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1. INDLEDNING 
   
Amagerforbrænding ønsker i samarbejde med Stirling at opstille et forsøgs-
anlæg til el- og varmeproduktion baseret på træflis på Amagerforbrændings 
grund. Der vil blive anvendt skovflis samt flis af piletræ til produktion af gas.  
Forsøgsanlægget skal indgå som demonstrationsanlæg i forbindelse med 
klimatopmødet i uge 48-51 2009. Forsøget forventes at forløbe frem til 30. 
september 2010. 
 
Forsøgsanlægget har til formål at bidrage til udviklingen af renere teknologi.   
Anlægget vil være placeret i 3 containere ifm udstillingsareal beliggende 
nordvest for Amagerforbrænding’s hovedbygning. Det er adgangen til var-
me- og energiafsætning, der gør placeringen på Amagerforbrænding attrak-
tiv. 
 
Demonstrationsanlægget har en indfyret effekt på 200 kW(fuld last drift) og 
består af fliscontainer, modstrømsforgasser, forbrændingskammer, Stir-
lingmotor der producerer el samt kølevand hvorfra varmeproduktion overfø-
res til fjernvarmenettet. Herudover opstilles en olietank på 620 l.  
 
Selve demonstrationsanlægget er myndighedsmæssigt en biaktivitet til ho-
vedaktiviteten på Amagerforbrænding. Hovedhensynet ved miljøgodkendel-
se af forsøgsanlægget har været luftemission, støj samt beskyttelse af jord 
og grundvand mod forurening. Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at 
forsøgsanlægget kan etableres og drives uden væsentlige gener for omgi-
velserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.  
 
Nærværende godkendelse omfatter:  

• et demonstrationsanlæg med en Stirling-motor, der skal producerer 
el samt varme på basis af trægas 

 
Miljøcentret har på baggrund af det ansøgte foretaget en VVM-screening og 
vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er 
VVM-pligtigt. Afgørelsen er trufftet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 samt ansøgning om miljøgodkendelse 
(se bilag), godkender Miljøcenter Roskilde hermed etablering af forsøgsan-
læg til el-produktion baseret på træflis. Forsøgsanlægget består af følgende 
sektioner: 

• Fliscontainer 
• Reaktor og flisindføder 
• Varmeveksler og rørsystem 
• Brændkammer 
• Askesystem 

 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. Godkendelsen meddeles som en tillægsgodkendelse til Amager-
forbrændings revurderede miljøgodkendelse af 10. februar 2009.  
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode 
på 8 år fra godkendelsens dato: 
  

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
  
Indretning og drift 
 

1. Som brændsel må alene anvendes biomasseaffald omfattet af bila-
get til bekendtgørese om biomasseaffald1. 

 
2. Fyringsolie(svovlindhold < 0,1 %) må udelukkende anvendes ved 

opstart. 
 
3. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: 

Driftstid incl. antal af opstarter 
Biomasseaffald(type og mænge)  

  Olieforbrug 
   Produceret energi i form at el/varme 
 Oplysningerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 
 

4. Afkastet fra forsøgsanlægget skal ske via skorsten på mindst 7,5 m 
(over terræn).   

 
Luftorurening 

 
5. Forsøgsanlægget skal overholde de respektive emissiongrænse-

værdier, der er anført i tabel 1. 
 
 
                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 om begrænsning af emission af nitrogenoxider, 
uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner. 
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 Tabel 1 Emissionskrav for forgasningsanlæg > 120 kW 

Stof Emissionsgrænse (en-
hed) 

NOx 500 mg/normal m3 

UHC 1.500 mg C/normal m3*) 

CO 3.000 mg/normal m3 

Lugt 20.000 LE/normal m3 

  
 Emissionsgrænseværdierne er angivet ved referencetilstanden, som er tør 

røggas omregnet til 5% O2 og 0 oC . 
  NOx regnes som NO2.  
 For lugt regnes med den aktuelle O2 %  
 Ved UHC forstås mængden af uforbrændte, gasformige forbindelser i røggas-

sen målt med flammeionisatiosdetektor(FID). *)Grænseværdi gældende ved 
elvirkningsgrad på 30%. 

 
 

Kontrol af luftforurening 
 
6. Egenkontrol   

 Forsøgsanlægget skal hurtigst muligt efter at anlægget er overgået 
til produktionsfasen(fuld drift), gennem målinger dokumentere, at 
grænseværdierne for NOx, UHC og CO er overholdt. Dokumentatio-
nen skal ved præstationsmålinger. 

 
7. Præstationskontrol    

Ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varig-
hed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissions-
grænseværdierne i vilkår 5 er overholdt. Målingerne skal foretages 
under repræsentative driftsforhold (fulddrift) og skal udføres af et 
firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkredi-
terings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, 
som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig an-
erkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyn-
digheden hurtigst muligt, og senest 4 uger efter, at disse er foreta-
get.  
 
Emissionsgrænsen (jf. vilkår 5) anses for overholdt, når det aritmeti-
ske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrol-
len er mindre end eller lig med kravværdien. 

Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder 
eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræci-
sion og usikkerhedsniveau.  
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 Tabel 2 Prøvetagnings- og analysemetoder 
Navn  Parameter Metodeblad nr. 

*  

Bestemmelse af koncentrationen af kvæl-
stofoxider (NOx)  

NOx MEL-03  

Bestemmelse af koncentrationen af car-
bonmonooxid (CO) i strømmende gas CO  MEL-06  

Bestemmelse af mængden af uforbrændte, 
gasformige forbindelser (UHC) i strøm-
mende gas målt med flammeionisationsde-
tektor (FID) 

UHC MEL-07 

 *Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af 
 emissioner til luften www.ref-lab.dk
 

 
8. Såfremt resultaterne fra præstationsmålingerne viser, at emissions-

grænseværdien ikke er overholdt, udarbejdes en handlingsplan for 
driftsoptimering af anlægget, således at anlæggets luftemissioner 
reduceres og grænseværdierne kan overholdes.  

 
Der foretages en fornyet præstationskontrol. Handleplan samt efter-
følgende rapport over de fornyede kontrolmålinger indsendes efter 
aftale til tilsynsmyndigheden.  
 

Lugt 
 

9. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der udføres emissionsmåling for 
lugt.  

 
Støj 
 

10. Forsøgsanlægget er omfattet af gældende støjvilkår for Amager-
forbrænding. 

 
11. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-

mentere, at forsøgsanlæggets bidrag til Amagerforbrændings sam-
lede støjbidrag ikke overskrider de for Amagerforbrændings gæl-
dende støjgrænser.    

  
 
Overjordiske olietanke 
 

12. Ansøgning om at opstille nye olietanke skal ske efter olietankbe-
kendtgørelsen2. 

 

                                                 
2 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørssystemer og pipelines,  
bek nr. 724 af 01/07/2008) 
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13. Miljøcenter Roskilde kan kræve tæthedsprøvning af olietankanlæg-
get.  

