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0. INDLEDNING 

Beskrivelsen i denne rapport danner grundlag for I/S Amagerforbrændings ansøgning i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens § 33 om tilladelse til at etablere et nyt affaldsforbrændingsanlæg, som 
skal erstatte det eksisterende affaldsbehandlingscenter på Kraftværksvej 31 i København. Oplys-
ningerne i rapporten er strukturelt og indholdsmæssigt i overensstemmelse med kravene i Miljø-
ministeriets bekendtgørelser nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed 
(godkendelsesbekendtgørelsen), bilag 3, og bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2003 om anlæg, 
der forbrænder affald (forbrændingsbekendtgørelsen). 

I beskrivelsen er der endvidere taget hensyn til og henvist til Europa-kommissionens rapport om 
de bedst tilgængelige teknologier for affaldsforbrænding1

Nærværende dokument er en opdatering af I/S Amagerforbrændings oprindelige ansøgning frem-
sendt september 2010 og i dokumentet de af Miljøstyrelsen fremsatte spørgsmål med tilhørende 
svar indarbejdet ligesom teknologivalget er mere præciseret.  

 (BREF-WI). Henvisning sker i rapporten 
til BREF-WI, kapitel 5.1 og 5.2, som indeholder en liste på i alt 63 Best Available Techniques 
(BAT) for anlæg, som modtager og forbrænder kommunalt affald (i BREF-WI benævnt MSW = 
Municipal Solid Waste). Henvisninger er foretaget til de relevante BAT-numre, og i bilag 3 ses en 
samlet vurdering af det fremtidige anlæg i forhold til BAT rekommandationerne.  

A. ANSØGER OG EJERFORHOLD 

1 ANSØGERS NAVN OG ADRESSE MV. 

Ansøger er: 

I/S Amagerforbrænding 
Kraftværksvej 31 
2300 København S 
Tlf.: 32 68 93 00 
E-post: amfor@amfor.dk  

2 VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE MV. 

Virksomheden er I/S Amagerforbrænding, der ejer og driver et affaldsbehandlingscenter på 
samme postadresse og kontaktadresse som anført i afsnit 1. 

Virksomhedens CVR-nummer er 34208115. 
Anlæggets P-nummer er 1003387684. 
Matrikelnr.: 563, Amagerbros kvarter, ejerlav 2000151 
 

3 EJER, HVIS EJER IKKE ER IDENTISK MED ANSØGER 

Ejer er identisk med ansøger. 

 

                                                
1 European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incinera-

tion. August 2006. 
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4 VIRKSOMHEDENS KONTAKTPERSON 

I/S Amagerforbrændings kontaktperson i forbindelse med behandling af ansøgningen om god-
kendelse af det nye anlæg er 

Projektchef Lars J. Rasmussen 
I/S Amagerforbrænding 
Kraftværksvej 31 
2300 København S 
Tlf. 32 68 93 70 
E-post: ljr@amfor.dk 

B. VIRKSOMHEDENS ART 

5 VIRKSOMHEDENS LISTEBETEGNELSE 

Som hovedaktivitet forbrænder virksomheden ikke-farligt affald. Kapaciteten er mere end 3 tons 
pr. time og virksomhedens listebetegnelse er følgelig K 106 Anlæg til forbrænding af dagrenova-
tions- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time (i) (s), 
jf. bilag 1 til Godkendelsesbekendtgørelsen.  

Grundet biaktiviteten med nyttiggørelse af mindre mængder farligt affald omfattes virksomheden 
tillige af godkendelsesbekendtgørelsen listepunkt K101 Anlæg der nyttiggør farligt affald efter en 
af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, med en 
kapacitet på mere end 10 ton/dag. (i), jf. bilag 1 til Godkendelsesbekendtgørelsen.  

Affaldsforbrænding anses således som virksomhedens hovedaktivitet og skal derfor godkendes 
under denne aktivitet. Godkendelsesmyndigheden herfor er Miljøstyrelsen Roskilde. 

6 BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE PROJEKT 

Amagerforbrændings eksisterende affaldsforbrændingsanlæg er 40 år gammelt. Anlægget består 
af fire ovnlinjer, som er teknisk og miljømæssigt utidssvarende. Amagerforbrænding ønsker der-
for at bygge et nyt affaldsforbrændingsanlæg nordvest for det eksisterende anlæg på Kraft-
værksvej 31, 2300 København S.  
 
De fire eksisterende ovnlinjer har hver en kapacitet til at behandle 15 t affald pr. time. Amager-
forbrænding har en nuværende forbrændingstilladelse på 440.000 t affald pr. år. Det nye anlæg 
vil få to ovnlinjer, som hver har en kapacitet på 30-35 t affald pr. time. I ansøgningen tages der 
udgangspunkt i 2 ovnlinjer á 35 t. 
 
Det nye forbrændingsanlæg bliver et moderne anlæg med en markant høj energi- og miljøprofil. 
Anlægget etableres med en stor fleksibilitet i forhold til at kunne håndtere ændringer i affalds-
mængder og -sammensætninger samt at kunne optimere energiproduktionen til varierende af-
sætningsmuligheder af el, fjernvarme og damp. Anlægget etableres som et multibrændselsan-
læg, hvor det i perioder med vigende affaldsmængder også vil være muligt at supplere med bio-
masse for at sikre bedst mulig totaløkonomi og ligeledes en jævn og stabil CO2-neutral varme-
produktion fra Amagerforbrænding.  
 
Etablering af det nye anlæg vil medføre, at Amagerforbrænding kan producere omkring 20 % 
mere el og varme pr. ton behandlet affald sammenlignet med i dag.  
 
Det nye anlæg etableres med den mest effektive røggasrensningsteknologi til reduktion af røg-
gassens indhold af forureningskomponenter. Udledningen af langt de fleste forureningskompo-

mailto:kwh@kara.dk�
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nenter vil blive reduceret med mere end 50 % pr. ton behandlet affald i forhold til det eksiste-
rende anlæg. 
 
Amagerforbrænding har i forbindelse med projektet indledt en møderække med CTR (Central-
kommunernes transmissionsselskab I/S) og KE (Københavns Energi) om afsætning af den frem-
tidige varmeproduktion (BAT 28), og de foreløbige vurderinger herfra er, at hele den producerede 
varmemængde synes mulig at kunne afsætte til fjernvarmenettet uden behov for bortkøling af 
overskudsvarme. Hermed synes det sikret, at energimængde, der frigives i forbrændingsproces-
sen, kan udnyttes optimal (BAT 27). 

