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1. Forord 
 
Nærværende dokument er en opdateret udgave af anmeldelsen af biomassefyring på Amagerværkets 
blok 3, dateret og fremsendt til Københavns Kommune og Miljøstyrelsen den 17. januar 2013.  
 
Anmeldelsen er som det væsentligste suppleret med yderligere oplysninger vedrørende 
− Emissioner til luft og herunder også emissioner fra skibe.  
− Natura 2000 områder 
− Støjforhold  
− Visualisering af nye lagre 
 
Der er yderligere suppleret med et bilag som på oversigtlig form sammenstiller eksisterende og kommen-
de forhold, samt et bilag vedrørende emissioner til luft.  
 
Støjrapport samt visualisering af nye lagre foreligger som separate dokumenter. 
 

2. Baggrund 
 
Som led i den overordnede strategi for anvendelse af biomasse samt reduktion af CO2-udledningen plan-
lægger Vattenfall at omstille Amagerværkets blok 3 (AMV3) til biomassefyring.  
 
Omstilling til biomassefyring på den kulfyrede AMV3 er ligeledes i tråd med Københavns Kommunes 
ambition om at være CO2-neutral i 2025.  
 
Amagerværket er et vigtigt led i forsyningen af København med el og fjernvarme og i 2009 blev en ny 
fjernvarmetunnel, som forbinder værket med det centrale København, taget i brug.  
 
Det er målet at kunne fyre 100 % biomasse, mens kul og fuelolie bibeholdes som reserve- og opstarts-
brændsel. 
 
Biomasse er ikke et nyt brændsel på Amagerværket. Først blev Amagerværkets blok 2 (AMV2) i 2003 
ombygget til fyring med halm- og træpiller og siden 2010 har Amagerværkets blok 1 (AMV1) efter moder-
nisering fyret med biomasse i form af træpiller og halmpiller.   
 
Der er i 2012 gennemført fyrings- og formalingsforsøg på AMV3 for at få et bedre grundlag for en beslut-
ning om henholdsvis ombygning af de eksisterende kulmøller, så de kan anvendes til både kulfyring og 
biomassefyring, eller alternativt etablering af et nyt formalingsanlæg til biomasse. I nedenstående er der 
taget udgangspunkt i etablering af et nyt formalingsanlæg til biomasse, da det bygnings- og anlægsmæs-
sigt er mest omfattende.  
 

3. Status for Amagerværket 
 
Amagerværket omfatter tre blokke benævnt AMV1, AMV2, AMV3. 
AMV1 og AMV2 var oprindeligt to identiske blokke, som blev idriftsat i henholdsvis 1971 og 1972.  
 
AMV2 blev i 2003 ombygget til biomassefyring, men blokken er nu taget ud af drift.  
 
AMV1 gennemgik efter 2004 en omfattende modernisering med udskiftning af hovedkomponenter samt 
tilføjelse af afsvovlings- og deNOx-anlæg. Den moderniserede blok 1, som nu er biomassefyret, blev sat i 
kommerciel drift i starten af 2010. AMV1 har en indfyret effekt på 350 MW.  
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AMV3, som blev idriftsat i 1989, er den største af de tre blokke. Blokken anvender kul som primært 
brændsel og er forsynet med deNOx-anlæg, elfilter og afsvovlingsanlæg. DeNOx-anlægget er først kom-
met til i 2001. 
 
Amagerværkets blok 3 har en indfyret effekt på ca. 595 MW ved normal fuldlastdrift. Den maksimale elek-
triske effekt er 250 MW. Ved samproduktion af el og varme er den elektriske effekt på 215 MW og den 
maksimale fjernvarmeydelse på 330 MJ/s.   
 
AMV3 er omfattet af miljøgodkendelsen ”Revurdering af miljøgodkendelsen af Amagerværkets blok 3”, 
dateret 23. december 2004. 
 
Forhold vedrørende fællesanlæg som kulanlæg, olieanlæg, støj mv. er omfattet af miljøgodkendelsen 
”Revurdering, Amagerværkets fællesanlæg” dateret 23. december 2008. Udledninger til recipient er om-
fattet af ”Revurdering, direkte udledning af spildevand til recipient fra Amagerværket”, dateret 4. oktober 
2011.   
 
Det skal bemærkes, at der i 2006 blev opnået miljøgodkendelse til tilsatsfyring med biomasse på AMV3, 
men da godkendelsen ikke har været udnyttet er den ikke længere gældende. I 2012 er gennemførelse af 
fyringsforsøg med tilsatsfyring af træpiller på AMV3 kendt ”ikke godkendelsespligtigt”.     
 

4. Projekt med biomassefyring på Amagerværkets blok 3 
 
Projektet med ombygning af Amagerværkets blok 3 omfatter som det væsentligste: 
  
• Etablering af nyt formalingsanlæg i form af hammermøller. Hammermøllerne placeres i mellembyg-

ning mellem blok 2 og 3. Det betyder, at den eksisterende mellembygning erstattes af en ny og større  
mellembygning, såvel i højden som i grundplanet. Grundplanet øges ved at udvide bygningen mod 
øst mellem blokkene, jf. bilag med oversigtsplaner. Over mellembygningen etableres en eller to nye 
dagsiloer, der samlet kan rumme, hvad der svarer til ca. 130 tons biopiller eller en times forbrug på 
AMV3. De eksisterende kulmøller og kulsiloer bibeholdes til kulfyring.  

 
Hvis de eksisterende kulmøller ombygges ændres mellembygningen ikke, men der skal stadig etable-
res nye dagsiloer til mellemlagring af biopiller før tilførsel til møllerne.   

 
• Etablering af røggaskøler før elfilter, samt ændringer/justeringer af elfilter med henblik på at opnå 

bedst mulig udskillelse af bioaske. 
 
• Nye faciliteter til losning, lagring og transport af biomasse. Da AMV1 er biomassefyret, er der allerede 

faciliteter til biomasse på Amagerværket. Med anvendelse af biomasse på AMV3 er der behov for 
yderligere kapacitet til opbevaring og håndtering af biomasse. Det omfatter: 

 
− Nyt losseaggregat (betegnet CSU, Continuos Ship Unloader) samt ny tragtvogn til modtagelse af 

biopiller ved eksisterende grabkran.  
 

− Opførelse af to til tre nye lagre/siloer med en kapacitet på hver ca. 30.000 tons. Siloerne opføres i 
forlængelse af og i tilknytning til den eksisterende driftssilo for biomasse. Der etableres nyt trans-
portbånd fra kaj til siloer, ligesom der etableres et nyt transportbånd til opkørsel af biopiller til 
blokkene.  
 

• Levetidsforlængelse og opgradering af eksisterende komponenter/systemer. Da AMV3 er mere end 
20 år gammel vil der i tilknytning til projektet med biomassefyring blive foretaget nødvendige moder-
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niseringer af anlægget, så den videre drift sikres. Det omfatter bl.a. udskiftning af kontrolsystem 
(SRO-anlæg). 

 
• Ændringer af eksisterende forhold på baggrund af brændselsomlægningen. Da der kun skal håndte-

res kul i begrænset mængde, reduceres kullager og kulhåndteringsfaciliteter. De nye siloer placeres 
således på en del af den eksisterende kulplads. Placeringen af siloerne vil også indebære en om-
lægning/afgrening på losseledningen for fuelolie, der løber på tværs af kulpladsen fra sydkajen til 
olietankene placeret på værkets nordside.       

 
Ved 100 % fyring med biomasse vil biomasseforbruget, beregnet som træpiller, årligt kunne udgøre op til  
800.000 tons på AMV3.  
 
Da AMV1 anvender op til 400.000 tons biomasse vil det samlede biomasseforbrug kunne udgøre op til 
1,2 mio. tons biopiller årligt. Det gennemsnitlige forbrug estimeres til ca. 1 mio tons biopiller årligt. 
 
Hoveddata for AMV3 fremgår af nedenstående skema: 

 Eksisterende forhold 
AMV3 Normal drift Overlastdrift 
Brændsel  Kul/olie  Kul/olie 
Indfyret effekt  595 MW 670 MW 
Eleffekt (maks.) 250 MW 263 MW 
Eleffekt ved mod-
tryksdrift  

215 MW 230 MW 

Varme  330 MJ/s 375 MJ/s 
 Forhold ved biomassefyring 
Brændsel Biomasse  Biomasse 
Indfyret effekt ved 
biomasse 

637 MW 670 MW 
Overlastdrift forventes også 
mulig ved biomassefyring 

Eleffekt 261 MW 263 MW 
Eleffekt (modtryk) 223 MW 230 MW 
Varme 361 MJ/s 375 MJ/s 

 
Overlastdrift er rent teknisk en fuld udnyttelse af kedlens reservekapacitet, som opnås ved en udkobling 
af højtryksforvarmerne, så der bliver mere damp til el og varmeproduktionen. Denne driftsform anvendes 
kun ved særlige behov for el og varme.  
 
Ved ombygning til 100 % biomasse forventes den indfyrede effekt ved normal fuldlast at udgøre op til 637 
MW, da der procesmæssigt kræves en større mængde indfyret brændsel for at opnå samme damppro-
duktion som ved kulfyring. Den indfyrede mængde biopiller udgør ca. 130 tons i timen.  
 
Den indfyrede effekt vil være uændret ved kulfyring.  
 
AMV3 vil kunne fyres 100 % med hver af de tre brændsler, eller med en kombination af brændslerne.      
 
Etablering 
Foreløbig tidsplan for ombygning af AMV3: 
• Arbejdet forventes iværksat med klargøring af byggeplads og opførelse af lagre fra maj 2014 
• AMV3 tages ud af drift april 2015  
• Idriftsættelse forventes at finde sted fra oktober 2015 frem til april 2016, hvor AMV3 forventes klar til 

kommerciel drift på biomasse.  
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5. Planloven 
 
5.1 Kommuneplan 
I Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2011 er om Amagerværket anført:  
”Der må udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening stilles særlige beliggen-
hedskrav. Der åbnes mulighed for virksomhed med et vejledende afstandskrav til forureningsfølsom an-
vendelse på højst 500 m. Bebyggelse kan opføres i op til 110 meters højde. Der kan opfyldes ca. 3 ha 
vandareal under forudsætning af opnåelse af de nødvendige tilladelser fra Kystdirektoratet.” 
 

 
Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2011 
 

5.2 Lokalplan 
Amagerværket er omfattet af lokalplan nr. 464, ”Kraftværkshalvøen”, bekendtgjort 14. februar 2012.  
Lokalplanen omfatter både Amagerforbrænding og Amagerværket. Den nye lokalplan har bl.a. til formål 
at fastholde området til offentlige tekniske anlæg og at muliggøre opførelse af et nyt affaldsforbrændings-
anlæg. Lokalplanen muliggør yderligere opfyldning af et vandareal på ca. 3 ha mod øst for Amagervær-
kets areal. Med den mulige arealforøgelse skabes bedre rammer for øget biomasseanvendelse på Ama-
gerværket.    
 