 
14. Olietanken skal være forsynet med tankattest og Miljøcenter Roskil-

de skal modtage en kopi. 
 
15. Tank og rørsystemer skal være typegodkendt. 

 
16. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvin-

dingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre bo-
ringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.  

 
17. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. 

 
18. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald 

mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluft-
ningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. 

 
19. På olietanken skal der være monteret en afspærringsordning 

(nødstop) umiddelbart ved påfyldningsanordning for køretøjer. 
 

20. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt underlag m. spildbakke 
ved påfyldningssted.  

 
21. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Den skal væ-

re placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. 
 
22. Tanken skal være hævet over bunden, således at inspektion af bun-

den kan finde sted. Afstand til væg skal være mindst. 5 cm. 
 

23. Hvis brugeren af tankanlægget konstaterer eller får mistanke om at 
anlægget er utæt, skal Miljøcenter Roskilde straks underrettes. Des-
uden skal ejer eller bruger straks træffe foranstaltninger, der kan 
bringe en eventuel udstrømning til ophør f.eks. ved tømning af an-
lægget. 

 
24. Såfremt der under påfyldning af anlægget sker udstrømning af olie, 

herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes skal den der har fo-
restået påfyldningen straks underrette Miljøcenter Roskilde og eje-
ren af anlægget. Konstateres spildet af ejeren eller brugeren af an-
lægget, skal denne straks underrette Miljøcenter Roskilde. 

 
25. Ejeren af anlægget skal sikre, at anlægget er i sådan en vedligehol-

delsesstand, at der ikke foreligger åbenbar, nærliggende risiko for, 
at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, 
herunder må der ikke forefindes væsentlige tæringer af tank rørsy-
stem eller understøtningen af tanken. 

 
26. Reparation af tankanlægget skal udføres af særlig sagkyndig. Den 

udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte 
arbejde til tankens ejer eller bruger. 
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27. Ejeren skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankat-

testen, udarbejde tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift 
samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer. 

 
28. Ejeren af anlægget skal sikre at krav om vedligeholdelse, anvendel-

se m.v. som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overhol-
des. 

 
29. Før olietanken skal sløjfes skal der sendes en redegørelse til til-

synsmyndigheden med beskrivelse af sløjfningsprocedure der som 
minimum lever op til de gældende regler. 

 
 
Ophør 
 

30. Ved ophør af driften på forsøgsanlægget skal der træffes de nød-
vendige foranstaltninger for at bringe arealet i en miljømæssig til-
fredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltnininger 
skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før drif-
ten ophører helt eller delvist 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
 
Forsøgsanlægget er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 3a. 
Der er foretaget en VVM-screening, hvori Miljøcenter Roskilde vurderer, at 
projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. 
 
Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at forsøgsanlægget til el-produktion 
baseret på træflis kan etableres og drives miljømæssigt forsvarligt, når de 
stille vilkår om indretning, drift samt kontrol af luftemission iagttages og 
overholdes.  
 
Godkendelsen tager udgangspunkt i følgende bekendtgørelser: 
 

• Bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 om begrænsning af emissi-
on af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonoo-
xid mv. fra motorer og turbiner. Emissionsgrænseværdier fremgår af 
bekendtgørelsens bilag 1, tabel 1 kolonne 2 og 3. 

 
• ”Olietankbekendtgørelsen” (Bekendtgørelse nr. 724 af 01/07/2008 

om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipe-
lines) – specifik § 3 stk.3 nr. 3 hvorefter overjordiske tanke < 6000 l 
reguleres.  

 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Forsøgsanlægget etableres på Amagerforbrænding’s matrikel.  
 
Amagerforbrænding er beliggende på Kraftværksvej 31, 2300 København 
S. Forbrændingsanlægget ligger på en halvø i Københavns Østhavn. Ama-
gerforbrænding er opført på matrikel nr. 536 Amagerbros kvarter, der lejes 
af I/S Amagerforbrænding og ejes af Københavns Kommune. Terrænet om-
kring forbrændingsanlægget er fladt. 
 
For en uddybende beskrivelse af beliggenhed og planforhold henvises til 
miljøgodkendelse for I/S Amagerforbrænding, (Revurdering af 10. februar 
2009). 
  
3.2.2 Generelle forhold 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen3 § 16 skal der fastsættes en frist 
for udnyttelse af miljøgodkendelsen – hvorefter godkendelsen bortfalder, 
hvis den ikke er udnyttet. Fristen bør normalt ikke sættes til mere end 3 år.  
 

                                                 
3 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1640 af 13. december 2006 
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Idet der med denne godkendelse er tale om et forsøgsanlæg med en drifts-
perioden på 1 år, har Miljøcenter Roskilde ikke fastsat frist for udnyttelse af 
godkendelsen. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Forsøgsanlægget til el-produktion baseret på træflis er en biaktivitet til ho-
vedaktiviteten på Amagerforbrænding. Forsøgsanlægget etableres i 3 con-
tainere. Hertil kommer en overjordisk olietank. 
 
Forsøgsanlægget består af følgende sektioner: 

• Fliscontainer 
• Reaktor og flisindføder 
• Varmeveksler og rørsystem 
• Brændkammer 
• Askesystem 

 
Anlægget vil have et forbrændingssystem, som består af en 200 kW mod-
strømsforgasser, som fødes med træflis, og forventes at være i drift over 
500 timer/år. Forbrændingskammer er under vakuum under drift, hvilket 
modvirker at gassen opsamles. Modstrømsforgasseren producerer gas med 
en temperatur på ca. 70 oC til et forbrændingskammer hvortil en 35 kW Stir-
ling motor er forbundet(el-produktion). Stirling motoren køles med kølevand, 
der opvarmes til 80 oC. Varmeproduktionen overføres til fjernvarmenettet. 
 
Vilkår 1  
Som forsøgsbrændsel må der anvendes biomasseaffald, der er omfattet af 
bekendtgørelse om biomasseaffald. Ved almindelig drift på forsøgsanlæg-
get forventes et forbrug på 1,8 tons flis/døgn. 
 
Der ansøges om anvendelse af to flistyper hhv skovflis (referencebrændsel) 
og pileflis. Godkendelsen er gældende for de i bilaget til bekendtgørelsen4 
nævnte affaldstyper( jf. § 1 stk. 3). Det er Københavns Kommune, der i 
tvivlstilfælde afgør om en affaldstype er biomasse og omfattet af bekendtgø-
relsen.  
 
Vilkår 2 
Oliebrænderen må kun anvende gasolie med et indhold på max. 0,1 % 
svovl i henhold til bekendtgørelse om svovlindhold i faste og flydende 
brændstoffer (Bek.nr.1663 af 14. december 2006) § 5.  
 
