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Afgørelse om ingen godkendelsespligt for udskiftning af 
afsaltningsanlæg på Amagerværket 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har den 28. august 2012 modtaget ansøgning fra 
Vattenfall A/S, Amagerværket Kraftværksvej 37, 2300 København S om 
udskiftning af afsaltningsanlæg.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til øget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, er derfor 
ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Amagerværket ønsker at udskifte værkets afsaltningsanlæg fra 1994 med et 
nyt anlæg, der afsalter efter samme principper som det eksisterende. Med 
etablering af det nye anlæg forventes større udnyttelsesgrad, optimering af 
energiforbruget samt reduceret kemikalieforbrug. 
 
Produktionen af afsaltet havvand (permeat) afhænger af havvandets 
ledningsvene, dvs. jo højere ledningsevne des lavere udnyttelsesgrad. På 
Amagerværket varierer ledningsevnen i havvandet alt efter, om havvandet 
presses ind fra Østersøen eller kommer fra Kattegat. Det nye anlæg 
forventes at have en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på ca. 50 %.  
 
Det eksisterende anlæg består af 4 kolonner, som hver især kan producere 
25 m3 permeat i timen, mens det nye anlæg er planlagt som 3 kolonner med 
en kapacitet på hver 40 m3 permeat i timen. 
 
Ved udskiftning af anlægget optimeres energiforbruget med forventede 
besparelser på 20 – 40 % for el og 10 – 20 % for varme. 
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Procesforløb 
Afsaltningen af havvand foregår ved hjælp af omvendt osmose. 
Membranerne i osmoseanlægget er følsomme overfor forureninger, 
udfældninger og belægninger, og det er derfor nødvendigt at forbehandle 
vandet, inden det når osmosemembranerne. Forbehandlingen omfatter 
henholdsvis filtrering og kemikalietilsætning for at undgå mikrobiologisk 
vækst.  
 
Flg. kemikalier indgår i forbehandlingen af havvandet frem til afsaltningen i 
RO-membranerne.  
 
Svovlsyre  
Natriumchlorit  
Saltsyre HCl  
Natriumdisulfit      
 
Som afslutning på forbehandlingen filtreres vandet i såkaldte kertefiltre, der 
opfanger de sidste rester af partikler. Sandfiltrene returskylles ca. hver 
anden uge med havvand.  
 
I RO-membranerne presses en del af vandmolekylerne igennem 
membranerne mens salte m.m. tilbageholdes på tryksiden. Det saltholdige 
vand på tryksiden (koncentratet) ledes til kølevandskanalen. 
 
Membranerne skal med jævne mellemrum renses for afsætninger af salte 
og organisk materiale. Skyllevand fra membranrensning ledes til kloak. 
 
I det eksisterende anlæg udledes ved afsaltning af havvand ca. 60 % som 
koncentrat. Det nye anlæg får en højere udnyttelsesgrad og udledningen af 
koncentrat forventes som gennemsnit at udgøre ca. 50 % af den tilførte 
mængde. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
 
VVM 
Amagerværket er omfattet af bilag 1 stk. 2 "Konventionelle kraftværker og 
andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW”. 
  
Udskiftning af afsaltningsanlæg på Amagerværket er omfattet af VMM 
bekendtgørelsen bilag 2 stk. 14 som lyder " 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”.  
  
Det omtalte afsaltningsanlæg er en udskiftning af et eksisterende. 
Udnyttelsesgraden er bedre på det nye anlæg, og der er ikke et merforbrug 
af kemikalier. Energiforbruget optimeres med 20-40 % for el og 10-20 % for 
varme. 
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Det er Miljøstyrelsens vurdering, at udskiftningen af afsaltnigsanlægget ikke 
er til skade for miljøet, og derfor ikke er omfattet af sceeningspligten i VVM 
bekendtgørelsen. 
 
Miljøforhold 
Da Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at udskiftningen af værkets 
afsaltningsanlæg ikke kan betragtes som en væsentlig ændring, har 
modtagelsen af ansøgningen ikke været annonceret i henhold til § 11 i 
godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Amagerværkets eksisterende afsaltningsanlæg, Kraftværksvej 37, 2300 
København S er omfattet af miljøgodkendelse ”Revurdering, direkte 
udledninge til recipient” af 4. oktober 2011. Godkendelsen omfatter vilkår for 
indretning, drift og forureningsbegrænsende foranstaltninger.  
 
Udledning 
Der planlægges anvendt samme kemikalier i det nye anlæg, dog forventes 
natriumdisulfit, som indgår i natriumdisulfitopløsning at kunne erstattes af 
anvendelse af kulfiltre. Det årlige kemikalieforbrug forventes at blive:  
 
Kemikalie Mængde i kg 
Svovlsyre (100 %)  9500  
Natriumchlorit (100 %) 340  
Saltsyre (100 %) 300  
Natriumdisulfit (100 %) 3100  
Membranrensemidler (CIP-
rensning) 

2250 kg (basisk og surt 
rensemiddel) 

 
Anvendelsen af natriumdisulfit forventes at udgå eller blive reduceret.  
 
I godkendelse af Amagerværkets spildevandsudledning fra oktober 2011  
har Miljøstyrelsen vurderet, at miljøpåvirkningen af eventuel restkon-
centration af kemikalier, som anvendes i forbehandlingen (Natriumchlorit, 
chlordioxid, natriumdisulfit) er uden miljømæssig betydning.   
 