Med etableringen af de nye ovnlinjer vil Amagerforbrænding således i fuldt omfang leve op til de 
intentioner, som lå bag Miljøstyrelsens og Energistyrelsens specifikke hensigtserklæringer af 
henholdsvis 20. juni 2008 og 19. november 2008 om, at der inden for en række affaldsregioner, 
skal etableres tilstrækkelig behandlingskapacitet af forbrændingsegnet affald.  

De fire eksisterende ovnlinjer bibeholdes i drift under etableringen af de to nye ovnlinjer frem til 
idriftsættelse af disse, og ovnlinjerne er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestem-
melser i december 2003. Miljøgodkendelsen for de fire eksisterende ovnlinjer er i 2009 taget op 
til revision Miljøcenter Roskilde (en såkaldt IPPC2

7 VIRKSOMHEDENS FORHOLD TIL RISIKOBEKENDTGØRELSEN 

-revision) i overensstemmelse med bestemmel-
serne i godkendelsesbekendtgørelsens § 18, som foreskriver, at miljøgodkendelser for (i)-
mærkede anlæg skal tages op til revurdering mindst hvert 10. år og om nødvendigt ajourføres i 
lyset af den teknologiske udvikling. Miljøcenter Roskildes revurdering af miljøgodkendelserne af 
10. februar 2009 med tilhørende vilkår er fortsat gældende. 

Der er ikke aktiviteter og oplag på virksomheden, som medfører, at den er omfattet af miljømini-
steriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for uheld med 
farlige stoffer. 

8 PROJEKTETS TIDSRAMME 

Virksomhedens etablering og drift er ikke tidsbegrænset. Vedrørende forventede tidspunkter for 
bygning og idriftsættelse af det nye anlæg henvises til afsnit 10. 

C. VIRKSOMHEDENS ETABLERING 

9 BYGNINGSMÆSSIGE UDVIDELSER/ÆNDRINGER 

Etableringen af det nye anlæg vil ske nordvest for det nuværende anlæg. Det forventes, at den 
nye bygning til de to nye ovnlinjer vil blive omkring 200 m lang (øst-vest), 75-120 m bred og op 
til 100 m høj, hvor over der vil være placeret skorsten med arkitektonisk skive. Til sammenlig-
ning kan det oplyses, at det eksisterende anlæg er 140 m lang (øst-vest), 75 m bred og ca. 50 m 
høj. De to nye ovnlinjer vil blive opført adskilt fra det eksisterende anlæg, hvorfor der vil blive 
etableret en ny fælles selvstændig affaldssilo med tilhørende aflæssehal i den nye bygning.  

Der vil endvidere blive opført en ny skorsten på ca. 125 m til de to nye ovnlinjer. Der vil ikke bli-
ve etableret selvstændige skorstene for hver ovnlinje, men en fælles skorsten med separate 
røgrør, der integreres i bygningskonstruktionen. Den eksisterende skorsten vil blive nedrevet i 
forbindelse med afvikling af de 4 eksisterende ovnlinjer 

                                                
2 Betegnelsen IPPC stammer fra EU-ministerrådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret fo-
rebyggelse og bekæmpelse af forurening, på engelsk Integrated Pollution Prevention and Control 
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Etablering af to nye ovnlinjer med tilhørende bygninger forventes ikke at påvirke den daglige drift 
af Amagerforbrændings eksisterende fire ovnlinjer i en sådan grad, at dette får negativ indflydel-
se på disse ovnlinjers opfyldelse af miljømål og overholdelse af driftsvilkår.  

Bygningsplacering og placeringen af anlæggets hovedelementer i bygning er vist på vedlagte si-
tuationsplan, bilag 1 og principskitse, bilag 2, jf. afsnit 15.  

10 TIDSRAMME FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 

Bygge- og anlægsarbejder på arealet forventes igangsat primo 2012 og forventes at vare frem til 
2015, hvor begge de to nye ovnlinjer vil være idriftsat. Hovedterminerne for etableringen af de 
nye ovnlinjer forventes at blive som følger:  

Projektforslag og kapacitetsgodkendelsesansøgning frem-
sendt 

medio 2009 

Myndighedsbehandling af projektforslag og kapacitetsgod-
kendelsesansøgning afsluttet  

medio 2011 

Udkast til miljøgodkendelse i offentlig høring medio 2011 
Udkast til VVM-redegørelse (høring)  medio 2011 
Udkast til lokalplan (høring) medio 2011 
Udsendelse af udbudsmateriale for maskinelle leverancer primo 2011 
Kontrahering primo 2012 
Bygnings- og montagearbejde påbegyndes primo 2012 
Idriftsættelse, start prøvedrift ultimo 2015 
Anlæg i kommerciel drift 2016 

 
Under idriftsættelse og prøvedrift, vil leverandørerne løbende justerer og trimmer anlægget ind, 
medens der brændes affald. Anlægget er derfor klar til kommerciel drift i løbet af 2016.  

D. VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED 

11 OVERSIGTSPLAN 

Lokaliseringen af Amagerforbrændings to nye ovnlinjer og administrationsbygninger i lokalområ-
det på Kraftværksvej 31 i København er vist på oversigtsplanen, bilag 1. Det fremgår heraf, at 
det areal, hvor anlægget skal ligge, og hvor de to nye ovnlinjer planlægges opført, kan holdes in-
denfor Amagerforbrændings eksisterende arealer.  

Dette område er i kommuneplanen 09 for Københavns Kommune udlagt til erhvervsformål, hvor 
der må udøves virksomhed, der af forureningsmæssige årsager stiller særlige beliggenhedskrav. 
Af Kommuneplanen fremgår det, at behandlingskapaciteten på Amagerforbrænding kan øges i 
overensstemmelse med VVM-redegørelse og miljøgodkendelse herfor. 

Anvendelsen af området er tillige fastlagt i lokalplan 65 med tillæg (65-1), Amagerværket, Sund-
byøster, Udbygning af værket m.v. fra 1984 (tillæg fra 1989). Af denne lokalplan fremgår det, at 
udvidelse af Amagerforbrænding skal være mulig, men at dette kun kan foretages gennem ved-
tagelse af en ny Lokalplan. Lokalplanen fastslår endvidere, at arealerne kun må anvendes til tek-
niske anlæg, der drives af statslig, regional, kommunal, koncessioneret eller tilsvarende virksom-
hed.  

12 VIRKSOMHEDENS LOKALISERINGSOVERVEJELSER 

Amagerforbrænding har i forbindelse med planerne om fornyelse af forbrændingskapaciteten 
overvejet fire forskellige lokaliseringsmuligheder. Disse er nærmere beskrevet i det projektfor-
slag, som Amagerforbrænding har sendt til Københavns Kommune som grundlag for dennes god-
kendelse af de nye ovnlinjer som varmeproducerende enheder i henhold til bestemmelserne i lov 
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om varmeforsyning. Der henvises til dette ”Projektforslag” dateret juni 2009, for en detaljeret 
redegørelse for disse overvejelser og begrundelsen for beslutningen om at søge de nye ovnlinjer 
placeret i tilslutning til det eksisterende anlæg på Kraftværksvej. Nedenfor sammenfattes disse 
overvejelser. 