Oliebrænderen anvendes kun ved opstart, hvor den vil være tændt i ca. ½ 
time. Forbruget af gasolie er anført til ca. 3 kg/h.  
 
 
 
 
 

                                                 
4 Bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 om begrænsning af emission af nitrogenoxider, 
uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner  
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Vilkår 3 
Der skal føres journal over driftstid incl. antal opstarter, affaldstype og 
mængde, olieforbrug samt produceret energi, så det efterfølgende kan vur-
deres, under hvilke forhold forsøgsanlægget opnår optimal drift. 
 
Vilkår 4  
Røggassen fra forsøgsanlæggets afkastes til omgivelserne via en nyetable-
ret 7½ meter høj skorsten. Skorstenens højde sikre, at koncentrationen af 
luftforurenende stoffer i omgivelserne er under Miljøstyrelsens grænsevær-
dier for bidrag til luftforureningen.  
 
B-værdien  
B-værdien er den grænseværdi, som Miljøstyrelsen har faststat for det 
maksimale koncentrationsbidrag af et givet stof i luften udenfor virksomhe-
dens område. Det kan ikke måles om B-værdierne overholdes, men det kan 
beregnes ved hjælp af en spredningsmodel (OMLmodellen).  
 
Amagerforbrænding har i juni 2009 udført OML-beregninger ved Force 
Technology. Beregningerne blev lavet på baggrund af grænseværdier for 
CO og NOx som anført i tabel 1 i bekendtgørelse nr. 621 af 23/06/2005 om 
begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhyrider og 
carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner.  
 
Beregningerne viste at immissionskoncentrationsbidraget fra forsøgsan-
lægget med en skorstenshøjde på 7½ meter lå på hhv 0,074 mg NO2/m3 og 
0,8 mg CO/m3, hvilket er under B-værdien for begge parametre. (NOx på 
0,125 mg/m3 og CO på 1 mg/m3). 
 
3.2.4 Forurening 
 
Vilkår 5 
Forsøgsanlægget vil have et forbrændingssystem, som består af en 200 kW 
modstrømsforgasser. Anlægget forventes at være i drift mere 500 timer/år.  
 
Motoren er derfor omfattet af emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelse 
nr. 621 af 23. juni 2005 om begrænsning af emission af nitrogenoxider, 
uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbi-
ner.  

Ifølge bekendtgørelsen skal gasmotorer der anvender forgasningsgas som 
brændsel overholde følgende emissionsgrænseværdier:  
NOx (regnet som NO2)  = 550 mg/Nm3 tør røggas ved 5% O2 og 0o .  
CO  = 3000 mg/Nm3  
UHC  = 1500 mg C/ Nm3 ved elvirkningsgrad på 30%  
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Bekendtgørelsen5 giver dog jf. §2, stk. 2 tilsyndmyndigheden mulighed for 
at bestemme, at projekter til udvikling af ny teknologi fritages midlertidigt fra 
overholdelsen af ovenstående emissionsgrænseværdier.  

Det er dog Miljøcenter Roskilde holdning, at det er vigtigt at fremtidige 
energianlæg udformes og drives så kravene i gældende bekendtgørelser 
kan overholdes. Ved at teste forsøgsopstillingen og indsamle resultater fra 
forskellige driftssituationer fremkommer relevant viden. Amagerforbrænding 
og Stirling anfører således også i ansøgningen, at der løbende vil blive fore-
taget en række akkrediterede målinger. 

Miljøcenter Roskilde kan derfor tillade, at forsøgsanlægget opstilles uden at 
der kan redegøres for motorens emissioner, når ansøger efterfølgende kan 
vise, at emissionsniveauet overholdes. 

Vilkår 6 
Anmeldelsen for gasmotorer der anvender forgasningsgas, skal indeholde 
dokumentation for, at emissionsgrænseværdier kan overholdes. Dokumen-
tationen skal foreligge i form af målinger udført på en gasmotor med teknisk 
identisk motor.  

Amagerforbrænding har i deres ansøgning for forsøgsanlægget, ikke med-
sendt nævnte dokumentation, idet ansøger oplyser, at der ikke er tilsvaren-
de anlæg. Ansøger vil derfor efterfølgende eftervise, at alle grænseværdier 
overholdes. 

For at eftervise at forsøgsanlægget kan overholde de gældende krav til 
luftemissioner, har Miljøcenter Roskilde i vilkår 6 og 7 fastsat krav om do-
kumentation i form af præstationsmålinger for NOx, CO og UHC når for-
søgsanlægget kommer i drift.  

Miljøcenter Roskilde har ikke stillet krav til præstationsmåling for lugt, jf und-
tagelsesbestemmelsen §2 stk 2 i bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005, 
hvori tilsynsmyndigheden kan bestemme, at projekter til udvikling af ny tek-
nologi kan fritages midlertidigt for overholdelse at de angivne emissions-
grænseværdier. 

Vilkår 7 
Idet der i bekendtgørelse nr. 621 ikke er anført en anvisning til analyseme-
tode ifm dokumentation for overholdelse af emissionsgrænseværdierne, har 
Miljøcenter Roskilde valgt at anvende retningslinierne anført i godkendel-
sesbekendtgørelse6 bilag 5 afsnit 3 omfattende standardvilkår for ”Kraftpro-
ducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmo-
toranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet 
indfyret effekt melle 1 MW og 5 MW”.  
 

                                                 
5 Bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 om begrænsning af emission af nitrogenoxider, 
uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner  
6 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1640 af 13. december 2006  
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Vilkår 8 
Vilkåret er medtaget, såfremt resultaterne fra den første præstationstest 
viser, at forsøgsanlægget ikke kan overholde emissionskravet for forgas-
ningsanlæg > 120 kW (jf Bekendtgørelse nr 621). Miljøcenter Roskilde vil på 
baggrund af handleplan, analyseresultater og driftsjournaler foretage en 
konkret vurdering om den fortsatte drift af forsøgsanlægget. 
 
3.2.5 Lugt 
 
Vilkår 9 
I forbindelse med drift af forsøgsanlægget, kan nedenstående områder væ-
re forbundet med potentielle risici for lugt 

• oplæg af biomasseaffald  
• produktion af gas 
• lugt fra afkast 
• lugt fra olietank 

 
Det er i ansøgningen anført, at biomasseaffaldet opbevares i overdækket 
container, hvilket minimerer eventuelt lugtudslip. Det er herudover oplyst at 
gasproduktionen ikke vil medføre lugtgener, med undtagelse af afblæsning 
af gas ifm nødstop. Denne situation må dog forventes at forekomme sjæl-
dent og mængden af afblæst gas være minimal, da der ikke er gasoplag i 
systemet. Lugt fra hhv afkast og olietank reguleres via bekendtgørelserne 
nr. 621 og nr 724.  
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 skal gasmotorer der 
anvender forgasningsgas som brændsel og sættes i drift efter den 6. no-
vember 2005 overholde en lugtgrænse på 20.000 LE/ Nm3.  
 
