en diameter på 2 m. Slutproduktet overføres di-

rekte til den store silo. Der vil dog lejlighedsvis blive udtaget prøver af både flydende og fast 

fraktion (den del af affaldet, der ikke kan gøres flydende f.eks. plast). Mindre prøver vil 

muligvis blive brugt til forgasningsforsøg. Der gennemføres ikke forsøg med forgasning af den 

flydende del af slutproduktet på Amagerforbrænding.  

Ved forsøgsanlægget opbevares én palletank (1.000 liter) med enzymer af typen Cellulast 1.5 

L. Herudover opbevares fire tilsvarende palletanke i kemicontainer med opsamlingskar, der 

som minimum kan rumme indholdet af én palletank. 

Forsøgene køres i kampagner, hvor der køres i døgndrift. 

 

Miljøpåvirkninger 

Miljøpåvirkningerne vil ikke afvige fra dem, der er beskrevet i fase 1 og 2. Dog vil mængder og 

driftstid være anderledes. 

Tilført affald 

Det tilførte affald aflæsses i den lille silo, hvorfra det overflyttes direkte til fødecontaineren 

umiddelbart efter aflæsning. Ikke egnet affald overføres til forbrændingsanlæggets silo. Der 

forventes i alt brugt 100 kg/h dagrenovation. Mængden vil blive forsøgt øget til 500 kg/h. 

Forsøgsanlægget skal køre i døgndrift og fødes kontinuerlig. Den samlede affaldsmængde 

forventes ikke at overstige 1.600 ton. 
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Fraført affald  

Det affald, der ikke kan omsættes, overflyttes direkte til forbrændingsanlæggets silo sammen 

med processens slutprodukt (det omdannede affald, som har karakter af en tyktflydende 

masse).  

Rester af de anvendte enzymer er ifølge affaldsbekendtgørelsens bilag 3 og 4 ikke karakterise-

ret som farligt affald. 

Brug af farlige stoffer 

Der anvendes ikke farlige stoffer. Enzymerne vil blive opbevaret således, at de er sikret mod 

påkørsel. Sikkerhedsblad for de anvendte enzymer fremsendes sammen med indeværende 

ansøgning.  

Afspæring 

Området omkring forsøgsopstillingen vil være afspærret mhp. at forhindre uvedkommende 

adgang. 

Hygiejniske forhold 

Fødning og tømning udføres uden, at nogen kommer i kontakt med affaldet henholdsvis slut-

produktet. 

Luftforurening 

Der dannes ingen gasser ved processen; ved enzymbehandlingen af affaldet sker en kemisk 

nedbrydning af dagrenovationens cellulose til mindre kortkædede forbindelser. Metan eller 

andre VOC’er er ikke blandt nedbrydningsprodukterne. 

Støv 

Der er kun meget lille risiko for støvgener, i det der vil være tale om fugtigt dagrenovation. 
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Støj 

Til fødningen vil der blive anvendt de maskiner, som i forvejen bruges i modtagehallen. Der vil 

herudover ikke forekomme nævneværdige støjgener. 

Spildevand 

Processen gererer ikke spildevand; alt tilsat vand forbliver i produktet eller genbruges.  

Der vil dog lejlighedsvis forekomme spildevand i form af vaskevand, som påtænkes bortskaffet 

sammen med slutproduktet i det omfang vaskevandet er synligt forurenet. Ellers bortskaffes 

det via gulvafløb til kloak. 
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Bilag 1: Situationsplan for forsøg 
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ilag 2: Sikkerhedsdatablad enzym 
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