Til vurdering af de forskellige placeringsmuligheder skal der bl.a. tages hensyn til arealbehov, 
kommune og lokalplanlægning, trafikforhold, afstand til affaldstyngdepunkt og endelig afsæt-
ningsforhold for den producerede energi.  

De fire lokaliteter er Kraftværksvej, Refshaleøen, Avedøre Holme og Prøvestenen. Alle fire place-
ringsmuligheder giver adgang til de nødvendige byggearealer, men for Refshaleøen, Avedøre 
Holme og Prøvestenen vurderes afsætningsmulighederne for den producerede energi at være af-
grænset, og for Prøvestenen og Avedøre Holme kræves endvidere ændring i kommuneplans-
rammerne, da disse arealer ikke er udlagt til teknisk forsyning. Ved en placering på Refshaleøen 
er trafikforholdene utilstrækkelige indtil en overordnet trafikforbindelse eventuelt bliver etableret. 
Overordnet set, falder placeringen på Kraftværksvej således ud som den mest gunstige placering 
for Amagerforbrændings to nye ovnlinjer.  

13 VIRKSOMHEDENS DAGLIGE DRIFTSTID 

De to nye ovnlinjer påregnes at være i kontinuert drift, dvs. med 168 driftstimer pr. uge i mindst 
8.000 timer pr. år og med en planlagt årlig revisionsperiode på 3-4 uger (BAT 16). Det forventes, 
at mindst én af de to nye ovnlinjer altid vil være i drift. 

Modtagelse af affald og hjælpekemikalier ligesom afhentning af slagge og restprodukter fra røg-
gasrensningen vil fortrinsvist foregå på hverdage i tidsrummet 06-20. 

14 TIL- OG FRAKØRSELSFORHOLD SAMT STØJBELASTNING 

Tilkørslen af affald til affaldsbehandlingscentret vil ske som i dag ad Kraftværksvej, hvor såvel 
indkørsel til som udkørsel fra anlægget sker, medens personbilstransport fremover med stor 
sandsynlighed vil ske fra Vindmøllevej. 

Kørsel af affald gennem København sker af følgende hovedruter. 1) HC Andersens Boulevard og 
over Langebro, 2) Torvegade og over Knippelsbro. Begge disse ruter fortsætter efterfølgende ad 
Vermlandsgade, Kløvermarksvej og ud på Kraftværksvej. Fra Amager køres ad 3) Prags Boule-
vard og Rafinaderivej ud på Kløvermarksvej og videre til Kraftværksvej. 

Amagerforbrænding har i forbindelse med den planlagte fornyelse af forbrændingskapaciteten 
gennemført beregninger af støjbelastningen ad disse ruter, og beregningerne viser, at støjpå-
virkningen ikke er væsentlig. Se VVM redegørelse for yderligere. 

E. VIRKSOMHEDENS INDRETNING (tegninger) 

15 VEDLAGTE TEGNINGER 

Følgende tegninger er vedlagt rapporten som bilag, jf. bilagsfortegnelsen: 

Bilag 1 Bygninger og anlæggets hovedelementer på ejendommen 
Bilag 2 Principsnit gennem anlægget (foreløbig) 
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F. VIRKSOMHEDENS PRODUKTION 

Amagerforbrændings ovnlinjer producerer elektricitet, som afsættes til det nationale el-net, og 
varme, der afsættes til KE og CTR-systemet (BAT 28). Begge afsætninger sker i henhold til lang-
tidskontrakter (BAT 27). Produktionen sker overvejende på baggrund af affald modtaget fra inte-
ressentkommunerne, som efter kommunalreformen pr. 1. januar 2007 består af kommunerne 
København, Frederiksberg, Hvidover, Tårnby og Dragør. 

16 PRODUKTIONSKAPACITET MV. 

Mængden af affald, der behandles på Amagerforbrænding anlæg var i 2008 436.000 t og i 2009 
418.000 t.  

Det nye forbrændingsanlægs kapacitet er af Amagerforbrænding fastlagt under hensyntagen til 
en række forhold, herunder affaldsmængder, energiafsætningsmuligheder, fleksibilitet, fremtids-
sikring, forsyningssikkerhed og økonomiske forhold. Amagerforbrænding har ud fra en samlet 
vurdering fundet, at en kapacitet svarende til to ovnlinjer á 30-35 t affald pr. time er den mest 
optimale løsning. 

16.1 Forbrug 
I tabel 16.1 er anlæggets samlede forventede forbrug af hjælpestoffer og kemikalier til de to nye 
ovnlinjer vist. Det skal bemærkes, at de anførte forbrug er et groft overslag, da det specifikke 
forbrug afhænger af den endelige leverandørs teknikvalg. 

Hjælpestof/kemikalie Pr. time Pr. år 

Vand 1) 
El 
Støttebrændsel 2) 
CaCO3 
NaOH, 27% opløsning 
HCl, 30 % 3) 
Aktivt kul 
Ammoniakvand 24 % 4) 
TMT 15 
FeCl3-40 % opløsning 

0 m3 
7 MWh 

- 
780 kg 
50 kg 

- 
35 kg 
230 kg 
3 kg 
5 kg 

0 m3 

56.000 MWh 
15.000 GJ 

6.240 t 
400 t 
12 t 
280 t 

1.840 t 
24 t 
40 t 

Tabel 16.1 Forventet samlet forbrug af hjælpestoffer og kemikalier. 1) Grundet anlæggets røggaskondense-
ringsenhed, produceres der mere vand end der forbruges i anlæggets processer. Der kan dog forekomme pe-
rioder, hvor varmeproduktionen fra røggaskondenseringen ikke kan afsættes, hvorfor der til processerne 
nødvendige vandforbrug må indkøbes. I denne situation er vandforbruget op til 20 m3/time. 2) Støttebrændsel 
anvendes ikke kontinuert. 3) Der forventes ikke kontinuert forbrug af saltsyre (HCl). Forbrug til rensning og 
vask af filtre m..v er estimeret til 1 ton pr. måned. 4) Årsforbrug estimeret til Forbruget af ammoniakvand af-
hænger af den valgte DeNOX proces og emissionsgrænseværdi, hvorfor afvigende forbrug kan forekomme. 