Miljøcenter Roskilde forventer at forsøgsanlægget ved normal drift med 
trægas, kan overholde de fastlagte emissionsgrænser. Forsøgsanlægget er 
herudover omfattet af det for Amagerforbrænding gældende vilkår 83 om at 
hindre udvikling af lugt. (Amagerforbrændings revurderet miljøgodkendelse 
af 10. februar 2009) 
 
Vilkår 9 er medtaget, såfremt der indkommer specifikke klager over lugtge-
ner ifm forsøgsanlægget. 
 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
 
Det er oplyst, at der ikke vil blive udledt spildevand i forbindelse med drift af   
forsøgsanlægget. 
 
3.2.7 Støj 
 
Vilkår 10 og 11 
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Anlægget er omfattet af støjgrænserne for Amagerforbrænding er fastlagt i 
vilkår 123-127 i den revurderede miljøgodkendelse af 10. februar 2009.  
 
Den væsentligste støjkilde fra forsøgsanlægget vil komme fra motor og su-
getræksblæser. Idet anlægget er ”indkapslet” i en container, forventes drif-
ten af forsøgsanlægget at kunne foregå indenfor de fastlagte støjvilkår. 
 
Der er i 2008 foretaget en støjkortlægning dækkende Amagerforbrænding 
og nærområder. Forsøgsanlægget er placeret på Amagerforbrændings 
grund, og indgår under de for Amagerforbrænding gældende støjvilkår (Re-
vurderet miljøgodkendelse af 10. februar 2009).  
 
3.2.8 Affald 
 
I forbindelse med forbrænding dannes der aske. Asken planlægges bort-
skaffet sammen med Amagerforbrændings øvrige aske og restprodukter, 
idet det hældes direkte i affaldstragten vha. ”sygehussystemet”. ”Sygehus-
systemet” er et system med vippecontainere, der tømmes direkte i affalds-
tragten uden menneskelig kontakt. 
 
Håndteringen af affald er omfattet af Amagerforbrændings revurdering af 
10. februar 2009. Der er således ikke stillet særlig vilkår til affaldsfrembrin-
gelsen, da driften af forsøgsanlægget ikke forventes forbundet med bety-
dende affaldsmængde. 
 
3.2.9 Overjordiske olietanke  

Vilkår for indretning, etablering og drift er givet efter olietankbekendtgørel-
sens ( Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørs-
systemer og pipelines,  bek nr. 724 af 01/07/2008) §§ 25-26, §27 stk 1 og 3, 
§29, §§31-32, §33 stk 1 og §§35-40 der omfatter overjordiske olietanke un-
der 6000 l opstillet på listevirksomheder. 

Forsøgsanlægget anvender fyringsolie i forbindelse med opstart. Olien vur-
deres ikke, at indgå som en væsentlig del af forbrændingsprocessen. For-
bruget vil være på ca. 3 kg/h og ved opstart vil oliebrænderen være tændt i 
ca. ½ time.  
 
Amagerforbrænding ønsker opsat en 620 liter dobbelvægget (Roth DVT) 
olietank. Tank og tilhørende rør er typegodkendt og må anvendes til diesel-
olie, fyringsolie samt andre brandfarlige væsker med flammepunkt over 55 
grader. Det oplyses at rørforbindelse mellem tanken og forbrugsstedet er 
enstrenget og udføres i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsen7. 
 
Tanken opstilles overjordisk på et jævnt og varig stabilt underlag mellem 
produktions-containerne (der har en indbyrdes afstand af 1,0 meter). Tan-
ken placeres så den er let tilgængelig ved pejling/aflæsning. Der er ingen 
nedgravede rør. Tanken er forsynet med 4 stk. 2 * tilslutninger, tankmåler, 

                                                 
7 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørssystemer og pipelines,  
bek nr. 724 af 01/07/2008)  
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tankalarm samt nippelmuffe i plast. Udluftningsrøret føres min. 50 cm. over 
terræn.  
 
Der er ikke indvindingsboringer til almene forsyningsanlæg eller andre bo-
ringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand i nærheden. 

Forsøgsanlægget er principielt omfattet af gældende vilkår iht Olietankbe-
kendtgørelsen for Amagerforbrænding (jf Revurdering af 10. januar 2009, 
vilkår 63-76). Miljøcenter Roskilde har dog valgt at fastsætte specifikke vil-
kår i forsøgsanlæggets godkendelse, for at sikre at forholdene ifm indret-
ning/drift og nedlukning følger kravene i olietankbekendtgørelsen. 

Miljøcenter Roskilde vurderer på baggrund af ansøgningsoplysninger samt 
de stilede vilkår at risikoen for forurening af jord og grundvand ikke forøges 
ved aktiviteten.   
 
Vilkår 12, 13, 14 
Vilkårene er givet efter olietankbekendtgørelsens § 25 og § 26.  
 
Vilkår 15 
Er givet efter olietankbekendtgørelsens § 26 stk 1 og stk 2 
 
Vilkår 16, 17, 18 
Er givet efter Olietankbekendtgørelsens §27 stk 1 
 
Vilkår 19, 20, 21, 22  
Er givet efter Olietankbekendtgørelsen §27 stk 3  
Miljøcenter Roskilde har suppleret vilkår 20 med at der skal etableres splid-
bakke ved påfyldningssted. Miljøcenter Roskilde vurderer at evt. spild under 
påfyldning og spild fra tankbil ikke må give anledning til forurening af jord 
men i stedet skal kunne opsamles på spildbakke. 
 
Vilkår 23, 24 
Er givet efter Olietankbekendtgørelsens § 36 stk 1 og stk 2. 
 
Vilkår 25 
Er givet efter Olietankbekendtgørelsens § 37 
 
Vilkår 26 
Er givet efter Olietankbekendtgørelsens §38 
 
 
Vilkår 27 
Er givet efter Olietankbekendtgørelsens §39 
 
Vilkår 28 
Er givet efter Olietankendtgørelsens §40 
 
Vilkår 29 
I §29 i Olietankbekendtgørelsen er det angivet hvad der skal gøres når et 
olietankanlæg skal sløjfes.  
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Amagerforbrænding kontakter Miljøcenter Roskilde, når tanken skal tages 
ud af drift for nærmere fastsætning af vilkår for tømning og sløjfning. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
 
Udover kravene nævnt under ”overjordiske olietanke”, stilles der ikke speci-
fikke vilkår til beskyttelse af jord og grundvand, idet såvel forsøgsanlæg, 
askeopsamling som oplag(flis) er placeret i lukkede containere. Der anven-
des ikke kemikalier.  
 
3.2.11 Til og frakørsel 
 
Der vil opstå støj som følge af transport af træflis samt omlæsning heraf. 
Levering af træflis vil foregå i dagtimerne. Der forventes 1-2 leveringer pr. 
uge.  
 