I formålsparagraffen er om Amagerværket anført ”Amagerværket består af blok 1, 2 og 3, hvoraf blok 1 
og 3 er i drift, og hvoraf blok 1 er ombygget til at kunne fyre med biomasse. Kapaciteten kan øges ved at 
nyetablere blok 2 og CO2-regnskabet kan forbedres ved ombygning af blok 3 fra kulfyring til fyring med 
biomasse. Yderligere større udvidelser her samt andre store nyanlæg forudsætter supplerende lokalplan.”   
 
Projektet med brændselsomlægning på AMV3 ligger således inden for lokalplanens rammer.  
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5.3 VVM-regler 
AMV3 er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”, Bek. nr. 1510 af 15. december 2010, 
idet bilag 1, punkt 2a omhandler ”Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydel-
se på mindst 120 MW”.    
 
Anlæg opført på bilag 1 er altid omfattet af VVM-pligt, hvis der er tale om nyanlæg eller væsentlige æn-
dringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg.  
 
I det aktuelle projekt er der tale om et bestående anlæg, hvor ændringerne vil være knyttet til formalings- 
og forbrændingssystemet med etablering af nye møller og brændere til biomasse, ligesom der vil være 
opgradering af elfilteret til biomasse. Der er ikke tale om et nyanlæg eller væsentlige ændringer af an-
lægget som helhed.   
 
Med hensyn til ombygning af AMV3 til biomassefyring tages derfor udgangspunkt i VVM-
bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14  ”Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er 
godkendt, er udført eller er ved at blive udført når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidel-
se som ikke er omfattet af bilag 1)”, hvor projektet er omfattet af bestemmelserne om en screening for 
VVM-pligt.     
 
I det følgende er der foretaget en kort gennemgang og vurdering i forhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 
3. Yderligere indgår udfyldt ”Skema til brug for screening (VVM-pligt)” .  
  

6. Projektets karakteristika 
 

6.1 Dimensioner 
Der vil ikke være bygningsmæssige ændringer af selve AMV3, som omfatter silobygning, kedel- og ma-
skinhus samt separate bygninger med elfilter og afsvovlingsanlæg.   
 
Ved etablering af nyt formalingsanlæg udnyttes pladsen mellem blok 2 og 3, hvor der i dag er en mellem-
bygning med værksted. Mellembygningen erstattes af en ny bygning som udvides mod øst for at få plads 
til formalingsanlægget. Bygningen vil ligeledes skulle øges i højden. Mellembygningen indgår som en del 
af det samlede bygningskompleks med de tre kraftværksblokke og vil ikke være fremtrædende set fra 
områder uden for Amagerværket.     
 
Oven over mellembygningen placeres en eller to stålsiloer til mellemlagring af biopilller.  
 
Modtageanlæg og lagre 
De eksisterende biomasselagre omfatter en driftssilo og et langtidslager placeret øst for kraftværksblok-
kene. Hertil kommer et mindre lager (ombygget gipslager) i det nordøstlige hjørne af Amagerværkets 
areal.   
 
Der planlægges opført to til tre nye betonsiloer i forlængelse af og øst for den eksisterende driftssilo. Hver 
silo får et volumen på ca. 50.000 m3 svarende til ca. 30.000 tons biopiller. Højden bliver 50 - 60 m, af-
hængig af det endelige design. Lagrene placeres på en del af den eksisterende kulplads. Den eksiste-
rende driftssilo har til sammenligning et volumen på ca. 20.000 m3. Den totale højde er her 34 m. Med 
hensyn til de øvrige bygningsanlæg kan det nævnes, at kedelhuset på blok 3 har en højde på 62 m og 
skorstenene har en højde på 150 m.   
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For at give et indtryk af hvordan de nye lagre vil fremtræde er udarbejdet visualiseringer, hvor Amager-
værket ses dels fra den nordvestlige side, dels fra Prøvestenen på sydsiden af værket. De viste siloer er 
60 m høje. (Jf. separat dokument med nye lagre indsat)     
 
Det betyder, at Amagerværket, afhængig af om der bygges to eller tre siloer, sammen med de eksiste-
rende lagre får en samlet lagerkapacitet i en størrelsesorden af 100.000 – 130.000 tons biopiller.  
 
I tilknytning til de nye lagre etableres dels et nyt transportbånd fra kaj til lagre, dels et transportbånd fra 
lagre til blokbygninger. Kajbåndet ombygges/udskiftes til transport af biopiller. Der er tale om lukkede 
transportsystemer. Biopillerne fyldes i siloerne fra toppen af siloerne via transportbåndet fra kajen. Tøm-
ning af siloerne sker via automatisk udtagssystem i bunden af siloerne.    
 
Både det eksisterende transportbånd med biopiller til blok 1 og det nye transportbånd for tilførsel af biopil-
ler til blokkene vil via en kobling mellem båndene kunne udnyttes til både blok 1 og 3. Det giver sikkerhed 
for tilførsel af brændsel ved eventuelt havari på det ene af båndene.   
 
Lokalplanens § 6 punkt e) fastlægger rammerne for disse anlæg: ”kraner, siloer, bygninger for opbevaring 
af brændsel, røgrensningsanlæg og lignende anlæg kan opføres såvel inden for som uden for byggefel-
terne og må opføres i en højde af indtil 60 m.”  
 
Den ene af de to eksisterende kulkraner forventes skrottet og der etableres en CSU (Continuous Ship 
Unloader) til losning af biopiller. CSU’en placeres i den østlige ende af kajområdet, hvor kranskinnerne 
forlænges mod øst. CSU’ en adskiller sig fra en kran ved at transportere pillerne op i et lukket system. 
Ved den tilbageværende kran, som benyttes til både losning af biopiller og kul, etableres endnu en tragt til 
modtagelse af biopiller. Den eksisterende lossekapacitet til biopiller er ca. 450 t/h. Ved tilføjelse af det nye 
lossesystem i den østlige ende af kajen øges kapaciteten med ca. 600 t/h.  
 
Nye transportsystemer og siloer fremgår af nedenstående figur med rød markering (en eventuel tredje 
silo vil blive placeret i forlængelse af de to viste).  
 

 
 
Ændring af eksisterende forhold 
Det aktive kullager samt kulhåndteringsfaciliteter reduceres. Losning af kul vil ske direkte med kulkran ind 
på kulpladsen på området mellem kajgade og biomasselagre, mens den østlige del af den eksisterende 
kulplads ikke længere vil være i brug. Det betyder også at det tværgående spor med kultransport (stacker 
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reclaimer) ikke vil være i brug. Der vil yderligere være behov for en omlægning af olieledningen som løber 
langs sporet med stacker reclaimer. (Jf. Bilag 3 med oversigtsplaner)   
 
6.2 Kumulation med andre projekter 
Med hensyn til selve Amagerværket skal det tages i betragtning at Amagerværkets blok 2 permanent er 
taget ud af drift og at værket aktuelt har en mindre kapacitet end tidligere med tre blokke i drift. 
 
I lokalplanen, som omfatter hele kraftværkshalvøen, indgår på nabogrunden erstatning af det eksisteren-
de affaldsforbændingsanlæg med et nyt anlæg. Da AMV3 er et bestående anlæg er det indbefattet i lo-
kalplan og tilhørende redegørelser.    
 
I anlægsfasen 2014 – 2015 for biomassefyring på AMV3 vil der være en større aktivitet på Amagervær-
kets område, ligesom anlægsperioden vil finde sted parallelt med, at det nye affaldsforbrændingsanlæg 
opføres på naboområdet.   
 
6.3 Anvendelse af naturressourcer 
 
6.3.1 Brændsel 
AMV3 har over årene 2002 – 2012 som gennemsnit indfyret ca 560.000 tons kul årligt. 
Fuelolie benyttes kun som opstartsbrændsel og her har i samme periode som gennemsnit årligt været 
brugt ca. 3.300 tons.  
 
Ved konvertering til biomasse forventes anvendt op til 800.000 tons biopiller årligt, som gennemsnit ca. 
650.000 tons årligt. Forbruget af biopiller er beregnet for træpiller med en brændværdi på 17,5 MJ/kg. 
Træpiller transporteres overvejende med skib til Amagerværket. Træpillerne kommer fra Østersøregio-
nen, det øvrige Europa eller fra oversøiske destinationer som f.eks Nordamerika og Canada.  
 
Forbruget af olie forventes ikke at variere fra det nuværende forbrug, hvor olie bruges ved opstart af ked-
len. I forbindelse med idriftsættelse efter ombygningen til biomasse vil forbruget dog være øget.    
 
Projektet tager udgangspunkt i anvendelse af træpiller, men andre typer biomasse, som defineret i IE-
direktivet (Industrial Emissions Directive) og nu implementeret i Bek. nr. 1453 af 20.12.2012, ”Bekendtgø-
relse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg”, kan også indgå. 
 
Udgangspunktet er gængse træpiller på markedet, men hvis mere ”raffinerede” træpiller (tidligere be-
nævnt black pellets), som endnu kun produceres i mindre omfang bliver tilgængelige, kan anvendelse af 
denne type træpiller senere komme på tale.  
 
Raffinerede træpiller er træmasse, som har gennemgået en form for varmebehandling med henblik på at 
opnå en større komprimering af materialet samt modstandsdygtighed over for håndtering og fugt. Raffine-
rede træpiller har en højere brændværdi end almindelige træpiller, ca. 22 MJ/kg.       
 
Udviklingen af de raffinerede træpiller sker dog ikke så hurtigt som forventet, derfor er det vanskeligt at 
sige noget om sandsynligheden for at denne træpilletype overhovedet vil blive anvendt. Lagre, transport-
systemer, møller mv. dimensioneres og konstrueres til almindelige træpiller.  
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6.3.2 Vand 
Der vil ikke være væsentlige ændringer i forbruget af procesvand til kedel- og fjernvarmesystem. Ama-
gerværket bruger primært afsaltet havvand i fremstillingen af procesvand (deionat).    
 
Ændringer i vandforbruget på AMV3 vil være afhængig af drift af afsvovlingsanlægget, som er en stor 
vandforbruger, ca. 200.000 m3 på årsbasis. Ved fyring med træpiller som har et meget lavt svovlindhold, 
mindre end 0,05 % S, vil afsvovling være overflødig. Der vil derfor blive søgt om tilladelse til drift uden 
afsvovling ved biomassefyring i lighed med vilkårene for AMV1. Drift uden afsvovling sker under forud-
sætning af overholdelse af emissionsgrænseværdier.  
 
Størsteparten af vandforbruget i afsvovlingsanlægget er sekundavand (drænvand fra Øresundsforbindel-
sen), mens drikkevand kun udgør en lille andel, som gennemsnit årligt ca. 15.000 m3.  
 
6.3.3 Hjælpestoffer  
Ændringer i forbruget af hjælpestoffer knytter sig først og fremmest til drift af afsvovlingsanlægget. Med 
en reduceret drift ved biomasssefyring vil kalkforbruget til afsvovlingsprocessen falde, ligesom der vil 
være et mindre kemikalieforbrug til spildevandsrensning efter afsvovling. Kalkforbruget udgør ca. 7.000 – 
10.000 tons årligt. Forbruget varierer afhængig af brændselsmængde og svovlindholdet i brændslet.  
 
