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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med 
tilsatsfyring af træpiller på Amagerværkets blok 3 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra 
Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets 
blok 3.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til 
forøget 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 
I bestræbelserne på at anvende mere biomasse på Amagerværket ønsker 
Vattenfall A/S at foretage fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3 
(AMV3), som i dag har kul som primært brændsel. Forsøget skal benyttes til 
at be-lyse formalings- og forbrændingsforhold og dermed give et bedre 
grundlag for en mulig senere konvertering af AMV3 til fyring med biomasse.  
 
Amagerværkets blok 3 er forsynet med deNOx-anlæg, elfilter og 
afsvovlingsanlæg, der alle vil være i funktion under forsøgene. Den 
begrænsede mængde træpiller som indgår i forsøget, vurderes derfor ikke 
at medføre væsentlige ændringer i emissionerne af SO2, NOx og støv i 
forhold til ren kulfyring. Det samme gælder mht. sporstoffer.  
 
Herudover tilføjer Amagerværket, at anvendelse af 5.000 tons træpiller vil 
erstatte ca. 3.500 tons kul svarende til en CO2-besparelse på godt 8.000 
tons.   
 
Forsøg   
Hovedvægten vil ligge på test af formalingen af brændslet i den eksiste-
rende kulmølle. AMV3 har 4 kulmøller til formaling af kullene. Ved 
forsøgene anvendes en af møllerne til biomasse, mens de øvrige fortsætter 
på kul.   
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Forsøget vil om muligt blive gennemført med både almindelige træpiller, og 
med mere forædlede træpiller også benævnt ”black pellets”.  
 
Forsøgene planlægges gennemført med 5.000 - 10.000 tons træpiller 
hvoraf black pellets maksimalt vil udgøre ca. 2.000 tons.     
 
Afhængig af brændværdi, møllekapacitet og driftsbetingelser vil der blive 
indfyret op til 40 tons biomasse i timen. Forsøgene afvikles i kampagner 
med en type træpille ad gangen.  
 
Den aktuelle kulmølle på AMV3 modificeres i nødvendigt omfang til bio-
masse herunder med bl.a. eksplosionshæmmende udstyr. 
 
Træpillerne transporteres til Amagerværket med lastbil eller skib. Der vil 
ikke blive tale om udendørs oplag.  
 
Etablering af forsøgsopstilling forventes at finde sted fra slutningen af marts  
2012. Selve fyringsforsøgene planlægges herefter afviklet i perioden frem til 
juli 2012. 
 
En række forhold kan dog betyde, at nogle af forsøgene først kan finde sted 
i efteråret 2012. Der ønskes derfor en tidsramme fra april 2012 frem til 
udgangen af 2012 til afvikling af forsøgene. 
 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
 
VVM 
Pilotprojektet er omfattet af bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, idet der er tale 
om et pilotprojekt der er tidsbegrænset til under 2 år.  
  
Det fremgår af bilag 2 punkt 14 at hvis projektet kan være til skade for 
miljøet skal det screenes for VVM-pligt inkl. offentliggørelse af afgørelsen i 4 
uger. Hvis projektet ikke kan siges at skade miljøet er det ikke omfattet af 
VVM reglerne. 
  
Det omtalte pilotprojekt er en mindre ændring af brændselsomlægningen i 
Amagerværkets blok 3. Det forventes af ca. 3.500 - 7.000 tons kul erstattes 
af træpiller. Det årlige forbrug af kul er på 600.000 tons kul. 
  
MST vurdere at forsøgsprojektet ikke er til skade for miljøet. Derfor er 
ændringen ikke omfattet af VVM reglerne, og der skal således ikke gen-
nemføres en screening. 
 
Miljøforhold 
Da Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at fyringsforsøget ikke kan betragtes 
som en væsentlig ændring, har modtagelsen af ansøgningen ikke været 
annonceret i henhold til § 11 i godkendelsesbekendtgørelsen. 
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Amagerværket blok 3, Kraftværksvej 37, 2300 København S er omfattet af 
revurdering af miljøgodkendelse af 13. december 2004. Godkendelsen 
omfatter vilkår for indretning, drift og forureningsbegrænsende foran-
staltninger.  
 
Håndtering af biomasse i form af henholdsvis halmpiller og traditionelle 
træpiller er velkendt på værket idet Amagerværket siden 2010 har anvendt 
biomasse på den moderniserede AMV1. 
 
Anvendelse af træpiller ifm fyringsforsøg på Amagerværkets blok 3 vil ikke 
medføre øget luftforurening og større mængder affaldsprodukter. Tvært-
imod forventes mængde af SO2 og tungmetaller at falde idet træpiller er et 
svovlfattigt brændsel og karakteriseret ved et lavere indhold af tungmetaller 
end kul.  
 
Der vil blive etableret nødvendige foranstaltninger til sikring mod diffust støv 
i overensstemmelse med de vilkår der er for håndtering af biomasse på 
Amagerværket, såvel i forbindelse med transport som oplag.  
 
Da der overvejende indgår eksisterende udstyr ved forsøgene, vil der ikke 
være væsentlige ændringer i støjbidraget fra værket. Amagerværket 
arbejder allerede i dag med at nedbringe støj fra virksomheden. Handle-
planen forventes implementeret i løbet af 2012. Amagerværket har oplyst, 
at fyringsforsøget med træpiller på blok 3 ikke ventes at få negativ ind-
flydelse på opfyldelse af handleplanen.  
 
Der er ikke tale om en øget produktion, og for så vidt angår transport af 
træpillerne til forsøget, vil dette ikke medføre en yderligere forøgelse af 
antallet af laster af brændsel til virksomheden.  
 
Da der kun er tale om tilsatsfyring med biomasse, forventes der ikke 
væsentlige ændringer i sammensætningen af spildevandet fra 
afsvovlingsanlægget.  
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at fyringsforsøg med træpiller på Ama-
gerværkets blok 3 ikke vil betyde væsentlige ændringer af Amagerværkets 
udsendelse af forurening til omgivelserne, hverken i form af støj, luftemis-
sioner eller spildevand. Forsøget vil heller ikke medføre øget risiko for 
forurening af jord eller grundvand.  
 
Øvrige myndigheders bemærkninger til sagen 
Ved e-mail af 19. januar 2012 har Københavns Kommune oplyst, at såfremt 
asken ikke kan afsættes efter reglerne i biomassebekendtgørelsen, skal 
asken klassificeres af Københavns Kommune. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
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 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 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Amagerbladet den 31. januar 2012 og på 
Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde,  
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal senest 
være modtaget den 28. februar 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
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. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Rosklide. 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. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen 
begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve 
afgørelsen.  
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Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
 
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 
 
Amagerforbrænding jne@amfor.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

 
Greenpeace hoering.dk@.greenpeace.org
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