Støjbidrag ifm træflis-transport og omlæsning vurderes dog af minimal ka-
rakter, sammenholdt med den daglige kørselsbelastning på Amager-
forbrænding. 
   
3.2.12 Indberetning/rapportering 
 
Med denne tillægsgodkendelse for forsøgsanlægget skal Amagerforbræn-
ding overfor Miljøcenter Roskilde dokumentere at emissionsgrænseværdi-
erne jf bek. 621 er overholdt.  
 
Amagerforbrænding skal hurtigst muligt efter at forsøgsanlægget er sat i 
drift, gennem præstationsmålinger dokumentere, at emissionsgrænsevær-
dierne for forsøgsanlægget er overholdt(som anført i vilkår 7). 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
 
Driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med driften på forsøgsanlægget 
kan være nedbrud, drift- eller nødstop. Anlægget er fuldautomatisk og har 
fjernovervågning. Forsøgsanlægget er forsynet med ilt- og temperatursen-
sorer, således at anlægget automatisk nedlukkes ved lave iltkoncentrationer 
eller kritiske temperaturer. 
 
I tilfælde af nødstop af anlægget i forbindelse med f.eks. manuel indgriben 
eller strømafbrydelse, vil en ventil åbne for afblæsning af gas til omgivelser-
ne. Den afblæste gas vil blive ført i et rør sammen med skorstenen og ende 
i samme højde som skorstenen. Gasproduktionen fra forgasseren vil redu-
ceres meget kraftigt så snart tilførslen af forgasningsmiddel (luft og røggas) 
i bunden af forgasseren afbrydes på grund af nødstoppet. Der vil dog i en 
periode på ca. 5-10 minutter være en fortsat men markant mindre produkti-
on af pyrolysegas pga. varmen i forgasseren. Denne gas anses ikke som en 
brandfare ved afblæsning idet gassen er kold (<70°C) og tynd.  
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Der er gennemført HAZOP*) analyse på anlægget, hvor anlægget er gen-
nemgået med henblik på at forebygge fejl og svigt. Der er endvidere gen-
nemført en ATEX (vurdering for eksplosionsfare) som viser, at der ikke er 
særlige risici forbundet med forsøgsanlægget. 
 
*) HAZOP-analyse er en systematisk metode, hvor man undersøger procesudstyr for at finde 
ud af om udstyret kan fejle eller fejlbetjenes på sådan en måde, at der opstår procesafvigel-
ser og om disse afvigelser kan få uønskede konsekvenser. Udtrykket HAZOP er dannet at 
det engelske “HAZard and OPerabilitet”. HAZOP-analyse er udviklet af  ICI i UK.  
 
Der er ikke stillet specifikke vilkår til drift- og miljøuheld ifm forsøgsanlægget 
jf Miljøbeskyttelsesloven, idet Miljøcenter Roskilde vurderer at Amager-
forbrænding vilkår 146 om miljøuheld er gældende på hele matriklen. 
 
3.2.14 Ophør 
Forsøgsanlægget forventes at have produktionsstart i oktober 2009 med 
ophør den 30. september 2010. Anlægget skal indgå som et demonstrati-
onsanlæg i forbindelse med klimatopmødet i København i slutningen af 
2009. 
 
Vilkår 30 
Ved ophør skal resterende flisoplag bortskaffes og olietank tømmes. Miljø-
center Roskilde underrettes senest 4 uger efter olietanken sløjfes. Arealet 
føres tilbage i en tilfredsstillende tilstand.  
 

 18 



 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse til udkast sendt i partshøring 
Udkast til tillægsgodkendelsen har været sendt i parthøring hos virksomhe-
den, Amagerværket, R98 og Københavns Kommune. 
 
Ved fristens udløb mandag den 21. september 2009 var der ikke indkommet 
bemærkninger til udkastet.  
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse samt byggetilladelse har været annonceret i 
Amagerbladet den 7. juli 2009. 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 

 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilagsdel. 
 
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 miljøgodkendelse af ”I/S Amagerforbræn-
ding, revurdering 10. februar 2009” og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er 
anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Forsøgsanlægget er en biaktivitet til I/S Amagerforbrænding, som er omfattet af godkendelses-
bekendtgørelsens listepunkt K 106 ”Anlæg til forbrænding af dagrenovation- eller dagrenovati-
onslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr time”. (i) (s) 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbe-
kendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes senest 8 år efter, at godkendelsen 
er meddelt første gang.  
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Forsøgsanlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, da volumen af gasoplaget er mini-
mal.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Forsøgsanlægget er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har foretaget en 
screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 18. au-
gust 2009 truffet særskilt afgørelse herom.  Miljøcentret har vurderet, at projektet ikke vil påvirke 
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miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er trufftet efter bekendtgørelsens § 
3, stk. 2.  
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Miljøcenter Roskilde har tidligere foretaget en vurdering af Amagerforbrændings påvirkning på 
de to nærliggende Natura 2000 områder Vestamager og Saltholm. Der henvises til beskrivelsen 
i Amagerforbrænding Revurdering 10. februar 2009.  

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne tillægsgodkendelse gælder følgende godkendelse/revurderinger fortsat: 
I/S Amagerforbrænding, Revurdering 10. februar 2009 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Amagerbladet og kan ses på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-
krete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 i det omfang, de har klageret 
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 underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 
Roskilde eller evnis@ros.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest den 27. oktober 2009 in-
den kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen 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, Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksom-
heden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer 
dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godken-
delsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Københavns Kommune tmf@tmf.kk.dk 
Embedslægeinstitutionen hvs@sst.dk 
NOAH noah@noah.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
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5. BILAG 
 
Bilagsfortegnelse: 
 

• Anlæggets placering i forhold til omgivelserne 
• Placering af forsøgsanlæg 
• Lovgrundlag - Referenceliste 
• Liste over sagens akter 
• Amagerforbrændings ansøgning om miljøgodkendelse 

 

 
22



 

 

Miljøcenter Roskilde • Ny Østergade 7-11 • 4000 Roskilde 
Tlf. 72 54 65 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872110 • post@ros.mim.dk • www.blst.dk 



 

 24 



 

 

 25 



 

 Lovgrundlag - Referenceliste 

Love  
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006. 
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 
2006 

Bekendtgørelser  
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, nr. 1640 af 13. de-
cember 2006 
Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1335 af 6. december 
2006 
Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrænd-
te carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner. nr. 621 
af 23. juni 2005  
Bekendtgørelse nr. 724 af 01/07/2008 om indretning, etablering og drift af 
olietanke, rørsystemer og pipelines  
Bekendtgørelse nr. 1637 af 13/12/2006 om biomasseaffald 
Bekendtgørelse nr. 1663 af 14/12/2006 om begrænsning af svovlindhold i 
faste og flydende brændsler 
 
 