Der forventes ikke væsentlige ændringer i forbruget af ammoniakvand til deNOx-anlægget.  
 
6.4 Affaldsproduktion 
 
6.4.1 Røgrensningsprodukter 
Askeindholdet i træ er ca. 1% (0,5 – 1,5) mens askeindholdet i kul udgør 10 – 15 %.  
Ved biomassefyring vil askeproduktionen derfor reduceres væsentligt.  
 
Regnes med en askeprocent på 12,5 % for kul, vil askeandelen fra indfyring af 560.000 tons kul udgøre  
70.000 tons fordelt på ca 10 % bundaske/slagge og 90 % flyveaske. Bundaske og flyveaske afsættes til 
kommercielt brug (cement- og betonproduktion).    
 
Regnes med en askeprocent på op til 1,5 % vil askeproduktionen ved træpillefyring udgøre op til 12.000 
tons med en nogenlunde ligelig fordeling mellem bundaske og flyveaske. Flyveasken forventes i første 
omgang at skulle deponeres, mens nyttiggørelse af bundasken som på AMV1 forventes mulig. Nyttiggø-
relse af bundaske til jordbrugsformål sker i henhold til bioaskebekendtgørelsen, ”Bekendtgørelse om an-
vendelse af bioaske til jordbrugsformål”, Bek. nr. 818 af 21.07.2008.      
 
På baggrund af den generelt øgede biomasseanvendelse er der inden for kraftværkssektoren på europæ-
isk plan aktiviteter i gang med henblik på at finde muligheder for nyttiggørelse af flyveasken.    
 
Produktionen af gips vil bortfalde ved drift uden afsvovling. I 2011 udgjorde gipsproduktionen ca. 14.700 
tons. Produktionen varierer afhængig af brændselsmængde og svovlprocent i brændslet. I tilknytning til 
drift uden afsvovling vil også produktionen af spildevandsslam (filtergips) i spildevandsrensningsanlægget 
falde. Mængden udgør op til 600 tons årligt.  
 
6.4.2 Øvrigt affald 
Håndtering af erhvervsaffald sker i overensstemmelse med regulativer for Københavns Kommune. Der vil 
ikke være nye affaldsfraktioner eller væsentlige ændringer i mængder i forhold til nu.  
 
Byggeaffald i forbindelse med erstatning af mellembygningen vil ligeledes blive håndteret og sorteret i 
henhold til gældende regulativer.  
 



 Vattenfall A/S 
 Dok. nr. 29353448 
 
 Side 11 af 36 

6.5 Forurening og gener 
 
6.5.1 Emissioner til luft 
Emissionsgrænseværdier for det eksisterende kulfyrede anlæg fremgår af nedenstående tabel (Revurde-
ring af miljøgodkendelsen af Amagerværkets blok 3, december 2004) 

Parameter Grænseværdier 
mg/Nm3 

% O2 

SO2 400 6 % 
NOx : 
Indtil 1. januar 2016 
Fra 1. januar 2016 

 
400 
200 

6 % 

Støv 50 6 % 
HCl 10 10 % 
HF 3    10 % 
Hg 0,1 10 % 
Cd 0,1 10 % 
Summen af  Ni, V, Cr, Cu, Pb  5 10 % 

 
AMV3 er forsynet med elfilter, deNOx-anlæg og afsvovlingsanlæg.  
 
De gennemsnitlige emissionskoncentrationer ligger for de fleste parametre væsentligt under de anførte 
grænseværdier.  
 
I henhold til IE-direktivet skal eksisterende/nye anlæg > 300 MW kunne overholde nedenstående græn-
seværdier (jf. Bek.nr. 1453 af 20.12.2012) :  

Parameter  Kul Biomasse Olie 
SO2 mg/Nm3 200 (150) 200 (150)  200 (150) 
NOx mg/Nm3 200 (150) 200 (150) 150 (100) 
Støv mg/Nm3 20 (10) 20 (20) 20 (10) 

O2 %: 6 % for fast brændsel , 3 % for flydende brændsel. Grænseværdier for nye anlæg er anført i parentes.   
 
For AMV3 på biomasse tages derfor udgangspunkt i disse grænseværdier. Det skal bemærkes, at AMV3 
under alle omstændigheder skal overholde bekendtgørelsens krav til eksisterende anlæg fra 1.januar 
2016. 
 
I nedenstående tabel er vist de gennemsnitlige årlige udledninger af SO2, NOx og støv fra AMV3. 
  

Årlig udledning1)  SO2 NOx Støv 
tons 160 424 5 

1) SO2, NOx over årene 2002 -2012, støv fra 2006 til 2012 
 
I bilag 2 er foretaget en sammenstilling af eksisterende og forventede emissioner.  
 
Forhold vedrørende de enkelte emissioner - koncentrationer og årlige udledninger - er gennemgået ne-
denfor, samt i bilag 2.  
    
CO2 
Erstatning af 560.000 tons kul med biomasse svarer til en CO2-reduktion på ca. 1,3 millioner tons. 
 
SO2 
Afsvovlingsanlægget på AMV3 er baseret på en våd proces med gips som restprodukt. Processen fore-
går ved at røggassen vaskes i en kalkopløsning og røggassens indhold af SO2 ved en reaktion med kal-
ken danner gips. 
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Niveauet for den nuværende udledning af SO2 fra AMV3 er mindre end 50 mg/Nm3. 
 
Da træpiller har et lavt indhold af svovl (mindre end 0,05%) ønsker Amagerværket at have mulighed for 
drift uden afsvovling, når der fyres med 100 % biomasse. Afsvovlingsanlægget er en stor energiforbruger 
og drift uden afsvovling vil derfor øge virkningsgraden. Hertil kommer et reduceret forbrug af vand og 
hjælpestoffer ved drift uden afsvovling.    
 
Regnes med en svovlprocent på 0,05% i træpillerne og en svovlindbinding på 50 % i asken vil emissio-
nen af SO2 udgøre ca. 83 mg/Nm3 (tør, 6% ilt). I henhold til direktivet for industrielle emissioner er græn-
seværdien for SO2 for eksisterende anlæg 200 mg/Nm3. Emissionsniveauet for SO2 er i henhold til BREF-
dokumentet (Best Available Techniques Reference document) for store fyringsanlæg 50-200 mg/Nm3 for 
biomassefyrede anlæg. AMV3 vil således både kunne overholde IE-direktivets krav og BAT emissionsni-
veauet ved drift uden afsvovling. 
 
Erfaringer fra AMV1 viser, at SO2-emissionen ved træpillefyring uden afsvovling reelt ligger endnu lavere  
og også under niveauet for kulfyring efter afsvovling. Det forventes også at kunne opnås på AMV3.   
 
Målinger på AMV1 i 2012, hvor der bl.a blev målt SO2 i røggassen før afsvovling viser et niveau under 1 
mg/Nm3 SO2 ved ren træpillefyring.         
 
Regnes her med en SO2-emission på 5 mg/Nm3 ((6 % ilt) ved træpillefyring (800.000 tons) vil den årlige 
udledning fra AMV3 udgøre ca. 25 tons SO2.  Det svarer til en reduktion på godt 80 % set i forhold til en 
gennemsnitlig årlig udledning på ca.160 tons (2002 – 2012).    
 
Skiftet fra kul til biomasse på AMV3 vil således resultere i et fald i udledningen af SO2. Samtidig vil drift 
uden afsvovling spare egetforbrug af el, samt forbrug af vand og hjælpestoffer til afsvovlingen.     
 
Afsvovlingsanlægget vil kunne kobles ind, hvis der skiftes brændsel, eller emissionsgrænseværdi ikke 
kan overholdes.   
 
NOx 

DeNOx-anlægget på AMV3 er et ”high dust” SCR(Selective Catalytic Reduction) anlæg, hvor processen 
foregår ved at ammoniakvand indsprøjtes i røggassen og over en katalysator reducerer NOx til frit kvæl-
stof, som udledes med røggassen. DeNOx-anlægget er placeret før elfilter og afsvovlingsanlæg. 
 
På grund af indholdet af kaliumklorid (KCl) i bioasken, som kan medføre deaktivering af katalysatorele-
menterne, påregnes en hyppigere udskiftning af katalysatorelementerne for at opretholde en høj deNOx-
grad. I perioder op til udskiftning af elementer kan dog forventes et fald i rensningsgraden.    
 
Der vurderes ikke at være problemer med overholdelse af en emissionsgrænseværdi på 200 mg/Nm3 for 
eksisterende anlæg jf. IE-direktivet, eller tilsvarende at kunne ligge inden for BAT-niveauet på 50 – 200 
mg/Nm3 for biomassefyrede anlæg.   
 
Udledningen af NOx fra AMV3 udgør over årene 2002 – 2012 som årligt gennemsnit ca. 424 tons. Der 
ses nogen variation over årene og med en faldende tendens. Gennemsnittet for årene 2006 – 2012 er 
274 tons.    
 
Da NOx-dannelsen er lavere ved træpillefyring end ved kulfyring forventes deNOx-anlægget selv ved en 
lavere reduktionsgrad end ved kulfyring at kunne opretholde en tilsvarende lav udledning af NOx som ved 
kulfyring.  
 
Til sammenligning var den gennemsnitlige NOx-emission på AMV1 ca. 31 mg/Nm3 (2011 – 2012).  
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Regnes konservativt med en emission på 50 mg/Nm3 vil der fra AMV3 årligt udledes ca. 245 tons NOx 
ved indfyring af 800.000 tons biomasse. Det ligger inden for den variation som ses ved kulfyring.  
 
Samlet ses vurderes der ikke at ske en forøgelse af NOx-emissionen fra AMV3 i forhold til kulfyring.   
 
Støv 
AMV3 er forsynet med et effektivt elfilter. Elfilteret vil i lighed med elfilteret på AMV1 blive tilpasset til bio-
massefyring. Opgraderingen omfatter bl.a. et nyt styresystem og forbedring af tragte.Tilføjelse af røggas-
køler før elfilteret giver mulighed for at regulere røggastemperaturen til elfilteret og dermed også sikre 
effektiviteten.    
 
På grund af det lave askeindhold samt bioaskens beskaffenhed er det vanskeligt at opnå helt den samme 
udskillelsesgrad i elfilteret som ved kulfyring.    
 
På AMV1 som typisk er fyret med en blanding af halmpiller og træpiller er der dog opnået et lavt niveau 
for støvemissionen fra biomassefyring, ca. 5 mg/Nm3. Da elfilteret på AMV3 opgraderes/ombygges i lig-
hed med elfilteret på AMV1 forventes tilsvarende at kunne opnås her. Det kan her tilføjes, at ren træaske 
lettere udskilles end ren halmaske.  
 
BAT-niveauet for støv ved biomassefyring er 5 – 20 mg/Nm3.   
 
Da støvemissionen fra AMV3 ved kulfyring over en årrække har været meget lav, ca. 1 mg/Nm3, også for 
et kulfyret anlæg, må emissionen af støv derfor forventes at stige ved biomassefyring. Højere emissioner 
ved kulfyring på AMV3 må dog også tages i betragtning.   
 
