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HVAD ER EN VVM?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det er en redegørelse, der skaber overblik over, hvilke
direkte og indirekte miljømæssige påvirkninger og konsekvenser et anlægsprojekt har for fx mennesker,
luft og vand.

VVM-redegørelsen er det bedst mulige grundlag for offentlig debat og for den endelige beslutning om
projektets realisering. Byggeriet kan kun blive bygget efter udarbejdelse af en VVM-redegørelse.
Miljøstyrelsen er myndighed for VVM-processen for Amagerforbrænding. Det betyder, at Miljøstyrelsen
fører tilsyn med, at Amagerforbrænding overholder sin eksisterende miljøgodkendelse. Dermed skal Mil-
jøstyrelsen også give miljøgodkendelse til Amagerforbrændings nye anlæg, inden man kan starte med
at bygge det.
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1. INDLEDNING

(Kapitel 1)

Amagerforbrænding opfører et nyt og moderne forbrændingsanlæg med store miljø- og ener-
gimæssige fordele. Det nye anlæg kan producere 20 % mere el og varme pr. ton behandlet af-
fald end det eksisterende anlæg, og kan spare samfundet for op til 107.000 tons CO2 pr. år ved
producere el her frem for på et kulfyret kraftværk.

Det nuværende affaldsforbrændingsanlæg har rundet 40 år og er et af landets ældste. Anlæg-
get er nedslidt og forældet og det betyder, at det teknisk og miljømæssig ikke kan yde det
samme som et moderne anlæg. Derfor ønsker Amagerforbrænding at bygge et nyt anlæg.
Det nye anlæg indeholder en lang række moderne teknologier, som er mere effektive end dem,
Amagerforbrænding benytter i dag. Det betyder, at der vil komme markant mere energi ud af
forbrændingen, og røgen kan renses endnu bedre til gavn for både energiregnskabet og miljø-
et. For københavnerne betyder etableringen af det nye anlæg mindre forurenet luft.

Amagerforbrænding ønsker også at bygge et affaldssorteringsanlæg, hvori der også kan opar-
bejdes husholdningsaffald.

Figur 1-1 Amagerforbrændings nye affaldsbehandlingscenter, byggeplads og omgivelser. Det nye af-
faldsforbrændingsanlæg og sorteringsanlæg skal ligge ved siden af det eksisterende anlæg på Kraft-
værksvej 31, 2300 København S. Det eksisterende anlæg vil blive revet ned, når det nye anlæg er i
drift.

Amagerforbrændings nye forbrændingsanlæg kan også brænde biomasse. Det giver stor fleksi-
bilitet i forhold til f.eks. svingende affaldsmængder og -sammensætninger. Det sikrer en stabil
CO2-neutral varmeproduktion og er samtidigt gunstig for økonomien.
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Det nye affaldsforbrændingsanlæg bygges i 2012-2016, mens sorteringsanlægget først forven-
tes at stå færdigt i 2018. Når det nye affaldsforbrændingsanlæg er sat i drift, rives det eksiste-
rende anlæg ned.

Det nye forbrændingsanlæg kan få en større kapacitet end det nuværende, hvor der i dag kan
behandles 4x15 tons affald pr. time. Det nye anlægs to ovnlinjer får hver en kapacitet på 30-35
tons affald pr. time, svarende til forbrænding af op til 560.000 tons affald om året.

Der har været afholdt en arkitektkonkurrence om Amagerforbrændings nye anlægs arkitektur.
Med vinderforslaget kan københavnerne blandt andet se frem til et nyt skicenter på anlæggets
tag, som indgår i arkitekturen.

Sideløbende med denne VVM-proces udarbejder Københavns Kommune en lokalplan, der dæk-
ker hele Kraftværkshalvøen. Københavns Kommune udarbejder også kommuneplantillæg for
Kraftværkshalvøen. Alle dokumenter vil være i høring samtidig med denne VVM-redegørelse
med kommuneplantillæg, som Miljøstyrelsen udgiver.

1.1 Læsevejledning
Denne publikation består af tre dele:

Del 1 indeholder forslag til kommuneplantillæg til Københavns Kommunes Kommuneplan
2009 inklusiv en miljørapport.
Del 2 indeholder et ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelsen.
Del 3 er selve VVM-redegørelsen.

Del 1 og 2 er udarbejdet af Miljøstyrelsen som myndighed i samarbejde med Amagerforbræn-
ding som bygherre og Københavns Kommune.

Del 3 er udarbejdet af Amagerforbrænding som bygherre i samarbejde med Miljøstyrelsen som
VVM-myndighed.