Liste over sagens akter 
Miljøansøgning fra I/S Amagerforbrænding af 21. april 2009 
Opfølgende oplysninger: 20. maj 2009, 29. maj 2009, 16. juni 2009  
Revideret miljøansøgning fra I/S Amagerforbrænding af 25. juni 2009 
VVM-screening af projektet, annonceret 18. august 2009 
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Miljøcenter Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
Att. Annemarie Brix 
 
 

 25. juni 2009 

 

I/S Amagerforbrænding 
Kraftværksvej 31 
DK-2300 København S 
CVR nr. DK 34208115 
 
Tel +45 3268 9300 
Fax +45 3268 9393 
E-mail amfor@amfor.dk 

Sagsnr. 3.100.012.00 
JNE/HEK 
 
 
 

Vedr.: Opstilling af forsøgsanlæg til el-produktion baseret på træflis, 
Stirling samt etablering af midlertidig olietank (samlet dokument på den 
oprindelige ansøgning af 21. april 2009 og opfølgningsbrev af 20. maj 2009 
samt behandling af spørgsmål fra Miljøcenter Roskilde i e-mail af 18. juni 
2009) 
 
I samarbejde med Stirling ansøges om tilladelse til at opstille et forsøgsan-
læg til el-produktion baseret på træflis.  
 
Forsøgsanlægget skal indgå som et demonstrationsanlæg, i forbindelse 
med Klimatopmødet i uge 48-51. 
 
Det er adgangen til varme- og energiafsætning, der gør placeringen på Am-
agerforbrænding attraktiv. Samt at det er attraktivt at samle så mange de-
monstrationsanlæg på lokalitet ernær Klimatopmødet. 
 
Forsøgsanlægget ønskes placeret på Amagerforbrændings grund, se bilag 
1 for placering. 
 
Ved nærværende ansøgning ansøges om tilladelse til at igangsætte an-
lægsarbejdet inden der er givet miljøgodkendelse hertil. 
 
Øvrige ansøgninger: 
Den 5. maj 2009 er der indsendt en byggetilladelse til Teknik- og Miljøfor-
valtningen, Byggesagsafdelingen, København S vedrørende opstilling af 
forsøgsanlægget. 
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Stamoplysninger 
 
Navn: I/S Amagerforbrænding 

Adresse: Kraftværksvej 31 
2300 København S 
tlf.: 32 68 93 00 

CVR: 34 208 115 

P-Nr.: 100 338 7684 

Matrikelnr.: 536, Amagerbros Kvarter, Kbh. 

Virksomhedens art: Affaldsforbrænding 

Amagerforbrændings 
listebetegnelse: 

K 106 Anlæg til forbrænding af dagrenovation eller dag-
renovationslignende affald med en kapacitet på mere 
end 3 tons pr time. (i) (s) 
 
Nærværende ansøgte forsøgsopstilling (motor) er omfat-
tet af bekendtgørelse 621 af 23/06/2005 om begræns-
ning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbon-
hyrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner.  
 
Olietanken er omfattet af bekendtgørelse nr. 724 af 
01/07/2008 om indretning, etablering og drift af olietan-
ke, rørsystemer og pipelines og tanken er godkendel-
sespligtig. 
 
 

Myndighedsforhold: Miljøcenter Roskilde, Miljøministeriet er godkendende og 
tilsynsførende myndighed. 
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Tidsplan 
Amagerforbrænding og Stirling ønsker at påbegynde opstillingen august 
2009, så det kan stå klar til demonstration pr. 1. december 2009. 
 
Der er planlagt følgende tidsplan: 
 
Opstilling:  August 2009 
Indkøring:  September 2009 
Produktionsstart: Oktober 2009 
Demonstrationsklar:  15. november 2009 
Ophørstid:   30. september 2010 
 
 
Anlægsbeskrivelse 
Den indfyrede effekt er 200 kW og over 500 antal driftstimer pr. år. Anlæg-
get vurderes derfor at være omfattet af bekendtgørelse 621 af 23/06/2005 
om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhyrider 
og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner.  
 
Princip 
Forsøgsanlægget vil have et forbrændingssystem, som består af en 200 kW 
modstrømsforgasser, som fødes med op til 200 kW træflis med et fugtind-
hold på 40-55 % (svarende til 70 kg træflis i timen ved 42 % fugtindhold). 
 
Træflisen placeres i en separat container, hvor en snegl føder modstrøms-
forgasseren. Fliscontainer og modstrømsforgasser er adskilte. Modstrøms-
forgasseren producerer gas med en temperatur på ca. 70 °C til et forbræn-
dingskammer, hvortil en 35 kWe Stirling-motor er forbundet. Herved produ-
cerer Stirling motoren el.  
 
Stirling motoren køles med kølevand, der opvarmes til 80 °C. Ved hjælp af 
en economizer overføres varmeproduktionen til fjernvarmenettet (varme-
produktion: 140 kWe). 
 
En uddybende beskrivelse af forsøgsopstillingen er vedlagt i bilag 2, og i 
bilag 3 er vedlagt en principtegning af forsøgsopstillingen. 
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Der er i systemet ikke et gasoplag, men der vil stå noget forgasningsgas i 
reaktoren efter nedlukning. Den samlede reaktor er kun 0,8 m3. Heraf er der 
på toppen et fribord på ca. 0,085 m3. Resten af reaktoren er fyldt med flis, 
hvor der i mellem flisen kan være gas.  
 
Hvis flisen fylder ca. 70 % af voluminet giver det et samlet gasvolumen på 
0,085 m3 + 30 % * 0,715m3 = 0,3m3. Se bilag 4 for tegning af reaktor. 
 
Gassen har en cirka sammensætning som følger: 
 
Parametre % vol 
O2 0,0
N2    21,3
H20 41,2
CO2 4,1
CO 18,1
H2 11,7
CH4 2,4
Tjære som C5,40H8,10O3,59 1,2
 100,0

  
Dette resulterer i en brændværdi på ca. 5,3 MJ/m3  
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Sammenligning: 
For flydende propan kan man løst regnet forvente en brændværdi på 50 
MJ/kg og en massefylde på 0,5 kg/l. Energien i den samlede mængde for-
gasningsgas i reaktoren kan derfor udregnes til at svare til 0,016 L flydende 
propan. 
 
Aflæsning og håndtering 
Aflæsning og håndtering af træflis sker fra container på lastbil til den fast 
installerede container.  
 
Fyringsolie 
Der skal anvendes fyringsolie af typen STATOIL type TemPlus Blå. Forbru-
get vil være på ca. 3 kg/h og ved opstart vil oliebrænderen være tændt i ca. 
½ time.  
 
I forsøgsanlæggets forsøgsperiode ønskes opsat en 620 liter Roth DVT 
Olietank. I henhold til henhold til Miljøstyrelsen bekendtgørelse 724 af 
01/07/2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og 
pipelines er tanken godkendelsespligtig.  
 