16.2 Affaldets brændværdi 
Brændværdien af det affald, som er modtaget på Amagerforbrændings eksisterende anlæg be-
stemmes årligt. I 2008 var brændværdien 10,5 GJ/t, og der er de seneste 5 år konstateres en 
stigning fra 9,8 GJ/t i 2004. Det vurderes, at affaldets brændværdi i 2015, hvor de nye ovnlinjer 
tages i brug, er steget til 11,2 GJ/t, og stigningen vil fortsætte frem til 2025, hvor brændværdien 
er estimeret til 11,5 GJ/t, hvorefter der ikke forventes nogen yderligere stigning i affaldets 
brændværdi. 

De to nye ovnlinjer vil derfor blive udlagt for en fremtidig brændværdi på 11,5 GJ/t.  

16.3 Affaldskoder 
Amagerforbrænding ønsker at behandle forbrændingsegnet husholdnings-/industriaffald og diver-
se biomassefraktioner samt affaldsfraktioner som angivet i tabel 16.2. 
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EAK-kode Beskrivelse 

08 01 11 
13 05 01 
13 05 02 
13 05 03 
13 05 08 
16 05 04 
16 07 08 
17 03 03 
18 01 03 
18 01 06 
18 01 08 
18 01 09 
19 02 09 
19 10 03 
20 01 13 
20 01 19 
20 01 26 
20 01 27 
20 01 31 
20 01 32 

• Maling- og lakaffald indeholdende farlige stoffer. 
• Affald fra olieseparationsanlæg. Fast affald fra sandfang m.v. 
• Affald fra olieseparationsanlæg. Slam fra olieseparatorer. 
• Affald fra olieseparationsanlæg. Slam fra olieudskillere. 
• Affald fra olieseparationsanlæg. Blandet affald fra sandfang m.v. 
• Gasarter i trykbeholdere. 
• Affald fra rengøring af tanke m.m. Olieholdigt affald. 
• Kultjære og tjærede produkter (neddelt kreosotbehandlet træ). 
• Klinisk risikoaffald. Affald med smittefare. 
• Klinisk risikoaffald. Kemikalieaffald. 
• Klinisk risikoaffald. Cytotoksisk/ -statisk lægemidler. 
• Klinisk risikoaffald. Lægemidler. 
• Affald fra affaldsbehandling og vandrensning. Fast brændbart. 
• Affald fra fragmentering af metalholdigt affald. Let fraktion og støv 
• Kommunalt indsamlet affald. Opløsningsmidler. 
• Kommunalt indsamlet affald. Pesticider 
• Kommunalt indsamlet affald. Olie og fedt m.v. 
• Kommunalt indsamlet affald. Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v. 
• Kommunalt indsamlet affald.  Cytotoksisk/ -statisk lægemidler. 
• Kommunalt indsamlet affald.  Lægemidler. 

Tabel 16.2 EAK koder i henhold bekendtgørelse nr. 48 af 13/01 2010 for ”farligt affald”. 

16.4 Valg af udlagt forbrændingskapacitet 
Ved etablering af en samlet forbrændingskapacitet på 560.000 tons pr. år fra 2015 vil denne op-
lagrede affaldsmængde kunne behandles i løbet af få år.  

Det samlede anlæg vil herefter være udlagt for en affaldsmængde på 560.000 tons pr. år, sva-
rende til en kapacitet på de to nye ovne på hver 35 t/h. Ved en brændværdi på 11,5 MJ/ton sva-
rer dette til en nominel indfyret effekt ved 100 % last på begge ovne på 805 GJ/h eller 224 MW i 
alt. 

17 VIRKSOMHEDENS PROCESFORLØB 

I det følgende er givet en beskrivelse af de processer, der planlægges bragt i anvendelse dels i 
forbindelse med selve affaldsforbrændingen og indvindingen af energi i form af elektricitet og 
varme herfra, dels i forbindelse med rensning og udledning af røggasser fra forbrændingen og 
den tilhørende spildevandsmængde. Det er fundet naturligt at medtage røggasrensningen og 
spildevandsbehandlingen i denne beskrivelse, idet dette er en integreret del af procesforløbet. 
For nærmere detaljer om anlæggets forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
henvises til kapitel H, afsnit 22-36. 

De to nye ovnlinjer vil blive bygget op af hver bestående af følgende hovedkomponenter og pro-
cestrin 

• Affaldsfyret ovnanlæg udlagt til en affaldsmængde på 35 t/h ved en brændværdi på 11,5 
MJ/kg og med en årlig driftstid på minimum 8000 timer (BAT 16), bestående af 
• Affaldsmodtagelse og –kontrol 
• Affaldssilo med gode blandeforhold 
• Kran og indfødesystem 
• Ovnrum med efterforbrændingskammer/-zone 
• Dampproducerende kedel med overheder 
• Forbrændingsluftsystem med opstart-/støttebrændere 
• Slaggeudtag og -transportsystem 
• Turbine med el- og varmeproduktion 
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• Røggasrenseanlæg bestående af 

• Elektrofilter til støvfjernelse 
• Rensningsanlæg for sure gasser og tungmetaller med vådskrubning  
• Dioxin-/furanrensning med vådskrubning 
• Røggaskondensering med integreret poleringsrensning 
• Kvælstofoxidfjernelse (DeNOX) i form af et SNCR eller SCR-anlæg 
• Sugetræksblæser med tilhørende lyddæmpning 
• En skorsten (fælles for de to ovnlinjer) 

 
• Separate spildevandsbehandlingsanlæg for processpildevand far røggasrensningen og kon-

densat fra røggaskondenseringen 
 

• Emissionsmålestation  
 

• SRO-anlæg for styring, regulering og overvågning af alle processer 
 
En principskitse af processen i anlægget er vist som bilag 2. Detailudformningen afhænger dog af 
tilbud fra og valg af leverandør. En opdateret procesbeskrivelse vil derfor tilgå Miljøcentret senest 
6 måneder efter kontrahering. 

17.1 Affaldsfyret ovnanlæg 
17.1.1 Affaldsmodtagelse og –kontrol 

Affaldet tilkøres med lastbiler og indvejes på anlæggets brovægt og kontrolleres løbende. 

Affaldsmodtagelse 
I den overdækkede aflæssehal (BAT 57) bakker bilerne hen til silokanten og tipper affaldet ned i 
den tætte silo (BAT 5). Der vil være en fælles silo til de to nye ovnlinjer på ca. 48.000 m3. Med 
en forventet rumvægt på 0,3 t/m3 kan siloen således rumme ca. 14.000 tons affald svarende til 
ca. 1 uges forbrændingskapacitet for det samlede anlæg.  

