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Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 
 
Amagerværket, Vattenfall A/S har med mail af 6. januar 2011 søgt om miljøgodkendelse af etable-
ring af supplerende faciliteter for modtagelse af biomasse. Virksomheden har med brev af 17. janu-
ar 2011 søgt om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgod-
kendelse. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Roskilde tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 33 stk. 2, at virk-
somheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse af etablering 
af supplerende faciliteter for modtagelse af biomasse på Amagerværket’s nordkaj. 
 
Byggeriet sker på virksomhedens ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de vilkår, Miljøstyrelsen Ros-
kilde efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. Vær opmærksom på at virksomheden ikke 
må påbegynde driften før Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt miljøgodkendelse til etablering af 
supplerende faciliteter for modtagelse af biomasse. 
 
Vær også opmærksom på at kommunen skal give byggetilladelse før virksomheden kan påbegyn-
de bygge- og anlægsarbejderne. 
 
Baggrund for afgørelsen 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der meddeles tilladelse til at påbegynde byg-
ge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodkendelse, hvis arbejdet sker i overensstemmelse 
med en lokalplan eller byplanvedtægt. Det er en forudsætning, at den godkendende myndighed 
vurderer, at virksomheden/anlægget kan opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden vil kun-
ne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. 
 
For at opnå større fleksibilitet og modtagekapacitet for biobrændsel, ønsker Amagerværket at etab-
lere lossefaciliteter til losning af briketter fra skib samt etablere et ekstra påslag til eksisterende 
båndsystem. 
 
Virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen Roskilde har på baggrund af de 
foreliggende oplysninger vurderet at projektet alene ikke er VVM-pligtigt. 
 
Ligeledes vurderer Miljøstyrelsen Roskilde, at virksomheden kan opnå miljøgodkendelse. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Denne tilladelse vil blive annonceret i Amagerbladet den 1. februar 2011. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 



   

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

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative inte-
resser som formål, og som har meddelt amtsrådet, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
Klagevejledning  
Klager sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Mil-
jøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modta-
get senest den 1. marts 2011 kl. 16.00 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et ge-
byr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes ikke før gebyret 
er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt bortfalder klagen. 
 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. 
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. nr.: 7254 
4329 eller evnis@mst.dk. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte tilladelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel kla-
ge, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen er, at virksomheden opfylder de vilkår, 
der er stillet i tilladelsen. Udnyttes tilladelsen indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljøklage-
nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen. 
 
Med venlig hilsen 
Eva Nissen 
72 54 43 29 
evnis@mst.dk 
 
Kopi til: 
Amagerforbrænding, Jonas Nedenskov: jne@amfor.dk
Københavns Kommune, Center for Miljø, André Koefoed: andkoe@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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