Tanken er godkendt i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 724 af 
01/07/2008. Tanken placeres overjordisk mellem produktions-containerne 
(der har en indbyrdes afstand af 1,0 meter.). Når tanken er indkøbt udfyldes 
tankattesten og indsendes til Miljøcenter Roskilde.  
 
Tank og tilhørende rør er typegodkendt og må anvendes til dieselolie, fy-
ringsolie samt andre brandfarlige væsker med flammepunkt over 55 grader.  
 
Der er ikke indvindingsboringer til almene forsyningsanlæg eller andre bo-
ringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand i nærheden.  
 
Tanken placeres så den er let tilgængelig ved pejling/aflæsning. Der er in-
gen nedgravede rør. Tanken er forsynet med 4 stk. 2 * tilslutninger, tankmå-
ler, tankalarm samt nippelmuffe i plast. Udluftningsrøret føres min. 50 cm. 
over terræn.  
 
Tanken opstilles på et jævnt og varig stabilt underlag (galvaniseret sokkel). 
Olietanken er dobbeltvæggede tanke opbygget med en indvendig plastbe-
holder som er omkapslet af en korrosionsbestandig stålkappe. I hulrummet 
mellem beholder og stålkappe er monteret en melder som viser evt. lækage 
i beholderen. 
 
Rørforbindelse mellem tanken og forbrugsstedet er enstrenget og udføres i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 724. For yderligere beskrivelse 
se bilag 5.  
 
Olien vurderes ikke, at indgår som en væsentlig del af forbrændingsproces-
sen 
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For yderligere oplysninger om fyringsolien se:  
http://www.statoil.dk/file_archive/brochurer/Brochure_til_print_TemPlus_Blue.pdf
http://www.statoil.com/mar/LU/STO00131.nsf/0/2D6648F7DB9426CEC1256F6600
401A49/$File/Fyringsolie_Templus_Bl%C3%A5.pdf
Skorstenshøjde 
Skorstenshøjde er planlagt til 7,5 meter. 
 
Driftstid 
Anlægget vil være i drift i perioder. I disse perioder vil det køre hele døgnet 
og alle ugens dage. 
 
Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastnin-
gen i forbindelse hermed.  
Der vil være levering af træflis til containerne. Der anvendes de nuværende 
til- og frakørselsforhold. Leveringen af træflis vil blive planlagt til at foregå i 
dagtimerne på hverdage. 
 
Der forventes levering ca. 1-2 gang pr. uge. 
 
Der vil opstå støj som følge af transport samt ved omlæsning af træflis. Det 
vurderes, at denne belastning kan ligge inden for vores nuværende støjvil-
kår. Konklusioner fra støjkortlægningen i december 2008 er vedlagt i bilag 
8. 
 
Brændselstyper og mængder der oplagres 
Først og fremmest ønskes anvendt træflis – skovflis og flis af piletræ - som 
forsøgsbrændsler. 
 
Der forventes anvendt 5,4 tons skovflis og 6,6 tons flis af piletræ. I bilag 6 er 
vedlagt specifikationer vedrørende skovflis og flis af piletræ. 
 
Endvidere ønskes kørt et forsøg med affaldstræ af en uges varighed. Risi-
kovurdering af dette forsøg foreligger ikke endnu, men vil blive fremsendt så 
snart den er foretaget. 
 
Efterfølgende forventer Amagerforbrænding at ansøge om godkendelse til 
forsøgskørsler med øvrige typer af forsøgsbrændsler som: 
 

• Risskaller 
• Olivenrestprodukt 
• Rapsolie 
• Evt. andre naturlige brændsler 
 

Brug af farlige stoffer 
Der anvendes ikke fareklassificeret stoffer. 
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Luftemissioner 
FORCE Technology har gennemført en OML beregning ved en skor-
stenshøjde på 7,5 m. Der er anvendt, de grænseværdier for CO, NOx, 
UHC som anført i tabel 1 i bekendtgørelse nr. 621 af 23/06/2005 om 
begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhyri-
der og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner.  
 
Udfra erfaringstal fra gasmotorer, der kører på forgasningsgas, er 
lugtemissionen vurderet som ubetydeligt og er derfor ikke medtaget i 
OLM beregningen. 

Rapporten fra FORCE Technology er vedlagt som bilag 7. Resultatet af 
beregningen er følgende: 

 

Normal drifts-
situation 

Parameter Beregnet koncentration i 
omgivelserne [mg/m3] 

NO2 0,074 
Fuld last 

CO 0,8 
*) Normal drift og fuld last er det samme. 
 
 
Grænseværdierne forventes således overholdt på det forsøgsanlæg, der 
ønskes opstillet på Amagerforbrændings matrikel. 
 
I følge § 3 stk i bek 621 skal dokumentere at emissionsgrænseværdierne i 
bilag 1 tabel 1 kolonne 2 er overholdt, før anlægget er sat i drift. (NOX 550 
mg/Nm3, CO 3000 mg/Nm3 UHC 1500 mg/Nm3 varierende). Da der ikke er 
tilsvarende anlæg, hvorfra Amagerforbrænding kan anvende referencer vil 
Amagerforbrænding/Stirling under drift efterfølge eftervise at alle grænse-
værdier overholdes. 
 
Idet det er forsøganlæg, der har til formål at bidrage til udviklingen af renere 
teknologi vil Stirling under indkøringen og efterfølgende foretage et række 
egne samt akkrediteret målinger. Der er desuden løbende regulering af ilt-
koncentrationen i røggassen og dermed optimering af forbrændingen.  
 

Spildevand 
Der vil ikke blive udledt spildevand i forbindelse med drift af forsøgsanlæg-
get. 

Lugt 
Der vil ikke forekomme lugtgener fra drift af anlægget. 
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Støj og vibrationer 
Der vil opstå støj som følge af transport af træflis samt oplæsning heraf.  
 
Der vil desuden være støjbidrag fra motor og sugetræksblæseren. Motoren 
har et støjniveau på 75 dB(A), mens sugetræksblæserne har et støjbidrag 
på 79 dB(A). Idet disse anlæg er indkapslet, vurderes de ikke at bidrage 
kritisk til den samlede støjbelastning. 
 
Det vurderes, at drift af forsøgsanlægget vil kunne foregå inden for de fast-
lagte støjvilkår.   
 
I bilag 8 er vedlagt en oversigt over den nuværende støjbelastning fra Ama-
gerforbrænding.  
 

Affald 
I forbindelse med forbrænding dannes der aske. Asken ønskes overført til 
Amagerforbrændings eksisterende silo til aske. 
 
Jord og grundvand 
Idet der ikke anvendes kemikalier, og anlægget står i en dertil indrettet con-
tainer, vurderes ikke at kunne forekomme forurening af jord eller grundvand.  
 