Forudsættes indfyring af 800.000 tons træpiller på AMV3  med en gennemsnitlig støvemission på 5 -10 
mg/Nm3 vil den årlige udledning udgøre ca. 25 - 50 tons støv.        
 
Det skal bemærkes, at der er tale om en maximal mængde biomasse så det nævnte interval også er 
dækkende for variationer i støvemissionen.  
 
HCl 
Emission af HCl ved kulfyring 

Kloridindholdet i kul kan variere fra ca. 0,01% til 0,2%. Den eksisterende grænseværdi for HCl ved kulfy-
ring er 10 mg/Nm3 (tør, 10 % ilt). Som sideeffekt ved afsvovling sker der her en fjernelse af HCl som be-
virker at en sådan grænseværdi kan overholdes.     
 
Emission af HCl ved biomassefyring 

Træ har et kloridindhold på ca. 0,02 % (200 mg/kg), mens halm har et noget højere kloridindhold 0,2 – 
0,4 %.  Regnes der med at 50 % af kloridindholdet bindes i asken vil der ved træpillefyring uden afsvov-
ling emitteres ca. 15 mg/Nm3 (tør, 10 % ilt.). Erfaringer fra AMV1 tyder på en endnu højere askeindbin-
ding.  
 
I Luftvejledningens afsnit om energianlæg er der ikke anført en grænseværdi for HCl ved biomassefyring. 
I miljøgodkendelsen af AMV1 er sat en grænseværdi på 400 mg/Nm3 ved biomassefyring. Denne græn-
seværdi er dog til forhandling med miljømyndigheden og må forventes skærpet. 
 
På andre biomassefyrede anlæg er set grænseværdier på 50 – 100 mg/Nm3, afhængig af  biomassetype.     
 
Supplerende skal det bemærkes at BAT-emissionsniveauet for biomasse og tørv er anført til < 25 
mg/Nm3 (ca. 18 mg/Nm3 ved 10 % ilt), halm dog undtaget.    
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Målinger i røggassen før afsvovling ved træpillefyring på AMV1 viser en middelværdi for HCl på ca. 2,5 
mg/Nm3 (10 % ilt). Ved indfyring af 800.000 tons svarer det til en udledning på ca. 17 tons. (Jf. bilag 2)  
 
Samlet set vil der være en mindre forøgelse af udledningen af HCl. Til gengæld vil drift uden afsvovling 
betyde et mindre ressource- og energiforbrug.     
 
HF 
AMV3 har en grænseværdi på 3 mg/Nm3 (10 % ilt). Den faktiske emission ligger tæt på grænseværdien. 
 
Da indholdet af fluorid i træpiller er meget lavt, vil der ikke ske en forøgelse af udledningen af HF. De 
meget lave værdier, som er målt på AMV1 indikerer derimod et fald.  
 
NH3 

BAT-niveauet for emission af ammoniak i forbindelse med SCR-anlæg er anført til < 5 mg/Nm3.  
 
Ved godkendelsen af deNOX-anlægget blev der sat denne grænseværdi for AMV3. AMV1 har ligeledes 
en grænseværdi på 5 mg/Nm3 (10 % ilt).    
 
Udledningen af ammoniak fra AMV3 ved kulfyring er meget lille < 0,1 mg/Nm3. Om der vil være et tilsva-
rende lavt niveau ved biomassefyring er vanskeligt at forudsige. På AMV1 som er biomassefyret er emis-
sionen dog højere, ca 3 mg/Nm3. Tages udgangspunkt i AMV1 må forventes en øget udledning af am-
moniak. Det skal dog bemærkes, at de to SCR-anlæg er placeret forskelligt i røggasvejen og derfor ikke 
er helt sammenlignelige.  
 
Tungmetaller 
AMV3 har grænseværdier for Hg, Cd samt Cr, Cu, Pb, Ni og V.  
 
Tungmetaller forekommer naturligt i såvel fossile brændsler som biomasse i varierende omfang. Indhol-
det af tungmetaller har generelt et lavt niveau i træpiller. Blandt de nævnte metaller er indholdet af Cd 
dog på linie med indholdet i kul. Yderligere er der et relativt højt indhold af Zn.  
  
Da de fleste af tungmetallerne er partikelbårne er elfilterets effektivitet til udskillelse af partikler af stor 
betydning. Elfilteret på AMV3 opgraderes/moderniseres derfor i lighed med elfilteret på AMV1, hvor der er 
opnået en høj effektivitet.  
 
Det skal understreges, at der ses stor variation i tungmetalindholdet i kul både mellem de enkelte kultyper 
af forskellig geografisk oprindelse, men også inden for kultyper som geografisk er tæt placeret. Tungme-
talindholdet varierer også i træpiller, men i en mindre skala.   
 
I lighed med HCl er der heller ikke anført grænseværdier for tungmetaller ved biomassefyring i Luftvejled-
ningen.   
 
De eksisterende grænseværdier for tungmetaller ved kulfyring på AMV3 forventes skærpet i lighed med 
grænseværdier set ved revurderinger på andre kulfyrede anlæg. Eksisterende grænseværdier og eksem-
pel på skærpede grænseværdier for tungmetaller er sammenstillet i bilag 2. Her er de skærpede grænse-
værdier også anvendt for biomasse.  
 
Hg 
Kviksølv er et flygtigt sporstof og ikke på samme måde partikelbundet som de øvrige tungmetaller i tabel-
len ovenfor.  
 
Da træpiller typisk har et meget lavt kviksølvindhold, mindre end 0,01 mg/kg må forventes et fald i udled-
ningen af kviksølv.     
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Målinger på henholdsvis AMV3 og AMV1 understøtter dette.  
 
Udledningen fra AMV3 ved kulfyring estimeres til et gennemsnit på ca. 14 kg årligt. (Jf. bilag 2)  
Her beregnet med EMOK (Emissionsmodel for kraftværker), hvor der regnes med en udskillelsesgrad på 
71%, dvs. den andel som udskilles med slagge og flyveaske samt i afsvovlingsanlægget. 
 
Regnes med en udskillelsesgrad på 49 % (ingen afsvovling) og et kviksølvindhold på 0,0033 mg/kg i træ-
piller vil der ved indfyring af 800.000 tons træpiller udledes ca. 1,2 kg kviksølv årligt. Selv ved en lavere 
udskillelsesgrad og et højere kviksølvindhold vil der være tale om et fald i udledningen.  
 
Skift til biomasse betyder derfor et fald i udledningen af kviksølv fra AMV3. 
 
Cd 
Præstationsmålinger på AMV1 i 2011 og 2012 viser middelkoncentrationer på henholdsvis < 0,001 
mg/Nm3 og < 0,0009 mg/Nm3 (10 % ilt) ved biomassefyring. Ved ren træpillefyring er der ved særskilte 
målinger i røggassen før afsvovlingen målt en middelkoncentration < 0,0002 mg/Nm3.   
 
Præstationsmålinger på AMV3 ved kulfyring i 2011 og 2012 viser middelkoncentrationer på henholdsvis < 
0,00048 mg/Nm3 og < 0,001 mg/Nm3.   
 
Både ved kulfyring og biomassefyring ligger alle målte værdier under 0,001 mg/Nm3. 
 
Den gennemsnitlige årlige udledning af Cd vurderes at være neutral ved biomassefyring set i forhold til 
kulfyring på AMV3, variationer i indhold og brændselsmængde taget i betragtning.   
 
Cr, Cu, Ni, Pb, V   
Målte koncentrationer af ovennævnte metaller ved henholdsvis kulfyring på AMV3 og biomassefyring på 
AMV1 fremgår af bilag 2. 
 
På baggrund af målinger og beregninger vurderes den samlede årlige udledning af Cr, Cu, Ni, Pb, og V at 
være neutral i forhold til de nuværende forhold.   
 
En øget støvudledning kompenseres af et lavere tungmetalindhold i træpillerne.  
 
Andre tungmetaller 
På baggrund af det relativt høje indhold af Zn i træpiller kan forventes en øget udledning. Det skal be-
mærkes at zink generelt optræder i større mængder end de øvrige metaller, ligesom der ses stor variation 
i såvel kul som træpiller. Udledningen af de øvrige metaller, som opgøres årligt – As, Be og Se – vil være 
neutral eller faldende.       
 
Immissioner 
Med hensyn til den lokale luftkvalitet må emissionerne fra Amagerværket ikke give anledning til immissi-
onsbidrag, som for de væsentligste emissioner overstiger flg. B-værdier (Jf. Luftvejledningen): 
 

Parameter B-værdi 
SO2: 250 µg/m3 
NOx (NO2): 125 µg/m3 
Støv:  80 µg/m3 
HCl  50 µg/m3 

 
Beregning af immissionsbidrag foretages ved beregning med OML-modellen.  
 
I forhold til tidligere med AMV2 i drift er emissionerne fra Amagerværket reduceret.  
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Nedenstående skema viser resultater fra OML-beregninger for både AMV1 og AMV3 på træpiller ved 
normal drift. I beregningerne er anvendt gældende grænseværdier for AMV1 samt forudsat grænsevær-
dier for AMV3 i henhold til IE-direktivets grænseværdier for eksisterende anlæg. Det skal bemærkes, at 
grænseværdier for kul og biomasse er de samme.  
 
For HCl er forudsat en emissionskoncentration på 100 mg/Nm3 (10 % O2) på både AMV1 og AMV3 ved 
drift uden afsvovling i forbindelse med biomassefyring. 
 

AMV1 + AMV3 Immissionsbidrag i  
µg/m3 (AMV1/AMV3 
og samlet) 

B-værdi i µg/m3 
 

Samlet bidrag i % 
af B-værdi  

13,91 19,77 SO2 

31,88 
250 13 

6,95 9,89 NOx 
15,94 

125 13 

2,09 1,98 Støv 
3,72 

80 5 

9,46 13,44 HCl 
21,68 

50 43 

 
Beregningerne er foretaget ved en receptorhøjde på 1,5 m. B-værdier kan også overholdes ved en recep-
torhøjde på 100 m. Her udgør immissionsbidraget for HCl under de nævnte forudsætninger 41 µg/m3.  
 
Skorstenene for AMV1 og AMV3 er 150 m høje. Centrum for beregningen er placeret i skorstenen for 
AMV3. 
 
Maksimale immissionsbidrag findes i en afstand af 1200 meter fra beregningens centrum.  
 
B-værdier for tungmetaller kan overholdes med god sikkerhed.   
 
6.5.2 Diffus støv, lugt 
Transport, håndtering og opbevaring af biomasse vil ske i lukkede systemer i lighed med eksisterende 
krav til biomassefaciliteter på Amagerværket.  
 
Afkast til luft fra nye transportsystemer og siloer forsynes med støvfiltre, som kan overholde en grænse-
værdi på 5 mg/Nm3 (grænseværdi for træstøv jf. Luftvejledningen)  
 
Med nye og forbedrede lossefaciliteter til biopiller vil Amagerværket i højere grad kunne forebygge støv-
spredning ved losning.  
 