Aflæssehallen er en stor lukket og overdækket hal, der giver adgang til affaldssiloen via omkring 
11 båse, hvor affaldstransportørerne kan læsse affald ned i affaldssiloen. Der er kun er adgang til 
affaldssilo via en sliske, hvorigennem affaldet lempes. Affaldssiloen er derfor, i modsætning til 
det eksisterende anlæg, væsentlig bedre afskærmet fra omgivelserne, hvor interaktioner mellem 
luften udendørs og luften i affaldssiloen reduceres betydeligt sammenlignet med situationen i 
dag. Det samlede åbne tværsnitsareal mellem affaldssilo og aflæssehal er ca. 300 m2. Dette vil 
være lukket i tilfælde aflæsning i båse ikke pågår, enten med porte eller luger.   

Stort brændbart affald vil blive neddelt inden det brændes på ovnlinjen (BAT 11, BAT 49 og BAT 
59). Neddelingen forventes foretaget hos underentreprenør, der er godkendt til formålet. 

Affaldets heterogene natur søges modvirket gennem blanding i affaldssiloen, så ovnlinjerne mod-
tager et så homogent brændsel som muligt, både over tid og på tværs af risten.  

I forbindelse med planlagte driftsstop for en af ovnene vil den anden ovnlinje altid være i drift, 
hvorfor der vedblivende vil blive fjernet affald fra affaldssiloen således, at langvarig lagring af af-
faldet undgås (BAT 6). Kortvarige, uplanlagte driftsstop er i reglen højst af to dages varighed og 
vil ikke have væsentlig betydning for lagringstiden. 

For at forhindre spredning af lugt til omgivelserne holdes der undertryk i aflæssehal og siloområ-
de. Udsugningsluften anvendes som forbrændingsluft i ovnene (BAT 7). 

Normal drift 
Under normal drift (2 ovnlinjer i drift) anvendes ca. 350.000 Nm3 luft til forbrændingen pr. time, 
hvoraf ca. halvdelen af luften tages fra affaldssiloen. Ved et lufttræk på 180.000 Nm3/h gennem 
de omkring 11 både bliver den lineære lufthastighed ca. 0,2 m/s, hvilket skønnes rigeligt til sik-
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ring af omgivelserne mod lugt fra affaldssiloen. Under revision af en ovnlinje, er den lineære luft-
hastighed ca. 0,1 m/s, hvilket også skønnes tilstrækkeligt til sikring mod lugtgener. 

Ingen drift 
Under normale omstændigheder, vil der altid være mindst en ovnlinje i drift, hvorfor lugt fra af-
faldssiloen ikke forventes at give lugtgener i omgivelserne. Der planlægges ingen revisionsstop 
samtidig på begge ovnlinjer, hvor begge ovnlinjer kun stoppes i nødstilfælde. Eksempler på til-
fælde, hvor begge ovnlinjer stoppes er i) total strømsvigt og ii) nedbrud på den ene ovnlinje me-
dens den anden ovnlinje er i revision. Ad i). Total strømsvigt i Danmark optræder meget sjældent 
(mange års mellemrum). Ad ii). De nye ovnlinjer forventes maksimalt at opleve uplanlagt stop 
(nedbrud) en gang om året, svarende til 2 % sandsynlighed for at det sker i en given uge. Sand-
synligheden for, at der ikke opstår nedbrug på den ene ovnlinje medens den anden er i tre ugers 
revision bliver således 0,983 = 94 %, hvormed det kan beregnes, at fænomenet vil indtræffe for 
hver 18 år. (1/(1-0,94)). Med to ovnlinjer i drift optræder fænomenet dog med 9 års mellemrum. 

Begrænsning af lugtgener 
Som det fremgår af ovenstående forventes der kun at opstå lugtgener fra affaldssiloen, når beg-
ge ovnlinjer er ude af drift, hvilket forudses at optræde med flere års mellemrum. I tilfælde, hvor 
begge ovnlinjer er ude af drift, kan lugtgener begrænses ved at lukke luger/porte ved åbningerne 
mellem affaldssilo og aflæssehallen på de båse, hvor der ikke modtages affald. 

Modtagekontrol 
Efter indvejning og registrering af affald og transportør foretages en statistisk indgangskontrol, 
hvor det automatisk afgøres af kontrolsystemet, om det pågældende læs affald skal udtages til 
indgangskontrol eller ej (BAT 4).  

Statistisk modtagekontrol gennemføres ved, at det valgte læs affald ikke tippes direkte i affalds-
siloen, men aflæsses i særligt område, hvor kontrollen gennemføres. Først når indgangskontrol-
len er gennemført på affaldslæsset føres dette til siloen.  

De affaldslæs, der udvælges til at skulle undergå modtagekontrol anvises til aflæsning i særskilt 
område eller affaldsmodtagetragt, hvor affaldet mekanisk spredes ud således, at der kan gen-
nemføres en god og sikker kontrol for tilstedeværelse af evt. ikke forbrændingsegnet affald. Der 
etableres udstyr i form af kamera til dokumentation af stikprøvens uønskede indhold. Ligesom 
der etableres mulighed for at frasortere uønskede affaldsfraktioner med kranarrangement. 

Af hygiejniske årsager udføres ikke stikprøvekontrol på dagrenovation og dagrenovationslignende 
affaldstyper. Kontrol af disse affaldsfraktioner foretages visuelt fra kontrolrummet via kamera-
overvågning.  

Udover statistisk modtagekontrol af det tilførte affald, kan der føres visuel overvågning af affalds-
tilførslen, idet der fra kontrolrummet er udsyn direkte eller via kameraovervågning til såvel af-
faldssilo som aflæssehallen (BAT 13).  

Statistisk indgangskontrol 
Alt stikprøveegnet affald3

 

 udtages statistisk tilfældigt til indgangskontrol. Resultatet af indgangs-
kontrollen registreres og danner basis for, hvorvidt indgangskontrollen fremover skal skærpes, 
lempes eller fortsætte uændret. Sandsynligheden for at et affaldslæs udtages til kontrol reguleres 
med en individuel kontrolhyppighed, der fastsættes for den enkelte affaldstransportør, og udtags-
frekvensen udformes som en progressiv skala, hvor f.eks. ændring fra lempet kontrol til normal 
kontrol og fra normal kontrol til skærpet kontrol øger udtagsfrekvensen 3 gange. 

Kontroludfald 
Indgangskontrollen af et læs affald giver følgende mulige udfald: 

 0 - Modtaget uden anmærkninger 

                                                
3 Der kan være affaldsfraktioner, som bl.a. p.g.a. arbejdsmiljømæssige årsager ikke kan få udtaget stikprøve, f.eks. klinisk risikoaffald, kød- og 

benmel samt dagrenovation m.v. 
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 1 - Modtaget med anmærkninger 
 2 - Modtagelse afvist 

I tilfælde, hvor indgangskontrollens udfald er 1 eller 2 tages digitalt bilede af affaldet som doku-
mentation, og årsagen til anmærkning eller afvisning noteres. 