Automatisk kontrol 
Anlægget er fuldautomatisk og PLC-styret med fjernovervågning.  
Anlægget er forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af 
forbrændingsprocessen. Ved koncentration lavere end 4 % (vol) lukker an-
lægget automatisk. 
 
Anlægget er endvidere forsynet med temperaturfølere til løbende visning og 
ved fastlagte temperaturer lukker anlægget automatisk ned.  
 
Anlægget er forsynet med udstyr til løbende visning og registrering af CO i 
containerne. 
 
Driftsjournal  
Der føres driftsjournal med angivelse af:  
 

• Brændstof forbrug på gasmotorer.  
• Resultatet af CO-målinger og øvrige relevante målinger. 
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Øvrige forhold 
Der er gennemført en HAZOP analyse8 på anlægget, hvor anlægget er 
gennemgået med henblik på at forebygge fejl og svigt.  
 
Der er endvidere gennemført en ATEX-vurdering af anlægget. Denne er 
vedlagt som bilag 9. 
 
Uddrag fra ATEX-vurderingen 
Der er ingen eksplosionsfare under den normale drift.  
 
Eksplosionsfarlige områder kan opstå, hvis der opstår gas, oxygen og an-
tænding på samme tid. Derfor er brændkammeret, hvor gassen bliver blan-
det med luft klassificeret som zone 0 rundt om brænderen.  
 
For at imødegå dannelsen af denne blanding er der etableret en iltsensor 
og en tryktransmitter.  
 
Uddrag fra HAZOP-analysen 
I HAZOP-analysen er anlægget er gennemgået med henblik på at forebyg-
ge fejl og svigt.  
 
Der gøres opmærksom på, at HAZOP´en er gennemført som et led i at blive 
uddannet i HAZOP-metodikken og ikke fordi anlægget er et ”kritisk” anlæg. 
 
I forbindelse med gennemførelse af HAZOP´en er forsøgsanlægget opdelt i 
følgende 5 sektioner og for hver sektion er en række senarier analyseret.  
 

Sektion I: Fliscontainer 
Sektion II: Reaktor og flisindføder 
Sektion III: Varmeveksler og rørsystem 
Sektion IV: Brændkammer 
Sektion V: Askesystem 

 
 
Ad sektion I) 
I analysen blev der ikke konstateret fejl, der kan give miljømæssige konse-
kvenser. 
 
Ad sektion II) 
I tilfælde af for højt tryk i reaktor vil der kunne komme gas ud af utætheder. 
For at imødegå konsekvensen etableres en Simens PLC med sikkerheds-
kreds, som sikrer at årsagen til højt tryk elimineres.  
 
I tilfælde af højt niveau af aske i reaktoren vil askesystemet stoppe. Der er 
ingen miljø eller sikkerhedsmæssig konsekvens. For at imødegå den drifts-
mæssige konsekvens etableres temperatursensor og tryksensor. 
                                                 
8 HAZOP-analyse er en systematisk metode, hvor man undersøger procesudstyr for at finde 
ud af om udstyret kan fejle eller fejlbetjenes på sådan en måde, at der opstår procesafvigel-
ser og om disse afvigelser kan få uønskede konsekvenser. Udtrykket HAZOP er dannet at 
det engelske ”HAZard and OPerabilitet”. HAZOP-analyse er udviklet af ICI i UK. 
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I tilfælde af for højt ilt % vil der være et øget forbrug af flis og overfladetem-
peraturen af reaktoren kan stige. Der er ingen miljø eller sikkerhedsmæssig 
konsekvens. For at imødegå den driftsmæssige konsekvens etableres en 
iltsensor. 
 
I tilfælde af lækage kan der dannes en højere koncentration af CO i contai-
nerne. For at imødegå konsekvensen etableres 3 stk. CO sensorer i contai-
nerne. 

 
Øvrigt: 
Der er brandadskillelse mellem lager og flisindfødningen (lager og flisind-
fødning er etableret i hver sin container). Der er etableret sprinkleranlæg 
ved flisindfødningen. 
 
Ad sektion III: 
I tilfælde af lavt flow af vand eller høj vandtemperatur. Kan vandet begynde 
at stødkoge, hvilket giver risiko for pludselig øget tryk som kan skade mate-
riel (pakninger etc.). Dette kan give anledning til lækage. For at imødegå 
konsekvenserne etableres flowsensor, temperaturmåler og dublerede sik-
kerhedsventiler. 
 
I tilfælde af forhøjet temperatur i røggassen til skorstenen vil der virknings-
graden af anlægget reduceres. For at imødegå konsekvenserne etableres 
en temperatursensor. 
 
Ad sektion IV: 
I tilfælde af for højt flow af gas kan det føre til en temperaturstigning. Der 
etableres en trykmåler i brændkammeret. 
 
I tilfælde af for lavt flow af gas vil flammen kunne gå ud og uforbrændt gas 
vil blive ledt til skorstenen. For at imødegå konsekvenserne etableres en 
flammesensor. 
 
I tilfælde af for lavt flow af luft ind i systemet vil det give en dårlig forbræn-
ding og delvist uforbrændt gas vil blive ledt ud i skorstenen. For at imødegå 
konsekvensen etableres en iltsensor. 
 
I tilfælde af for høj temperatur vil energiproduktionen blive reduceret. For at 
imødegå konsekvensen etableres der en tryksensor, omdrejningsvagt på 
motoren, flowvagt på vandsystemet og termostat på vandsystemet. 
 
Sektion V: 
Ved tilfælde af høj temperatur i asken kan asken have et højt indhold af 
kulstof og beholderen kan tage skade. For at imødegå konsekvensen væl-
ges en beholder der ikke kan smelte og der etableres en temperaturføler i 
bunden af reaktoren. 
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Øvrigt: 
I tilfælde af nødstop af anlægget i forbindelse med f.eks. manuel indgriben 
eller strømafbrydelse vil en ventil åbne for afblæsning af gas til omgivelser-
ne. Den afblæste gas vil blive ført i et rør sammen med skorstenen og ende 
i samme højde som skorstenen. Gasproduktionen fra forgasseren vil redu-
ceres meget kraftigt så snart tilførslen af forgasningsmiddel (luft og røggas) 
i bunden af forgasseren afbrydes på grund af nødstoppet. Der vil dog i en 
periode på ca. 5-10 minutter være en fortsat men markant mindre produkti-
on af pyrolysegas pga. varmen i forgasseren. Denne gas anses ikke som en 
brandfare ved afblæsning: Gassen er kold (<70°C) og tynd. Gassen kan 
praktisk talt kun brænde under ideelle forhold med forvarmet luft, som det 
forefindes i brændkammeret. Afblæsningen af gas ved nødstop vil give an-
ledning til kortvarige lokale lugtgener. Lugten svarer til røgen fra en bræn-
deovn med dårlig forbrænding. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
I/S Amagerforbrænding 
 
 
 
 
Bente Tange Kallesen 
Miljøchef 
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