Der er ikke konstateret lugtgener ved den eksisterende håndtering af træpiller og halmpiller på Amager-
værket.  
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BAT 
Det væsentligste forhold ved losning, oplag og håndtering af biomasse er forebyggelse af støv. 
Nedenstående tabel som er et uddrag af tabel 5.30 i BREF-dokumentet for store fyringsanlæg sammen-
fatter hvad der anses for BAT i relation til biomasse.  
Påvirkning BAT 
Støv - Brug af laste- og losseudstyr med minimal faldhøjde, for at 

reducere støvdannelse 
- Brug af sprinklersystemer for at reducere støvdannelse fra 

områder med lagre 
- Placering af transportbånd mv. så påkørsel undgås. 
- Brug af renseudstyr på transportbånd så støv undgås. 
- Ved støvende biomasse: anvendelse af lukkede transportsy-

stemer med driftsikkert og robust udtags- og filtreringsudstyr 
ved omkast. 

- Rationalisering af transportsystemer, så unødig transport 
undgås. 

- Brug af godt design og konstruktionspraksis og tilstrækkelig 
vedligeholdelse. 

Vandforurening Lager på befæstet overflade med dræn, vandopsamling og vand-
rensning . 

 
Stabil forbrænding Sikring af at der er to eller flere lagersystemer ved samfyring af flere 

typer biomasse så blandingen af indfyret brændsel kan kontrolleres i 
henhold til kvalitet 

Brandforebyggelse Overvågning af områder med lagre af biomasse ved hjælp af auto-
matiske systemer til detektion af brande forårsaget af selvantændelse 
og til identifikation af risikosteder      

 
For nyt lossudstyr, transportsystemer og lagre på Amagerværket gælder: 
Støv:    
Nyt losseaggregat (CSU) som transporterer biopiller op i et lukket system minimerer støvspredning ved 
losning. 
Transporten af biopillerne foregår i lukkede systemer og udsugning af luft forsynes med støvfiltreringsud-
styr. Transportbånd føres i højden. Hvor der er mulighed for påkørsel opsættes afskærmning.  
De nye lagre indgår i et sammenhængende transportsystem med de eksisterende lagre, herved undgås 
unødig transport.       
Lagrene er lukkede og tømmes automatisk fra bunden efter princippet ”først ind, først ud”.  
Transportudstyr og lagre indrettes så der er god adgang for rengøring og vedligeholdelse af anlæggene.   
Da biopillerne ikke må blive våde og ligger under tag, er sprinkling med henblik på støvminimering ikke 
relevant i denne sammenhæng. 
Vandforurening: Vandopsamling er ikke aktuelt, da biopillerne placeres indenfor i lukkede lagre 
Stabil forbrænding: Med opførelse af ekstra driftslagre bliver Amagerværket bedre i stand til kunne opbe-
vare forskellige typer biomasse separat og dermed også til at kontrollere og håndtere en eventuel blan-
ding af flere typer biomasse      
Brandforebyggelse: Lagrene overvåges med hensyn til temperatur og gnistdetektion 
 
6.5.3 Emissioner fra skibe  
Emissioner fra skibe i havn ved Amagerværket er estimeret på baggrund af oplysninger i  
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 11, 2003, “Emissioner fra skibe i havn” samt Miljøprojekt nr. 1307, 
2009, “Ship emissions and air pollution in Denmark”. 
 
Flg.emissionsfaktorer er anvendt jf. tabel 5.2 i  “Ship emissions and air pollution in Denmark” 
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 Hovedmotor  (g/kWh) Hjælpemotor (g/kWh) 
NOx 12 11 
SO2 4 0,4 
Partikler 0,36 0,18 

 
Emissionerne er beregnet ud fra effektforbrug ved kaj og effektforbrug ved manøvrer (ind- og udsejling) jf. 
bilag A og B i “Emissioner fra skibe i havn” . Emissionsfaktorerne er opdateret med de ovenfor nævnte. 
Der er regnet med 225 skibe af typen “Andre bulkcarrier” med en liggetid på 10 timer (middel bruttoton-
nage 5.400 ).   
 
De årlige emissioner estimeres til 
 Tons 
NOx 7,1 
SO2 0,6 
Partikler 0,1 

 
I forhold til antallet af skibe i 2011, som anses som repræsentativt for de eksisterende forhold, udgør det 
en forøgelse af NOx-emissionen på 2,5 tons. Ændringerne mht. SO2 og partikler er marginale.  
 
Det skal bemærkes at den internationale søfartsorganisation IMO foreskriver skærpede NOx-krav til nye 
skibe fra 2016.   
 
6.5.4 Støj 
Støjgrænser for Amagerværket er fastlagt i miljøgodkendelsen ”Revurdering, Amagerværkets fællesan-
læg, 23 december 2008”.  
 
Efter moderniseringen af AMV1 blev der ved kildestyrkemålinger og efterfølgende støjberegninger kon-
stateret overskridelser af støjgrænserne i nogle af kontrolpunkterne.  
 
De væsentligste støjkilder blev identificeret og en handlingsplan for støjreducerende foranstaltninger 
iværksat. Størsteparten af de identificerede kilder er nu støjdæmpet og der er foretaget kildestyrkebe-
stemmelse på en del af kilderne. Den foreløbige status fra november 2012 peger på, at støjgrænserne vil 
kunne overholdes. Kildestyrkebestemmelse på de resterende kilder forventes gennemført i foråret 2013, 
hvorefter støjrapport vil foreligge.   
 
I forbindelse med udvidelsen af transport- og lagerkapacitet for biomasse på Amagerværket vil der kom-
me nye støjkilder til. Nye støjkilder vurderes i forhold til det samlede støjbidrag fra Amagerværket, såle-
des at der kan stilles krav til leverandører om maksimale støjbidrag fra nye kilder.  
 
Samtidig vil brændselsomlægningen betyde, at bidraget fra nogle af de eksisterende støjkilder vil falde 
bort, herunder kørsel med stacker reclaimer. 
 
Der er udført en beregning af støjen fra Amagerværket ved fuld last på biomasse på AMV3 og AMV1,  
kulhåndtering i drift samt med 2 skibe og en kulpram under losning. Under forudsætning af at de støj-
dæmpende foranstaltninger opfylder kravene samt at nye kilder overholder udbudsbetingelserne vil gæl-
dende støjkrav kunne overholdes i alle kontrolpunkter. (Jf. rapporten ”Vattenfall A/S Amagerværket, Be-
regning af ekstern støj marts 2013”, 31.03.2013) 
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6.5.5 Kølevand 
Der vil ikke ske ændringer mht. udledning af kølevand fra AMV3. 
Udledningen af kølevand fra Amagerværket er reguleret i den eksisterende miljøgodkendelse for AMV3.  
 
6.5.6 Spildevand 
Overfladevand 
Ved bygning af nye lagre vil det befæstede areal øges. Overfladevand vil blive håndteret efter gældende 
principper for Amagerværket, hvor overfladevand fra befæstede arealer ledes via sandfang og olieudskil-
ler.    
 
Det vurderes at der samlet set skal afledes regnvand fra ca. 8.000 m2 med nye siloer samt veje og plad-
ser. De befæstede arealer (veje og pladser) udgør 5.000 m2. 
 
Tages udgangspunkt i klimanormalen for nedbør i hovedstadsområdet på 613 mm årligt, svarer det til en 
vandmængde på ca. 5.000 m3.   
 
Udledning af overfladevand til recipient er reguleret i miljøgodkendelsen ”Revurdering, direkte udledning 
af spildevand til recipient fra Amagerværket”, 4. oktober 2011 
 
Spildevand til kloak 
Ændringer i udledning af spildevand til kloak vil være forbundet med drift af afsvovlingsanlæg i forbindel-
se med biomassefyringen.  
 
Spildevand fra afsvovlingsanlægget på blok 3 ledes efter intern rensning i spildevandsrensningsanlæg  
(fælles med blok 1) til offentlig kloak. Ved mindre drift af afsvovlingsanlægget vil spildevandsstrømmen 
herfra reduceres. 
 
Samtidig genbruges vand fra neutralisationsbassiner og sedimentationsbassiner i afsvovlingsanlægget på 
AMV3. Ved en reduceret anvendelse af afsvovlingsanlægget på blok 3 vil spildevandet fra neutralisati-
ons- og sedimentationsbassiner blive afledt til kloak, samlet set ca. 50.000 m3. Til gengæld vil der være 
en mindre udledning af spildevand fra afsvovlingsanlægget. I 2011 var udledningen fra spildevandsrens-
ningsanlægget efter afsvovling ca. 45.000 m3. Mængderne udligner stort set hinanden. 
 
Københavns kommune, Center for Miljø, er myndighed for udledning til kloak.  
 
6.5.7 Transport 
Amagerværket er placeret med god adgang for transporter med skib og tilførsel af brændslerne kul, olie 
og biomasse foregår normalt ad vandvejen. Yderligere er der mulighed for at udskibe kulflyveaske og –
slagge.  
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En mindre andel af biopillerne transporteres med lastbil til værket. 
 
Skib 
Der har i 2011 været anløb af 145 skibe med brændsler til Amagerværket, dvs. både kulskibe og skibe 
med biopiller.   
 
Da der ved biomassefyring kræves en større mængde brændsel, ca. 40 % mere i forhold til kulfyring, kan 
der blive tale om et større antal skibe i forbindelse med transport af biopiller til Amagerværket. Antallet af 
skibe vil dog i høj grad være afhængig af de aktuelle skibsstørrelser og fordelingen af dem. Tilførsel af 
biopiller fra det europæiske område vil finde sted i mindre skibe med en last fra 2.500 – 7.000 tons, mens 
der ved tilførsel fra oversøiske destinationer kan blive tale om skibe med en last fra 30.000 – 50.000 tons 
og muligvis helt op til 70.000 tons. Det skal bemærkes, at havnen ved Amagerværket har en vanddybde 
på 12 m og derfor kan modtage store skibe.     
 
Hvis det antages at der skal losses 1, 2 mio biopiller, dvs. både AMV1 og AMV3 fyres alene med biopiller, 
estimeres antallet af skibe at kunne udgøre 200 - 225 skibe af den mindre kategori. Få store skibe ænd-
rer antallet væsentligt.  
 
Af en statistik fra Farvandsvæsenet vedrørende skibstrafik i Øresund fremgår det, at antallet af skibspas-
sager i Øresund i 2009 udgjorde 31.574.  
 
Hvis hvert skibsanløb til Amagerværket tæller for to passager udgør 225 skibsanløb 1,4 % af den samle-
de skibstrafik i Øresund, hvis tallet fra 2009 fastholdes. I forhold til de 145 skibe som i 2011 anløb Ama-
gerværket er det en forøgelse fra 0,9 % til 1,4 %.   
 
I Miljøprojekt nr. 1307 fra 2009 “Ship emissions and air pollution in Denmark” er antallet af skibsanløb 
(tankskibe, bulk carriers, containerskibe, færger, krydstogtskibe) i Københavns Havn opgjort til 3609 i 
2008. 
 
Antallet af bulk carriers, som skibe til Amagerværket repræsenterer, er i 2008 opgjort til 1212.    
 