Ved vurdering af, hvorvidt et læs affald kan modtages med eller uden anmærkninger, eller om 
det helt skal afvises, anvendes dels Amagerforbrændings egne krav til affaldets beskaffenhed 
herunder krav om størrelse m.v. og dels gældende bestemmelser om visse affaldsfraktioners 
(f.eks. pap, papir og plast m.v.) genanvendelse og bortskaffelse samt betingelser fastsat i Ama-
gerforbrændings miljøgodkendelse. Krav til modtagelse af brændbart affald fremgår af Amager-
forbrændings vejledning om affaldsmodtagelse på anlægget, der er tilgængelig for alle på Inter-
nettet (http://www.amfor.dk/).  

Modtagelse af specialaffald (sygehusaffald, klinisk risikoaffald og fortroligt affald) 
Modtagelse af specialaffald som sygehusaffald m.m., foretages ved aflæsning af mindre lukkede 
containere af 600 l i særskilt indendørs modtagelsesafsnit. Efter modtagelse af containerne, løftes 
disse på til ovnlinjernes tragtdæk med en containerelevator. Containerelevatoren løfter contai-
nerne ind over affaldstragten, hvor containerne vippes og affaldet falder ned i affaldstragtens 
skakt og fødes efterfølgende ind i ovnrummet sammen med det øvrige affald. Modtagelse og ind-
fyring vil tillige blive udført, så der desuden kan håndteres papkasser/paller og fade i brændbart 
materiale.  

Der vil kun blive tilført specialaffald til ovnlinjerne, når disse er i en fuld normal driftssituation, 
hvormed specialaffaldet sikres optimal behandling. 

Modtagelse og modtagekontrol for øvrigt farligt affald vil blive beskrevet og fremsendt til Miljø-
centrets godkendelse, når der foreligger specifikke fraktioner, der ønskes modtaget til forbræn-
ding 

17.1.2 Affaldsindfødning 
I affaldssiloen blandes det modtagne affald bedst muligt ved hjælp af krangrabben med henblik 
på at opnå en ensartet kvalitet og især en stabil brændværdi af det indfyrede affald (BAT 11, BAT 
49 og BAT 59). 

Fra affaldssiloen læsses affaldet ved hjælp af krangrabben i påfyldningstragten. Denne er udfor-
met således, at tilstopning og brodannelse i videst muligt omfang undgås, hvilket foretages ved 
at skaktens tværsnit successivt øges fra tragten og nedad i affaldets bevægelsesretning. Endvi-
dere udføres alle samlinger m.v. i skakten med runde hjørner. Skakten vil permanent være mere 
eller mindre fyldt op med affald, hvilket skaber tæthed mellem ovnen og tragtdækket (BAT 14). 
Desuden forsynes skakten med en lukkeanordning, som muliggør sikring mod tilbagebrænding 
fra ovnen samt lufttæt lukning, når ovnen er ude af drift (BAT 14). Denne lukkeanordning er hy-
draulisk betjent og kan betjenes fra anlæggets kontrolrum. 

Påfyldningsskakten ender i en hydraulisk drevet pusher eller på indfødningsrist, som sørger for 
kontinuert transport af affaldet fra skakten og ind på risten i ovnrummet. Indfødningssystemet 
kan reguleres trinløst og sikrer således en jævn og kontrolleret tilførsel af affald i hele ovnens 
bredde. 

Det planlagte anlægs størrelse (skakt, pusher og rist på 12-15 m) bevirker, at der vil opstå væ-
sentlig færre problemer med ”hængere” end tilfældet er i dag på det eksisterende anlæg.  

Indfødningen af affald reguleres af energiomsætningen i ovn/kedel, idet anlæggene så vidt mu-
ligt vil blive kørt ved den nominelle indfyrede effekt på 112 MW for hver ovnlinje, og den dertil 
tilhørende produktion af damp (BAT 49).  
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17.1.3 Ovnrum med rist og efterforbrændingskammer 
Det overordnede koncept for de to nye ovnlinjer vil være et udmuret, vandkølet ovnkammer på 
en bevægelig rist. Dette er den generelt anvendte teknologi for affaldsforbrænding overalt i ver-
den (BAT 1 og BAT 60). 

Begge ovne vil bestå af et forbrændingskammer med en skråt eller vandret stillet, bevægelig rist, 
som langsomt transporter affaldet fremad mod slaggefaldet i den anden ende af risten (se afsnit 
17.1.5). På risten sker der først en udtørring af affaldet, hvorefter affaldet pyrolyseres med afgi-
velse af brændbare gasser m.v. Derefter kommer der en udbrændingszone og evt. en kølezone 
inden slaggefaldet, hvor affaldet vil være fuldt udbrændt (se også afsnit 17.1.5) (BAT 49). Den 
for forbrændingen nødvendige luftmængde tilføres dels som primærluft op igennem risten, dels 
som sekundærluft i ovnrummet over risten (BAT 18). 

Risten vil være opdelt i flere, individuelt regulerbare zoner både på tværs og på langs. Den vil 
evt. blive vandkølet, hvorved primærluften til forbrændingen kan styres bedre i forhold til, hvor 
der er brug for den (BAT 18). 

Under forbrændingsprocessen ligger affaldet på en rist, hvor der ledes luft op mellem ristestave, 
dels til køling af risten og dels som primær luft til selve forbrændingsprocessen. Tidligere tiders 
riste blev konstrueres med relativ stor afstand mellem de enkelte ristestave, da man dermed fik 
en god afkøling af ristestavene med heraf følgende lav slidtage og lang levetid til følge. Dette før-
te imidlertid også til, at en del af affaldet herunder uforbrændt affald faldt gennem risten som 
ristegennemfald.  

Moderne riste konstrueres med væsentlig mindre afstand mellem ristene (i praksis nærmest in-
gen afstand), hvilket er muliggjort gennem anvendelse af mere varmetolerante stålmaterialer, 
vandkøling af ristestavene og bedre forbrændingskontrol og forbrændingens primærluft føres i 
højere grad op gennem særlige luftdyser i risten. Mængden af ristegennemfald på moderne riste 
er derfor væsentlig lavere, end hvad der ses på ældre riste. 

0,2-1,0 % af affaldet, svarende til 70-350 kg/h for hver ovnlinje, forventes at falde ned gennem 
risten som ristegennemfald. Mængden er ristegennemfald afhænger dels af affaldets beskaffen-
hed og dels af ristekonstruktionen, hvorfor risteandelen er angivet med et vist interval. Ristegen-
nemfaldet vil automatisk blive ført til slaggen med redler eller lignende mekanisk transportør, jf. 
afsnit 17.1.5. 