VVM redegørelsens bilag 2 indeholder forslaget til miljøgodkendelse for Amagerforbrændings ny
affaldsforbrændingsanlæg. VVM-redegørelsen giver også mulighed for, at Amagerforbrænding
kan etablere et sorteringsanlæg og et REnescienceanlæg. Miljøgodkendelser gives til disse an-
læg, når Amagerforbrænding har behov for det.

I dette ikke-tekniske resumé er der i overskrifterne vist i parentes, hvilket afsnit i VVM-
redegørelsen, der er resumeret, f.eks. Alternativer (Kapitel 2).
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2. ALTERNATIVER

(Kapitel 2)

Flere alternativer til Amagerforbrændings nye anlæg er undersøgt. VVM-redegørelsen består af
et hovedforslag og to alternativer. Hovedforslaget indeholder et vådt røggasrensningsanlæg og
rensning ved hjælp af en katalysator. Processen kaldes Selective Catalytic Reduction (SCR-
anlæg). Et SCR-anlæg er meget dyrt. Derfor har Amagerforbrænding ønsket at inddrage et al-
ternativ, hvor det våde røggasrensningsanlæg er suppleret med et anlæg til rensning uden ka-
talysator, kaldet Selektive Non-Catalytic Reduction anlæg (SNCR).

En våd røggasrensningsproces er set ud fra en livscyklusbetragtning den bedste løsning til det
nye anlæg. Det eksisterende anlæg udleder ikke spildevand. Derfor har Miljøstyrelsen bedt
Amagerforbrænding om at sammenligne miljøpåvirkningen med et andet alternativt anlæg med
semitør røggasrensning, som ikke udleder spildevand.

Tabel 2-1 Oversigt over teknologier til røggasrensning for hovedforslag og alternativer.

Anlæg Eksisterende anlæg Hovedforslag Alternativ
1

Alternativ
2

Basisrøggasrensning Semitør Våd Våd Semitør
DeNOx SNCR SCR SNCR SNCR
Udledning af spildevand Nej Ja Ja Nej

Ved første offentlighedsfase har Københavns Kommune ønsket undersøgt et alternativ med en
kapacitet på 390.000 ton affald pr. år. Tårnby ønskede sikkerhed for at fleksibiliteten med 2
linjer i stedet for de nuværende 4 linjer er tilstrækkelig. Redegørelsen viser, at hovedforslaget
giver stor fleksibilitet i forhold til f.eks. svingende affaldsmængder og sammensætninger. Det
nye anlæg vil derfor i perioder med mindre affaldsmængder kunne brænde biomasse, og så vil
miljøpåvirkningen blot være mindre. Samtidig etableres en våd røggasrensningsproces, som ud
fra en livscyklusbetragtning er den bedste løsning. Det planlagte anlæg vurderes derfor at være
den miljømæssige bedste løsning, uanset en større udsortering af genanvendelige materialer.
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3. MILJØPÅVIRKNINGER

I både drifts- og anlægsfasen er det kun luftforurening, spildevand, støjgener og trafikale pro-
blemer, der kan give anledning til miljøpåvirkninger, dog inden for fastsatte rammer af krav og
regler på områderne.

3.1 Forbrændingsanlæggets driftsfase
(Kapitel 5)

Luftforurening (5.1)
Hovedforslaget (våd røggasrensning med SCR) har en mindre miljøpåvirkning på luftforure-
ningsområdet end både alternativ 1 og 2. Et nyt anlæg er langt mere robust og stabilt end det
eksisterende anlæg i forhold til at sikre overholdelse af miljøgodkendelsens grænseværdier.

Processpildevand (5.2)
Hovedforslaget og alternativ 1 udleder processpildevand og kondensat pga. den våde røggas-
rensning med røggaskondensering. Spildevandsudledningen udgør dog en ubetydelig ekstra be-
lastning af miljøet.

Dyre- og planteliv (5.3 og 5.4)
Røggassens påvirkning af dyr og planter er ubetydelig - både for dem som lever i nærområdet
eller i Natura 2000-områderne Saltholm og omliggende hav og Vestamager og havet syd for.

Figur 3-1 Natura 2000-områderne Saltholmen og Vestamager. Det nye anlægs påvirkning i de to mar-
kerede områder er ubetydelig.
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Landskab, visuel påvirkning (5.5)
Det nye anlæg vil adskille sig fra det eksisterende og de omgivne anlæg. Det giver en væsent-
lig visuel påvirkning i området. Det nye anlæg vil give en mere harmonisk og rolig oplevelse af
området omkring anlægget end det eksisterende anlæg.