Lastbil 
De væsentligste lastbiltransporter til værket udgøres af tilførsel af biopiller samt af hjælpestoffer til miljø-
anlæggene på AMV1 og AMV3, dvs. kalk til afsvovlingsanlæg og ammoniakvand til deNOx-anlæg 
 
Gips og en delmængde af kulflyveasken transporteres med lastbil. Flyveaske til cementindustrien udski-
bes, mens flyveaske til betonproduktion køres fra værket med lastbil. Aske fra biomassefyring køres lige-
ledes fra værket med lastbil.    
 
På baggrund af tal fra 2011 kan opstilles nedenstående estimat for de væsentligste lastbiltransporter:  

Produkt Mængde i tons/år  Tilkørsel  Frakørsel 
Biopiller 63.500 2117  
Kalk 7.100 237  
Ammoniakvand 4.400 176  
Gips 14.700    490 
Flyveaske (kul)1) 47.360 / 2  790 
Bioaske 8.000  267 
Antal transporter /år 4077 
Antal transporter /dag (250 dage) 17 
  

1) Kulflyveaskeproduktion i 2011. Det antages her at 50 % af asken køres fra værket med lastbil.  
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Antallet er beregnet med transport af 30 tons pr. lastbil. Ammoniakvand med 25 tons.  

Ud over de nævnte transporter vil der være et mindre antal transporter med øvrige hjælpestoffer mv.   

Brændselsomlægning til biomasse på AMV3 vil i forhold til lastbiltransporter som det væsentligste betyde 
reduktion/bortfald af frakørsel af kulflyveaske og gips, ligesom der vil være en reduceret tilførsel af kalk. 
Til gengæld øges mængden af bioaske fra 8.000 til ca. 20.000 tons.  

 
Antages det at bioaskeproduktionen øges til 20.000 tons, mens posterne med kalk, kulflyveaske og gips 
bortfalder, reduceres det årlige antal med ca. 1000 transporter og det daglige antal til ca.12.      
 
Samlet set vurderes et niveau på 12 – 17 transporter pr. dag at være dækkende for de variationer og 
driftssituationer, der normalt vil forekomme.       
 
Den tomme tilkørsel eller frakørsel er ikke indregnet i tallene.  
 
Anlægsfase 
I anlægsfasen med opførelse af nye lagre og transportsystemer vil der være en øget transport med tilfør-
sel af materialer til værket. Transporterne forventes fordelt på såvel skib som lastbil.  
 

6.6 Risiko for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologi-
er  

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen (Bek.1666 af 14.12.06).  
 
Amagerværket har et oplag af ammoniakvand, som benyttes til forsyning af  deNOx-anlæggene på hen-
holdsvis AMV1 og AMV3. Tanken har et volumen på 500 m3 og en lagerkapacitet på ca. 400 tons ammo-
niakvand. Da ammoniakvandet har en koncentration på mindre end 25 %, er Amagerværket ikke omfattet 
af risikobekendtgørelsen  
 
Fyring med biomasse på Amagerværkets blok 3 vil ikke ændre dette forhold. 
 
Biopiller er støvende materiale og de væsentligste risici forbundet med håndtering og lagring af biopiller 
er brand og eksplosion. 
 
Områder med støv fra biopiller identificeres og klassificeres i henhold til ATEX-regulativ.   
 
Der vil blive etableret en række foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning af uheld med brand og 
eksplosion.   

• Brand- og gnistdetektion 
• Eksplosionsaflastning 
• Overvågning af temperatur og CO 
• Nødtømmesystemer 
• Rengøringsudstyr 
• Filtre ved omkast 

 
Lagre og udstyr vil blive etableret i samråd med og efter godkendelse af Københavns Brandvæsen og 
Beredskabsstyrelsen. Herunder vil eksisterende erfaringer på Amagerværket og andre kraftværker udnyt-
tes, så brand og eksplosion forebygges med bedst mulige midler.    
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7. Projektets placering 
 
7.1 Nuværende arealanvendelse 
Projektet med biomassefyring på Amagerværkets blok 3 vil ikke ændre den nuværende arealanvendelse, 
som i henhold til lokalplanen fastholdes til tekniske anlæg. 
 

7.2 Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i 
området 

Fyring med biomasse på AMV3 vurderes ikke at have betydning for områdets naturressourcer, kvalitet og 
regenereringskapacitet. Kraftværkshalvøen er et inddæmmet og opfyldt vandområde. 
 
Der er ingen drikkevandsinteresser i området.    
 

7.3 Det naturlige miljøs bæreevne 
På arealet hvor Amagerværket er placeret må der i henhold til tillæg 1 til kommuneplan 2011 ” udøves 
virksomhed hvortil der af hensyn til forurening stilles særlige beliggenhedskrav. Der åbnes mulighed for 
virksomhed med et vejledende afstandskrav til forureningsfølsom anvendelse på højst 500 m.” 
 
Vandområdet ud for Amagerværket er en del af Københavns Havn, som er udpeget som stærkt fysisk 
modificeret vandområde, jf. den tidligere udsendte vandplan for Øresund. Målsætningen er godt økolo-
gisk potentiale og god kemisk tilstand.  
 
Projektet med 100 % biomasse på AMV3 vil ikke give anledning til øget påvirkning af recipienten.  
 
7.3.1 Beskyttede arter efter bilag IV samt danske rødlistearter  
Fortegnelse over i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV findes i 
bilag 11 i “Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter”, Bek. nr. 408 af 01.05.2007.  
 
En rødlistet art er en plante- eller dyreart som er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde, eller sjæl-
den. 
 
Vattenfall har ikke kendskab til, at området hvor Amagerværket er placeret rummer nogle af disse arter. 
Området er et fladt inddæmmet og opfyldt areal uden nævneværdig bevoksning eller vegetation.   
 
Af Københavns Kommunes rapport “Plads til naturen, Strategi for biologisk mangfoldighed i København” , 
Teknik og miljøforvaltningen 2011, fremgår det at ingen af plantearterne eller insekterne på bilag IV findes 
i Københavns Kommune. (s. 23, 40).  
 
Kapitel 5 i samme rapport indeholder en gennemgang af udvalgte prioriterede arter i Københavns Kom-
mune. I tabel 5.1 fremgår det på hvilke lokaliteter disse arter findes og om det er en bilag IV art eller en 
rødlistet art.  
 
De nærmeste lokaliteter i forhold til Amagerværket, som er nævnt her, er Prøvestenen og Lynetten med 
forekomst af  bilag IV arten grønbroget tudse. Det fremgår også, at der er en betydelig bestand i kommu-
nen samt at bestandsudviklingen er fluktuerende. Levesteder opstår og ødelægges kontinuerligt.  
 
Ellers er det typisk Amager Fælled som huser rødlistede arter. 
 
Hvis der skulle findes en bilag IV art på Amagerværkets areal, vil det mest oplagte nok være arten grøn-
broget tudse, men som det også fremgår er der en betydelig bestand og på skiftende levesteder. Skift til 
biomasse på AMV3 vurderes ikke at have indflydelse på disse forhold. 
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7.3.2 Natura 2000 – områder   
 
De nærmeste naturbeskyttelsesområder i forhold til Amagerværket er jf. ”Bekendtgørelse om udpegning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter” (Bek. 408 af 
01.05.07)  
 
• Saltholm og omliggende hav (Habitatområde nr. 126, Fuglebeskyttelsesområde 110) 
• Vestamager og havet syd for  (Habitatområde nr. 127, Fugleskyttelsesområde 111) 
 
De to områder er som naturbeskyttelsesområde benævnt med nr. 142 og 143. 
 
Saltholm er det nærmestbeliggende af de to områder. Saltholm ligger i retningen sydøst, ude i Øresund, 
mens Vestamager ligger sydvest for værket.  
 
Afstanden fra Amagerværket til det nærmeste punkt i området med Saltholm er ca. 5 km. Afstanden til 
den nærmeste del af selve Saltholm er ca. 7,5  km.  
 
Afstanden fra Amagerværket til det nærmeste punkt i området ”Vestamager og havet syd for” er godt 7 
km. Størsteparten af området ligger dog væsentlig længere væk. Det skal samtidig bemærkes, at der er 
et stort byområde imellem Amagerværket og Vestamager.  
 
De to områder er vist på nedenstående kort. 
 

 
 
Der vurderes ikke at være en øget påvirkning fra Amagerværket i forbindelse med omlægning til biomas-
se på AMV3.   
 
Myndighederne har i forbindelse med tidligere godkendelser på Amagerværket vurderet at påvirkning af 
områderne kan ske ved luftbårne emissioner samt for Saltholms vedkommende ved uheld med transport 
og losning af olie.   
 

Amagerværket 
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Der er i  godkendelsen ”Revurdering, Amagerværkets fællesanlæg” stillet vilkår for losning af olie. Samti-
dig skal det bemærkes at fuelolieforbruget på Amagerværket er meget begrænset og at antallet af olie-
skibe er få. Fuelolie vil fortsat kun blive anvendt som opstarts- og reservebrændsel.     
 
Med hensyn til luftbårne emissioner ligger immissionskoncentrationsbidragene fra Amagerværket væ-
sentligt under B-værdierne og samtidig er der god afstand til habitatområderne.  
 
Saltholm og omliggende hav   
I henhold til Natura 2000-plan 2010-2015 for Saltholm og omliggende hav udgør området et areal på 
7.218 ha hvoraf Saltholm udgør 1.813 ha. Området ligger i Tårnby Kommune og inden for vandplanom-
rådet hovedvandopland 2.3 Øresund. 
 
Størstedelen af Saltholm udgøres af naturtypen strandeng. Sammen med det omgivende fladvand er 
Saltholm en af Østdanmarks vigtigste yngle- og træklokaliteter for kystfugle. Den sydlige del af Saltholm 
og småøerne syd for er levested for spættet sæl og gråsæl. 
 
Udpegningsgrundlaget for Habitatområdet fremgår af skemaet nedenfor. 

Naturtype 
1110 Sandbanke 
1150 Lagune 
1160 Bugt 
1170 Rev 
1210 Strandvold med enårige planter 
1310 Enårig strandengsvegetation 
1330 Strandeng 
Arter 
1364 Gråsæl 
1365 Spættet sæl 

 
Trusler 
Som trusler mod områdets naturværdier nævnes  
• Næringsstofbelastning 
• Tilgroning 
• Invasive arter 
• Prædation, jagt og fiskeri 
 
Påvirkning fra Amagerværket ved skift til biomasse på AMV3 
På grund af afstanden vil Amagerværket ikke kunne have direkte indflydelse med forstyrrelse af de for-
skellige arter i området.  
 
Skibene til Amagerværket sejler i et i forvejen trafikeret område og et eventuelt øget antal af skibe vil ikke 
have særskilt betydning for området. Antallet af skibe der passerer Saltholm vil også være afhængig af 
biomassens oprindelse.  
 
Mht emissioner til luft kan fremhæves: 

• Der vil ikke være øget udledning af NOx ved skift til biomasse. 
• Mindre udledning af SO2 
• Mindre udledning af Hg 

 
Samlet set vurderes vurderes der ikke at være en negativ effekt ved skift til biomasse på AMV3.  
 