På affaldsriste med relativt stort ristegennemfald kan det hænde, at ristegennemfaldet indeholder 
relativt meget uforbrændt affald, hvilket, hvis det tilføres forbrændingsslaggen, kan påvirke slag-
gens indhold af TOC og/eller slaggens glødetabsrest.  

På moderne riste, hvor ristestavene sidder meget tæt, udgøres ristegennemfaldet fortrinsvist af 
sand og grus, der er tilført med affald. De tætsiddende ristestave bevirker, at andelen af 
uforbrændt affald i dette rístegennemfald er meget lavt, og der ses således normalt ingen forrin-
gelse i slaggens kvalitet, når ristegennemfaldet føres til slaggen. 

Med vandkølet ovnrum opnås normalt en højere termisk totalvirkningsgrad end ved traditionelle 
udmurede ovnrum, især ved højere brændværdier, idet det kølede ovnrum kan drives med lavere 
luftoverskud (BAT 22). Endvidere giver vandkølingen reduceret NOX- og dioxindannelse, mindre 
luft- og røggasmængder og færre problemer med slaggepåbagninger samt bedre dæmpning af 
temperaturspidser i ovnen m.v. (BAT 22 og BAT 25). 

En turbulenszone ved indløbet fra ovnrum til efterforbrændingskammeret sikrer opblanding og 
homogenisering af røggasserne før slutudbrændingen i efterforbrændingskammeret (BAT 18). 

Efterforbrændingskammeret udlægges således, at røggasserne sikres mindst 2 sekunders op-
holds- og reaktionstid ved mindst 850 °C. Dette sikrer fuldstændig udbrænding af røggassen med 
CO- og dioxinminimering til følge (BAT 18, BAT 19 og BAT 23). 
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17.1.4 Forbrændingsluftsystem 
Forbrændingsluftsystemerne udformes således, at der sikres et korrekt luftoverskud i røggassen, 
både af hensyn til forbrændingsvirkningsgraden og for at undgå reducerende (korrosiv) atmosfæ-
re, ufuldstændig udbrænding af røggasserne m.v. For at opnå en høj reguleringskvalitet udstyres 
ventilatorer med frekvensregulerede motorer. 

En del af forbrændingsluften vil ske via indtag i affaldssiloen. Luften fra affaldssiloen vil blive an-
vendt som enten primærluft og/eller sekundærluft, afhængig af ristedesign. Brug af luft fra af-
faldssiloen som forbrændingsluft medvirker til at minimere risikoen for lugtgener i aflæssehal og 
på krandæk samt i omgivelserne, da der hermed skabes en indadgående trykgradient fra omgi-
velserne ind gennem affaldssiloen (BAT 7).  

Den del af forbrændingsluften, der ikke tages fra affaldssiloen indsuges fra slaggeområdet. 

Primærluft 
Primærluften indblæses via primærventilatorens trykside under risten i et antal individuelt regu-
lerbare luftzoner, der reguleres automatisk ved hjælp af spjæld på grundlag af belastningen. 
Indblæsning af primærluft gennem risten medvirker desuden til at køle denne.  

Ovnlinjen udrustes evt. med en luftforvarmer for forvarmning af primærluften, afhængigt af af-
faldets brændværdi (BAT 20). 

Sekundærluft 
Sekundærluften indblæses gennem dyser placeret i ovntaget eller i den nederste del af kedlens 
første vertikale træk. Sekundærluften skal dels skabe turbulens og dels sikre en fuldstændig ud-
brænding af røggassen (BAT 18). 

Røggasmængde 
Med en indfyret effekt på i alt 224 MW forventes en tør, støkiometrisk røggasmængde på ca. 58 
Nm3/s og en våd på 114 Nm3/s (ved et forventet aktuelt indhold af vand og ilt på henholdsvis ca. 
18 vol.% H2O og 8 % O2). Hertil svarer følgende røggasmængder ved referencetilstanden (11 % 
O2; 0 % H2O): 122 Nm3/s = 438.000 Nm3/h.  

Som følge af variationer i driften på de to ovnlinjer forventes mængde af røggas undertiden at 
kunne stige til ca. 482.000 Nm3/h (tør, 11 % O2). På årsplan forventes ca. 3,5 x 109 Nm3/år (tør, 
11 % O2). 

Efterforbrændingszonen - temperaturforhold 
Efter sidste sekundærluftindblæsning begynder efterforbrændingszonen. Denne befinder sig over 
risten og er samtidig kedlens første træk, idet den vil blive afgrænset af membranvægge. Den vil 
få en sådan størrelse og udformning, at røggassen i mindst 2 sekunder vil have en temperatur 
over 850 °C (BAT 19 og BAT 23). Den faktiske temperatur måles kontinuerligt. (BAT 17). Det vil 
blive krævet af leverandøren, at denne ved CFD-beregninger redegør for temperatur- og turbu-
lensforholdene i efterforbrændings-zonen (BAT 15, BAT 18 og BAT 23) (CFD = Computerised  
Fluid Dynamics). 

Opstarts- og støttebrændere 
Til sikring af, at det nævnte temperaturkrav overholdes, samt til brug under opstart og nedkørsel 
udrustes hver ovnlinjes efterforbrændingskammer med 2 opstarts-/støttebrændere, der hver har 
en kapacitet på ca. 34 MW (indfyret), svarende til ca. 60 % af den maksimale indfyrede effekt 
(BAT 19 og 21). Som brændsel anvendes af flydende brændsel (gasolie), hvortil dispensation fra 
bekendtgørelse om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende og faste brændstoffer ikke er 
nødvendig, eller naturgas. Olien til brænderne vil blive lagret i en ståltank med lækageovervåg-
ning. Tanken placeres enten udendørs under halvtag eller indendørs. I begge tilfælde placeres 
tanken over jorden nær bygningerne for de to nye ovnlinjer. Se afsnit 17.6, 19 og 36 for yderli-
gere. 
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Som supplement til støttebrænderne vil der endvidere blive anvendt træflis i optændings- og 
nedlukningsfaserne med henblik på at reducere forbruget af fossile brændsler. 

Ved anvendelse af opstarts- og støttebrændere forventes emissioner i samme størrelsesorden 
som for det nuværende anlæg. I tabel 17.1a er de typiske og forventede emissioner ved opstart 
på biomasse, gasolie og LPG vist, medens den årlige emitterede stofmængde vises i tabel 17.1b.  

Ved beregning af emissionerne under opstart, anvendes som udgangspunkt emissionsfaktorer 
som angivet af Energistyrelsen i ”Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energi-
området” dateret, april 2011, hvor der anvendes data gældende for varmeproducerende kedler. 
For støvemission ved fyring med biomasse anvendes dog emissionsfaktorer estimeret af DMU i 
”Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007”, da Energistyrelsens forudsætninger ikke 
indeholder emissionsfaktorer for støv generelt. Data for emission af CO er baseret på Amagerfor-
brændings erfarede emissioner ved opstart på det eksisterende anlæg med anvendelse af hen-
holdsvis biomasse og LPG. 