Støjpåvirkning (5.6)
Beregninger viser, at støjgrænserne overholdes med god margin. Beboere, der bor tæt på det
kommende anlæg, vil heller ikke opleve vibrationer.

Transport (5.7)
Udvidelse af kapaciteten kan give flere biler til anlægget. Set i forhold til den øvrige trafik i Kø-
benhavn vil det dog kun mærkes på Kløvermarksvej og Forlandet hvor 8-10 % af trafikken ud-
gøres af affaldsbiler.

Klima (5.8)
Det nye affaldsforbrændingsanlæg producerer omkring 20 procent mere energi pr. ton behand-
let affald end det eksisterende anlæg og udleder væsentligt mindre CO2.

Hjælpestoffer og restprodukter (5.9)
Hovedforslaget og alternativ 1, med våd røggasrensning, har et mindre forbrug af hjælpestoffer
og mindre produktion af restprodukter pr. behandlet ton affald end alternativ 2, hvor røgen
renses med en semitør løsning.

Rekreative interesser (5.11)
Forbrændingsanlægget vil ikke påvirke rekreative interesser negativt, men vil med skicenter og
udsigtspunkt på taget give københavnerne nye muligheder for oplevelser.
Ingen af følgende områder vil mærke miljømæssige påvirkninger fra det nye anlæg:

Jord
Grundvand og drikkevand
Befolkningens sundhed
Arkæologi og naturarv.

3.2 Sorteringsanlæggets driftsfase
(Kapitel 6)

Miljøpåvirkningerne fra driften af sorteringsanlægget inklusiv anlægget til oparbejdning af hus-
holdningsaffald er vurderet til at være begrænsede på alle undersøgte områder.

3.3 Anlægsfasen
(Kapitel 7)

Luftforurening (7.1)
Luftforureningen fra entreprenørmaskiner på byggepladsen vil være begrænset og vil ikke på-
virke den lokale luftkvalitet.

Overfladevand (7.2)
Udledning af grundvand og regnvand til Øresund vil  ikke få væsentlige konsekvenser for det
marine miljø. Udledningen skal leve op til krav Københavns Kommune stiller i en udledningstil-
ladelse.

Plante- og dyreliv (7.3)
Anlægsfasen giver ikke anledning til påvirkning af natur- og dyreliv.
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Landskab, visuel påvirkning (7.4)
Byggepladsen vil være synlig gennem anlægsfasen. Det betyder en ændring i landskabet, når
kraner og andre maskiner arbejder på byggepladsen.

Støj og vibrationer (7.5)
Aktiviteten på byggepladsen kan give støj inden for normal arbejdstid (kl. 7 til 18) og vil over-
holde Københavns Kommunes grænseværdier for støj i forbindelse med byggeri samt Miljøsty-
relsens grænseværdier for vibrationer.

Transport (7.7)
I anlægsfasen kan der være øget biltrafik, der kan medføre afviklingsproblemer i krydset Verm-
landsgade/Kløvermarken. Herudover kan den øgede trafik betyde forsinkelser på Kraftværks-
vej.

Affald (7.8)
Byggepladsen vil give en mængde almindeligt byggepladsaffald samt en meget begrænset
mængde farligt affald. Affaldshåndteringen vil ikke påvirke miljøet, og det affald, som kan bru-
ges igen, vil blive genanvendt.

Råstoffer (7.9)
Ved etablering af det nye affaldsforbrændingsanlæg bruger man en række råstoffer og bygge-
materialer, hovedsagligt grus og asfalt, beton, jern og stål. Forbruget af råstofferne vil ikke
være et ressourcemæssigt problem – hverken regionalt eller globalt.

Grundvand (7.10)
Når affaldssiloen bliver etableret og når det eksisterende anlæg rives ned, vil der ske grund-
vandssænkninger. Det vil ikke medføre påvirkninger af grundvandspejlet i områder med drik-
kevandsinteresser.

Jord (7.11)
I anlægsfasen skal der graves i forurenet jord på Amagerforbrændings område. Der kan være
en mindre lokal risiko for spredning af støv ved gravearbejdet.

Øvrige forhold (7.7, 7.12 og 7.13)
Anlægsfasen vurderes ikke at påvirke følgende områder:

Klima
Befolkningens sundhed
Rekreative interesser.
Arkæologiske interesser og naturarv

3.4 Miljøpåvirkning lagt sammen med eksisterende kilder (kumulative effekter)
(Kapitel 8)

Der er selvfølgelig en række potentielle miljøpåvirkninger forbundet med etableringen af et så-
dant nyt anlæg. Miljøpåvirkningen af landskab, støj og dyre- og planteliv lagt sammen med ek-
sisterende kilder som f.eks. Amagerværket viser, at miljøpåvirkningerne er ubetydelige.