 Vattenfall A/S 
 Dok. nr. 29353448 
 
 Side 25 af 36 

Vestamager og havet syd for 
I henhold til Natura 2000 plan 2010 – 2015 for Vestamager og havet syd for udgør området et areal på 
6.179 ha. 
 
Natura 2000 området ligger i Tårnby, Dragør, København og Hvidovre Kommuner og inden for vandplan-
området hovedvandopland Køge Bugt. 
 
Området  består af strandarealer på Sydamager samt Vestamager, der er et  1856 ha inddæmmet flad-
vandsområde med strandeng, strandoverdrev og rørsump. Størstedelen af landområdet er strandeng og 
laguner, men også træbevoksede arealer og mindre skove findes i området. Vestamager og havet syd for 
har international betydning som fuglelokalitet.    
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er vist i skemaet nedenfor: 

Naturtype 
1110 Sandbanke 
1150 Lagune 
1160 Bugt 
1210 Strandvold med enårige planter 
1310 Enårig strandengsvegetation 
1330 Strandeng 
2120 Hvid klit 
2130 Grå/grøn klit 
2190 Klitlavning 

 
Trusler 
Som trusler mod områdets naturværdier nævnes 
• Næringsstofbelastning 
• Tilgroning 
• Uhensigtsmæssig hydrologi 
• Invasive arter 
 
Påvirkning fra Amagerværket ved skift til biomasse på AMV3 
Området “Vestamager og havet syd for” ligger længere væk fra Amagerværket end “Saltholm og omlig-
gende hav”. Samme forhold gør sig gældende som ved Saltholm og omliggende hav.  Samtidig ligger 
området i sydvestlig retning, som ikke er en dominerende vindretning i forhold til Amagerværket.  
 
Der må derfor påregnes en mindre påvirkning end ved “Saltholm og omliggende hav” og skift til biomasse 
vurderes ikke at have negativ effekt.  
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8. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 
 
Omlægning til biomassefyring på Amagerværkets blok 3 er et vigtigt led i bestræbelserne på at reducere 
udledningen af CO2. 
 
Projektet er ikke i modstrid med områdets nuværende arealanvendelse til større tekniske anlæg, som det 
også er fastholdt i lokalplanen for området.  
 
Visuelt vil nye siloer til opbevaring af biopiller ikke skille sig ud i forhold til de anlæg og bygninger som 
findes i området.  
 
Da der skal håndteres en større mængde biomasse til erstatning for kul, vil antallet af årlige skibsanløb 
kunne øges. Antallet er dog afhængig af hvilke skibsstørrelser der kommer til at indgå.  Amagerværket 
har en god beliggenhed i forhold til skibstransport, herunder modtagelse af større skibe, idet havnen har 
en dybde på 12 m. Antallet af lastbiltransporter vil ikke ændres nævneværdigt.   
 
Kapaciteten til transport og opbevaring af biomasse øges væsentligt. Da biomasse i form af træpiller er 
støvende materiale sker håndteringen i lukkede systemer, som forebygger spredning af støv til omgivel-
serne. Forebyggelse af uheld med brand og eksplosion i forbindelse med håndteringen af biomasse vil 
ligeledes have høj prioritet i projektet.        
 
Da der efter moderniseringen af AMV1 kunne konstateres overskridelse af støjgrænserne i visse kontrol-
punkter, har Amagerværket gennemført en række støjreducerende tiltag. Den foreløbige status peger på 
at støjgrænserne nu kan overholdes. Nye støjkilder vil blive vurderet med henblik på at sikre, at støjbidrag 
herfra ikke giver anledning til overskridelse af støjgrænserne. Samtidig vil der være eksisterende støjbi-
drag i forbindelse med kulhåndteringen som reduceres. Under forudsætning af at såvel eksisterende som 
nye kilder opfylder de opstillede krav vil støjgrænserne kunne overholdes i alle kontrolpunkter. 
 
Amagerværkets blok 3 vil fortsat efter omlægning til biomasse kunne overholde eksisterende og kom-
mende krav til udledninger til luft.  
 
Ved drift uden afsvovling vil der være et reduceret forbrug af vand og hjælpestoffer, samt et mindre eget-
forbug af el og varme.  
 
Produktionen af flyveaske/bundaske reduceres pga. et lavt askeindhold i træ i forhold til kul. Flyveasken 
må forventes deponeret, mens bundasken forventes nyttiggjort   
 
Da træ er et svovlfattigt brændsel og ikke fordrer afsvovling reduceres gipsproduktionen.  
 
Der vil ikke være ændringer i udledningen af kølevand fra AMV3.  
 
Jf. samlet oversigt i bilag 1. 
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9. Bilag 
 
Bilag 1: Eksisterende og kommende forhold 
Bilag 2: Emissioner til luft 
Bilag 3:  Oversigtsplaner 
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Bilag 1: Eksisterende og kommende forhold 
Skema med oversigt over hvad biomassefyring på AMV3 betyder i forhold til eksisterende forhold med 
kulfyring på AMV3. Hvis der ikke er væsentlige ændringer i forhold til nu markeres indvirkningen som 
neutral.  

Indvirkning  
Mindre  Mere Neutral Bemærkninger 

Ressourceforbrug:     
Forbrug af kul  X   Reservebrændsel 

Forbrug af olie   X Opstarts- og reservebrændsel 
som nu 

Forbrug af biomasse  X  Biomasse erstatter kul som 
primært brændsel 

Grundvandsforbrug   X  

Kemikalier og hjælpestoffer X   Drift uden afsvovling 

Affaldsproduktion     

Røgrensningsprodukter X   Mindre askeandel i biomasse, 
ingen gipsproduktion, filtergips 

Affaldsgenerering (Øvrigt affald)   X  

Emissioner til luft:     

Emission af CO2 X   Biomasse er CO2-neutralt 

Emission af SO2 X   Svovlfattigt brændsel 

Emission af NOx   X AMV3 er udstyret med deNOx-
anlæg. (En øget udledning af 
NH3  vil i forhold til den samlede 
kvælstofudledning kunne rum-
mes her )  

Emission af støv  X  Afhængig af elfilterets effektivitet 
og på baggrund af en meget lav 
støvemission ved kulfyring 

Emission af HCl  X  Drift uden afsvovling 

Emission af HF X   Lavt fluoridindhold 

Emission af tungmetaller:     

Hg X    

Cd   X  

Sum (Cr,Cu,Pb,Ni, V)   X  

Diffus støv   X Nye lagre, losse og –
transportsystemer udføres i 
henhold til BAT.  

Lugt   X Ingen lugtgener ved den eksiste-
rende opbevaring af træpiller til 
AMV1 

Støj   X Overholdelse af støjgrænser 

Kølevand   X  

Spildevand     

Overfladevand/tagvand til recipient  X  ca. 5.000 m3 

Spildevand til recipient    X  

Spildevand til kloak   X  

Transport     

Lastbil   X Neutral til faldende 

Skib  (X)  Tilførsel af større mængde 
brændsel. Antal afhængig af 
fordeling af skibsstørrelser 
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Bilag 2: Emissioner til luft 
I nedenstående skema er sammenholdt faktiske og forventede emissionsniveauer fra AMV3 ved hen-
holdsvis eksisterende forhold med kulfyring og kommende forhold med biomasse på AMV3.   
I skemaet er ligeledes anført eksisterende og forventede grænseværdier for AMV3. 
 
Flg. forudsætninger er lagt til grund: 
 
Brændsel: 
For den eksisterende AMV3 er anvendt det gennemsnitlige årlige kulforbrug regnet over årene 2002 til 
2012. For AMV3 på biomasse er regnet med det forventede maksimale forbrug af træpiller. Der er derfor 
tale om en konservativ betragtning.Da olieforbruget er marginalt og forventes at have samme omfang ved 
biomassefyring indgår det ikke i sammenstillingen. 
 
Indfyret effekt:  
Der er taget udgangspunkt i normal fuldlast. Ved overlast vil der i perioder forekomme højere emissioner, 
men den samlede årlige udledning er den samme. 
 
Røggasmængde: 
Røggasmængder er beregnet ud fra brændværdi og brændselsmængde. 
 
Grænseværdier: 
For den eksisterende AMV3 er anvendt grænseværdier fra den gældende miljøgodkendelse. Der er ikke 
formelt en grænseværdi for NH3, men den tidligere grænseværdi på 5 mg/Nm3 i separat godkendelse af 
deNOx-anlægget er anvendt.  
For AMV3 på biomasse er mht. SO2, NOx og støv anført krav til eksisterende/nye anlæg i henhold til be-
kendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, Bek. nr 1453 af 
20.12.2012. AMV3 vil under alle omstændigheder skulle overholde krav til eksisterende anlæg fra 1. ja-
nuar 2016.  
Mht. HCl og HF anfører Luftvejledningen ikke grænseværdier ved fyring med biomasse. I skemaet neden-
for er grænseværdien for HF ved kulfyring på AMV3 overført til AMV3 på biomasse. For HCl er som ek-
sempel anført BAT- emissionsniveauet (< 25 mg/Nm3) for biomassefyring. (Gælder ikke for halm). 
 
Faktiske/forventede emissioner 
For den eksisterende AMV3 er der mht. til SO2,NOx anført årsgennemsnit for perioden 2002 – 2012 og 
for støv årsgennemsnit fra perioden 2006-2012. 
Målinger af HCl (2011,2012) ligger under 1 mg/Nm3. Målinger for HF (2011,2012) viser henholdvis 1,8 og 
2,6 mg/Nm3. 
Forventede emissioner tager udgangspunkt i målinger på Amagerværkets blok 1 som er biomassefyret 
(halm- og træpiller).  
Middelværdier for NOx og støv (2011- 2012) udgør henholdsvis 31 og 6 mg/Nm3. For blok 3 regnes med 
et niveau på 50 mg/Nm3 for NOx og 5 -10 mg/Nm3 for støv. (Det skal dog bemærkes at støvemissionen 
ved ren træpillefyring ligger lavere end ved fyring med halm/træ). 
 
Målinger af SO2 i røggassen før afsvovling viser meget lave værdier, < 1 mg/Nm3. Af hensyn til variationer 
benyttes her 5 mg/Nm3. De anvendte værdier er samlet i tabellen nedenfor 

 SO2 NOx Støv HCl HF NH3 

 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 
Eks. AMV3 32,6 86,6 0,9 < 1 2,5 < 0,1 
AMV3 - Bio 5 50 5 – 10 2,4 < 1 3,2 

SO2, NOx, støv ved 6 % ilt, HCl, HF, NH3 ved 10 % ilt 
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Eks. AMV3 - 
Grv. 

Eks. AMV3 - 
faktiske emis. 

AMV3 - Bio - 
Grv. 

AMV3 - Bio - for-
ventede emis. 