Med udskiftningen af det eksisterende afsaltningsanlæg fra 1994 forventes 
en stigning i udnyttelsesgraden fra 40 til 50 % - hvilket medfører at den 
årlige udledning af koncentrat reduceres fra 675.000 m3 til 450.000 m3.  
 
Udledningen af saltvandskoncentrat udgør maksimalt 175 m3 i timen, men 
vil i gennemsnit kun udgøre ca. 50 m3. Den maksimale udledning vil være 
sjælden, og kun forekomme i en situation hvor der er stort permeatbehov 
samtidig med, at det tilførte havvand har høj ledningsevne og dermed en lav 
udnyttelsgrad.  
 
Koncentratet opblandes i kølevandsstrømmen. Regnes med et 
kølevandsflow på 10.800 m3 og en maksimal udledning af koncentrat på 
175 m3 i timen, udgør koncentratet ca. 1½ % af den samlede udledning. 
Som gennemsnit udgør koncentratet dog mindre end 1 %, hvilket 
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sammenholdt med områdets naturlige variation i saliniteten vurderes som 
minimal.  
 
Da koncentratet er opkoncentreret havvand tilføres recipienten ikke andre 
miljøfremmede stoffer via havvandet.  
 
Jf. Amagerværkets gældende godkendelse, må den maksimale 
døgnudledning fra afsaltningsanlægget ikke overstige 3.600 m3. Denne 
mængde vil med det nye anlæg teoretisk kunne overskrides med 600 m3.  
Amagerværket har pba de seneste års drift sandsynliggjort, at sammen-
faldet med stort permeatbehov og tilførsel af saltvand med høj salinitet 
forekommer under 1 % af tiden. Herudover viser en gennemgang af 
flowdata, at den højeste døgnværdi de seneste to år har været 3.000 m3. 
Det vurderes på denne baggrund at en overskridelse af døgnværdien vil 
forekomme sjældent – hvorfor Miljøstyrelsen igennem 2013 vil følge 
variationen i døgnmængden, og herefter vurdere behovet for en evt. 
vilkårsændring. 
 
Anvendelse af flokkuleringsmiddel 
For at øge effekten af sandfiltrene ønsker Amagerværket fremadrettet evt. 
at anvende jernchlorid(FeCl3) som flokkuleringsmiddel. Af datablad for 
produktet Brennspec Fe-clorid fremgår, at det har en skadelig effekt på 
akvatiske organismer grundet pH-ændringer. Giftigheden overfor dafnier er 
oplyst som EC50: 27,9 mg/48 timer, mens toksiciteten overfor fisk ses ved 
LC50: 75,6 mg/l. 
 
Amagerværket oplyser, at pH ændringen er marginal og ikke vil have 
skadelig effekt samt at jernet fanges i sandfilter og ledes med skyllevandet 
til sedimentationsbassinerne.  
 
Der doseres maksimalt 5 mg flokkuleringsmiddel pr. liter havvand. Hvis det 
rent teoretisk antages, at alt tilsat jernchlorid udledes, vil koncentrationen 
efter opblanding i kølevandskanalen være ca. 0,06 mg/l. Miljøstyrelsen 
anser på denne baggrund udledningen for at være uden miljømæssig 
betydning.  
 
Miljøstyrelsen kan således konkludere at udskiftningen af Amagerværkets 
ældre afsaltningsanlæg til et identisk nyt energioptimeret anlæg kan ske 
uden forøget belastning fra Amagerværket. Udskiftningen vurderes således 
ikke at have negativ effekt på omgivelserne.     
 
Biocid 
Amagerværket oplyser, at værket ikke har anvendt biocid siden 2010, og 
værket forventer at driften af det nye anlæg vil fortsætte uden tilsætning af 
antibegroningsmiddel. Hvis behovet for anvendelse af biocid opstår, vil 
skyllevandet efter intern rensning blive afledt til det kommunale kloak-
system. Københavns Kommune er myndighed med hensyn til meddelelse 
af tilslutningstilladelser til offentlige spildevandsanlæg, hvorfor Miljøstyrel-
sen henviser Amagerværket til at kontakte kommunen, hvis der skal 
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udledes spildevand, som potentielt kan indeholde biocid eller 
nedbrydningsprodukter heraf.  
 
Øvrige myndigheders bemærkninger til sagen 
Ved e-mail af 13. september 2012 har Københavns Kommune oplyst, at de 
ikke har bemærkninger til ansøgningen.  
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
 
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 2 har følgende parter 
mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: 

• ansøgeren 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• Sundhedsstyrelsen 
• 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 interesser som formål, og som har ønsket 
underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 31. oktober 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagegebyr 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Roskilde. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter.  
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for 
den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
 
Gebyret tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den 
eneste ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme 
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afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen 
i klagenævnet. 
 
Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen 
begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller 
ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal 
det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Eva Nissen  
7254 4329  
evnis@mst.dk  
 
 
Kopi til:  
 
Københavns Kommune, Center for Miljø, Njalsgade 13, 1502 København V: 
miljoe@tmf.kk.dk
 
Københavns Kommune, Center for Miljø: andkoe@tmf.kk.dk 
 
Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø: sjl@sst.dk
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø: 
dn@dn.dk
 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V:  
natur@dof.dk

 
Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk 
 
Greenpeace hoering.dk@.greenpeace.org
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