Tabel 3-1 Eksisterende og fremtidig kumulativ støj fra Amagerforbrænding, Amagerværket og Køben-
havns Gokart Bane ved Margretheholm.

Anlæg
Støjgrænse for Am-

agerforbrænding
Margretheholm,

eksisterende anlæg
Margretheholm,

nyt anlæg
dag aften Nat Dag aften Nat dag aften Nat

Amagerforbrænding
Amagerværket
Københavns Gokart Bane

50 45 40 49,2
50,0
60,8

39,2
45,0
60,8

40,2
40,0
00,0

39,1
50,0
60,8

38,0
45,0
60,8

38,5
40,0
00,0

Kumuleret støj 61,4 60,9 43,1 61,2 60,9 42,3
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3.5 Socioøkonomiske forhold
(Kapitel 9)

Etableringen af Amagerforbrændings nye affaldsforbrændingsanlæg vil ikke påvirke erhvervsli-
vet eller rekreative aktiviteter i området. Projektets mulige erhvervsmæssige aktører er vurde-
ret at være Amagerværket, RGS90s havneaktivitet og erhverv på Refshaleøen. De rekreative
interesser omfatter kolonihaveejere ved for Forlandet, cyklister på Refshaleruten og fritidssejle-
re i Margretheholm Havn.
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4. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

(Kapitel 5, 6, 7)

4.1 Affaldsforbrændingsanlægget
Det nye anlæg bliver reguleret af en miljøgodkendelse, og Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at
Amagerforbrænding overholder vilkårene for indretning og drift af anlægget. De væsentligste
afværgeforanstaltninger på affaldsforbrændingsanlægget er røggasrensningen inkl. spilde-
vandsrenseanlægget.

Arkitektkonkurrencens vinderforslag sikrer, at bygningens visuelle udtryk stemmer overens
med kendte proportioner og størrelser, der kendetegner et industriområde. Lokalplanen sikrer,
at vinderprojektets størrelse og udseende fastholdes.

Miljøgodkendelser omfatter ikke transport til og fra anlægget. Forlængelse af venstresvingsba-
nen på Vermlandsgade kan være nødvendig, samt en ændring af hvor lang tid der er grønt lys.
Vanskeligheder med trafikken kan opstå i krydset Forlandet/Kraftværksvej. I krydset Kløver-
marksvej/Vermlandsgade kan der blive behov for at forlænge den tid trafiklyset er grønt for
venstresvingende og forlænge svingbanen. Der kan i morgentimerne opstå mindre forsinkelser
i krydset Forlandet /Kraftværksvej. Der kan blive behov for et lysreguleret kryds inkl. bedre
muligheder for at svinge ind på Kraftværksvej fra Forlandet og omvendt i modsat retning.
En skibakke på anlæggets tag kan give yderligere trafik, men det vurderes ikke at være samti-
dig med myldretiden for øvrig trafik. Amagerforbrænding og Københavns Kommune følger den
trafikale udvikling.

VVM-redegørelsen giver ikke anledning til afværgeforanstaltninger for de øvrige områder:
Plante- og dyreliv
Klima
Hjælpestoffer og restprodukter
Rekreative interesser
Befolkning og sundhed
Grundvand
Arkæologi og kulturarv.

4.2 Sorteringsanlægget
Afværgeforanstaltninger er ikke nødvendige. Sorteringsanlægget bliver reguleret af en miljø-
godkendelse. Håndteringen af affaldet sker indendørs i en bygning med undertryk og lukkede
porte. Støvfilter og biofilter med vådvasker bliver monteret.

4.3 Anlægsfasen
Luftforureningen og støvgener fra byggepladsen bliver begrænset ved at stille en række krav til
entreprenøren i anlægsfasen ved fx partikelfilter, skærpede emissionskrav og transport af foru-
renet jord på tætte, lukkede lad og evt. sprinkling i perioder.

Yderligere undersøgelser af grundvandet vil afgøre om vandet evt. skal renses inden udledning.
Trafikken kan medføre behov for ændring af to lyskryds, som beskrevet under Driftsfasen.
Amagerforbrænding og Københavns Kommune følger den trafikale udvikling i anlægsfasen.
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5. KONKLUSION

(Kapitel 10)

Konklusionen på VVM-redegørelsen er, at Amagerforbrænding kan bygge hovedforslaget eller
et af alternativerne uden at det giver væsentlige miljøpåvirkninger. Hovedforslaget har mindre
miljøpåvirkning end de to alternativer.