Forskel fak-
tiske / for-
ventede 
emissioner 

Hoveddata Enhed          
Brændsel   Kul Kul Træpiller Træpiller  
Indfyret effekt MJ/s 595 595 637 637  
Årlig mængde Tons 560000 560000 800000 800000  
Brændværdi MJ/kg 25,0 25,0 17,5 17,5  
Indfyret mængde brændsel kg/s 23,8 23,8 36,4 36,4  
Indfyret mængde brændsel tons/time 85,7 85,7 131,0 131,0  
Ækvivalente fuldlasttimer timer 6535,9 6535,9 6105,0 6105,0  
Indfyret energi /år GJ 14000000 14000000 14000000 14000000  
             
Røggas ved 6 % ilt, tør Nm³/s 208,3 208,3 223 223  
Røggas ved 10 % ilt, tør Nm³/s 284 284 304 304  
             
Røggasmængde/år (6 % ilt ) Nm³/år 4900000000 4900000000 4900000000 4900000000  
Røggasmængde/år (10 % ilt)  Nm³/år 6681818181,8 6681818181,8 6681818181,8 6681818181,8  
Emissioner        
SO2 -grænseværdi (6 % ilt) mg/Nm³ 400   200/150    
Faktisk/forventet emis. (6 % ilt) mg/Nm³   32,6   5,0  
Årlig mængde SO2 tons 1960 159,7 980/735 24,5 - 135,2 
NOx –grænseværdi (6 % ilt) mg/Nm³ 400,0   200/150    
Faktisk/forventet emis. (6 % ilt) mg/Nm³   86,6   50,0  
Årlig mængde NOx tons 1960,0 424,3 980/735 245,0 -179,3 
Støv –grænseværdi mg/Nm³ 50   20    
Faktisk/forventet emis. (6 % ilt) mg/Nm³   0,9   5 – 10  
Årlig mængde støv tons 245,0 4,5 98 24,5 – 49  20 -44,5 
HCl- grænseværdi (10 % ilt) mg/Nm³ 10   25    
Faktisk/forventet emis. (10 % ilt) mg/Nm³   1   2,5  
Årlig mængde HCl  tons 66,8 6,7 167,0 16,7 10 
HF - grænseværdi (10 % ilt) mg/Nm³ 3   3    
Faktisk/forventet emis. (10 % ilt) mg/Nm³   2,5   1  
Årlig mængde HF tons 20,0 16,7 20,0 6,7 - 10 

NH3-grænseværdi mg/Nm³ 5   5    
Faktisk/forventet emis. (10 % ilt) mg/Nm³   0,1   3,2  
Årlig mængde NH3 tons 33,4 0,7 33,4 21,4 20,7 
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Tungmetaller 
I nedenstående tabel er vist grænseværdier for tungmetaller ved kulfyring på den eksisterende AMV3. 
 
Luftvejledningen angiver ikke tilsvarende grænseværdier for tungmetaller ved biomassefyring og AMV1 har således ikke grænseværdier for tungmetaller 
ved biomassefyring.  
 
Det forudsættes at AMV3 vil få skærpede grænseværdier for tungmetaller ved kulfyring i lighed med eksempelvis de grænseværdier for tungmetaller som 
et andet af Vattenfalls kulfyrede værker (FYV7) har fået ved revurdering i 2009. Disse værdier sammenholdes her også med biomassefyring.   
 
Ved faktiske/forventede emissioner er her angivet resultater af præstationsmålinger fra 2012 ved kulfyring på AMV3 og biomassefyring på AMV1. Yderlige-
re målinger fremgår nedenfor. Resultatet er et gennemsnit af 3 enkeltmålinger af hver en times varighed. Det skal bemærkes, at der kan være stor variati-
on mellem enkeltmålinger, ligesom detektionsgrænser indgår og de målte koncentrationer derfor er angivet som mindre end en øvre værdi. Beregningen 
for den årlige udledning er derfor ikke en reel værdi for den samlede udledning, men kan bruges som indikator i sammenstillingen.     
   

    
Eks. AMV3 - 
Grv. 

Eks. AMV3 - 
faktiske emis. 

AMV3 – Bio 
Grv. /kul 

AMV3 - Bio – 
forventede emis. 

Forskel faktiske / 
forventede emis-
sioner 

Tungmetaller:   
 Måling 2012 Forventet skær-

pelse 
Måling AMV1, 
2012 

 

Hg grænseværdi ved 10 % ilt mg/Nm³ 0,1 0,0015 0,010 0,00034  
Årlig mængde kg 668,2 10 66,8 2,3 - 7,8 
Cd grænseværdi ved 10 % ilt mg/Nm³ 0,1 <0,001 0,005 < 0,0009  
Årlig mængde kg 668,2 < 6,7 33,4 <6 - 0,7 
Sum (Ni, V, Cr, Cu, Pb) - Grv mg/Nm³ 5,0 0,012 0,025 0,0035  
Årlig mængde (Ni, V,Cr, Cu, Pb) kg 33409,1 80,2 167 < 23,4 - 56,8 
         
Cr mg/Nm³  0,0019  0,00030  
Årlig mængde kg  12,7  2 - 10,7 
Cu mg/Nm³  0,0016  < 0,0009  
Årlig mængde kg  10,7  <6 - 4,7 
Pb mg/Nm³  0,0016  < 0,001  
Årlig mængde  kg  10,7  <6,7 - 4 
Ni mg/Nm³  0,0021  0,00041  
Årlig mængde kg  14  2,7 - 11,3 
V mg/Nm³  0,0053  < 0,0009  
Årlig mængde kg  35,4  <6 -29,4 
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I nedenstående skema er anført resultater af målinger på henholdsvis AMV3 (kulfyring) og AMV1 (biomassefyring)  
Målinger   AMV3 2011 AMV3 2012 AMV1 2011 AMV1 2012  AMV1 2012, før afsvovling *) 

Hg mg/Nm³ 0,0039 0,0015 0,0035 0,00034  < 0,0002  

Cd mg/Nm³ 0,00048 < 0,001 < 0,001 < 0,0009  < 0,0002 

Cr mg/Nm³ 0,0016 0,0019 0,0013 0,0003   0,00041 

Cu mg/Nm³ 0,0011 0,0016 0,00091 <0,0009   0,00038 

Ni mg/Nm³ 0,00085 0,0021 0,00029 0,00041  0,00039  

Pb mg/Nm³ 0,00083 0,0016 0,0021 < 0,001   < 0,0003 

V mg/Nm³ 0,0024 0,0053 0,00061 < 0,0009   < 0,0002 
Sum (Cr, Cu, Ni, 
Pb, V) mg/Nm³ 0,0067 0,012 0,0046 0,0035 

 
0,0017 

*) Målingen før afsvovling har ikke sammenhæng til målingen benævnt AMV1 2012. Den ene er udført i marts og den anden i april. Målingen før afsvovling er ved ren træpil-
lefyring. Værdierne er angivet ved ca. 6 % ilt  mens de øvrige målinger er angivet ved 10 % ilt. Ved omregning fra 6 til 10 % ilt bliver værdierne lavere, (faktor 0,7).   
Ved målingen på AMV1 i 2011 er der overvejende halmpillefyring, mens målingen i 2012 er ved overvejende træpillefyring. 
Som nævnt ovenfor er der store variationer. Ved målingen i 2011 på AMV3 er  koncentrationen af de partikelbårne metaller væsentlig lavere end i 2012.  
 
Vurderet på målinger vil der ikke være en øget emission af de anførte tungmetaller ved biomassefyring. 
 
Beregninger  
Til brug for vurderingen af emissionen af tungmetaller er supplerende foretaget en beregning med EMOK (Emissionsmodel for Kraftværker). Modellen opererer med 
udskillelse af tungmetallerne i slagge, el-filter og afsvovlingsanlæg før emission fra skorstenen. De enkelte tungmetaller har forskellig udskillelse, bl.a. af-
hængigt af hvor flygtige stofferne er. Modellen er eftervist ved faktiske måleserier på danske kraftværker. Det skal tages i betragtning at EMOK-modellen er 
baseret på massebalancer ved kulfyring, og anses for at overestimere ved støvfyring med biomasse. Datagrundlaget for beregning af emissioner fra støv-
fyring med biomasse er under opdatering.             
 
Beregningen er foretaget på baggrund af nedenstående indhold af tungmetaller i henholdsvis kul og træpiller. Kulværdierne er et gennemsnit af  indholdet i kultyperne an-
vendt på AMV i 2011. Indholdet i træpillerne er fra træpilleanalyser i 2012. 
 

 Hg Cd Cr Cu Ni Pb V Zn 
 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 
Kul 0,1 0,2 22 12,2 15 8,8 32,4 21,3 
Træpiller 0,0033 0,13 1,4 1,2 0,44 0,31 0,12 19,6 
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Ved beregning af Hg-emisssionen anvendes en udskillelsesprocent på 71 % (inklusive afsvovling), og en udskillelsesprocent på 49 % efter elfilter.  Udskillelsen er uafhæn-
gig af støvemissionen.  

 Enhed  AMV3 - kul 
560.000 tons  

Udskillelse i % AMV3 - træpiller 
800.000 tons  

Udskillelse i % Forskel faktiske 
/forventede 

Hg kg/år  14,5 71 1,2 49 - 13,2 
 
 
Beregningen af de partikelbårne tungmetaller er foretaget ved en støvemission på 5 mg/Nm3 (6% ilt) 
 

 Enhed  AMV3 -kul  
560.000 tons  

Udskillelse i % AMV3 - træpiller 
800.000 tons  

Udskillelse i % Forskel faktiske 
/forventede 

Cd kg/år  0,5 99,5 2,5 97,36 2 
        
Cr kg/år  11 99,9 5,2 99,5 -5,8 
Cu kg/år  6,1 99,9 4,6 99,48 -1,5 
Pb kg/år  9,2 99,79 2,6 98,87 -6,6 
Ni kg/år  11,2 99,85 2,7 99,16 -8,5 
V kg/år  12,9 99,92 0,4 99,6 -12,6 
Sum  kg/år  50,4  15,5  - 34,9 
        
Zn kg/år  20,2 99,81 145 99 124,9 

 
Udledningerne er proportionale med støvemissionen. Ved 10 mg/Nm3 udledes det dobbelte og ved 2,5 mg/Nm3 det halve. 
 
En øget støvudledning ved biomassefyring kompenseres af et lavere tungmetalindhold i brændslet, ligesom der her er anvendt en maksimal mængde bio-
masse mod en gennemsnitlig kulmængde. Samlet set vurderes udledningen af (Cr, Cu, Pb, Ni, V) at være neutral i forhold til nu.  
 
Beregningen af Cd indikerer en øget udledning, men det understøttes ikke af målinger. Udledningen vurderes som neutral.  
 
Zink optræder generelt i større mængder end de øvrige metaller og udledningen vil øges afhængig af variationer i indhold og brændselsmængde. Her skal 
tages i betragtning at der er tale om den maksimale mængde biomasse og et højt indhold af zink.      
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Bilag 3 : Oversigtsplaner   
 
Eksisterende forhold 
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Nye biomassefaciliteter 

 

Biomasselager 

Nye biomasselagre 

Nyt losseaggregat (CSU) 
 

Ny biopilletragt 

Eksisterende biomasselagre 

Mellembygning 
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Blok 3 Eksisterende biomasselagre 

Losning af brændsler fra skib 
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Biomasse/gipslager, skibsanløb 6 

5 Skorsten blok 3 Nye biomasselagre placeres i  
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Skorsten blok 1 7 

8 

1 

2 

3 
4 

5 

6 7 

8 