Årsemissionerne i tabel 17.1b er beregnet ud fra et årligt brændselsforbrug på 15.000 GJ svaren-
de til ca. 8,2·106 Nm3 røggas. 

Brændsel CO NOX SO2 Støv 

Biomasse 
LPG 
Gasolie 

< 100 mg/Nm3 
< 125 mg/Nm3 

Ikke oplyst 

165 mg/Nm3 
106 mg/Nm3 
127 mg/Nm3 

46 mg/Nm3 
23 mg/Nm3 
45 mg/Nm3 

18 mg/Nm3 

Ikke oplyst 

Ikke oplyst 
Tabel 17.1a Forventede emissioner fra anvendelse af opstartsbrændsel. LPG er beregnet som en ”blanding” af 
naturgas og gasolie i forholdet 50:50. 

Brændsel CO NOX SO2 Støv 

Biomasse 
LPG 
Gasolie 

< 800 kg/år 
< 1000 kg/år 

Ikke oplyst 

1.350 kg/år 
800 kg/år 
975 kg/år 

375 kg/år 
175 kg/år 
345 kg/år 

150 kg/år 
Ikke oplyst 

Ikke oplyst 
Tabel 17.1b Forventede årsemissioner fra anvendelse af opstartsbrændsel. LPG er beregnet som en ”blan-
ding” af naturgas og gasolie i forholdet 50:50. 

Til tabel 17.1a skal det bemærkes, emissionen af CO vil typisk stige under opstartsforløbet, for så 
hurtigt at falde i igen, når temperaturen i ovnrummet når 500-600 °C. Koncentrationen af CO 
kan derfor under opstartsforløbet kortvarigt stige til 600 mg/Nm3 for biomasse og op til 300 
mg/Nm3 for LPG. Det skal bemærkes, at emissionsgrænsen for CO for biomassefyrede anlæg er 
625 mg/Nm3 og for NOX er grænseværdien 300 mg/Nm3. Det skal ydermere bemærkes, at emis-
sion af HCl ikke er vist, da der for de anvendte brændsler ikke eksisterer emissionsfaktorer, qua 
brændslernes ringe indhold af chlorid. Under opstart af Amagerforbrændings ovnlinier vil røggas-
rensningsanlæggets skrubbersystem endvidere fjerne evt. HCl, hvorfor der ikke emitteres HCl 
under opstart.  

Røggasserne fra opstartsbrændsel vil, blive ledt gennem røggasrensningsanlæggets primære par-
tikelfilter (elektrofilter) og skrubbersystem. Elektrofiltret vil blive koblet ind (tilslutning af filtrets 
højspænding), når temperaturen i filtret er over 150 °C. Ved opstart af kold ovnlinje forventes en 
temperatur på 150 °C ud af kedlen normalt at indtræffe senest efter 8 drift. De øvrige røggas-
rensningsprocesser vil blive koblet ind i takt med, at røggassen og anlægget i øvrig giver mulig-
hed for dette. Se nærmere om røggasrensning i afsnit 17.2. 
 

17.1.5 Slaggeudtag 
Slagger fra anlægget er de uforbrændte bestanddele fra forbrændingsprocessen. Slaggens gløde-
tab forventes at blive under 2 %, svarende til et TOC-indhold under 1 % (vægt) (BAT 49). Den 
samlede slaggemængde fra de to ovnlinjer forventes ud fra erfaringerne med de eksisterende 
ovnlinjer at blive omkring 14 tons pr. time ved indfyring af en affaldsmængde på 70 tons pr. 
time. 
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I BAT 49 beskrives forskellige principper for, hvorledes slaggekvaliteten kan forbedres. Det be-
skrives således, hvordan bl.a. anvendelse af riste med meget lille ristestavsafstand, der bedre 
holder affald på risten, giver en bedre slaggekvalitet. Det bemærkes endvidere i rekommandatio-
nen, at genindfyring af ristegennemfald fra øverste risteafsnit, kan være et middel til forbedring 
af slaggekvaliteten, når ristegennemfaldet herfra bidrager betydeligt til forringelse af slaggekvali-
teten. 

BREF-notes beskrivelse må på dette punkt imidlertid anses som utidssvarende. Tilbageføring af 
ristegennemfald praktiseres så godt som aldrig på normale forbrændingsanlæg. Dette begrundes 
i dels, at det er unødvendigt for at opnå en tilfredsstillende slaggekvalitet, og dels grundet i de 
mange driftstekniske problemer der er forbundet med genindfyring af ristegennemfaldet. Det skal 
dog bemærkes, at ristegennemfald på ældre anlæg, der kan være konstrueret med roterovn, un-
dertiden anvender genindfyring af ristegennemfald, til forbedring af slaggekvaliteten herfra.  

På forbrændingsanlæg er den normale måde at håndtere ristegennemfald en af følgende to me-
toder. i) våd transport til slaggefald og ii) tør transport til slaggefald.  

Ad i). Ved våd transport af ristegennemfald føres gennemfaldstragtene udløbsrør ned gennem en 
vandfyldt redler eller Mayfran således, at ovnrummet undertryk og lufttilførslen til forbrændingen 
afskæres fra omgivelserne gennem et vandlåsprincip. Under vandoverfladen trækkes ristegen-
nemfaldet over i slaggefaldet ved hjælp af ristegennemfaldstransportøren og fra slaggefaldet fø-
res ristegennemfaldet ud med slaggen til slaggesilo eller lignende.  

Ad ii). Ved tør transport af ristegennemfald forsynes gennemfaldstragtene med dobbelt spjæld, 
der således afskærer ovnrummets undertryk og lufttilførslen fra omgivelserne. Fra gennem-
faldstragtene samles ristegennemfaldet i et rysterør eller lignende, hvorefter det transporteren til 
slaggefaldet og afleveres i slaggens nedfaldsskakt. Det er således undertrykket i nedfaldsskakten 
der bestemmer trykforholdet i rysterenden. 

Slaggerne forlader risten via slaggefaldet og falder ned i et vandbad. Vandet må løbende fornys, 
idet en del af mængden fordamper og går op i røggassen i ovnen, mens en anden del følger med 
slaggen. Vandforbruget på de to ovnlinjer påregnes at blive 3-4 m3/h, hvilket vil blive dækket af 
overskudsvand f.eks. fra kedelnedblæsning. Der kommer ikke nogen spildevandsstrøm fra slag-
geudtaget.  

Slaggen, iblandet ristegennemfaldet, udtages med en transportør og opsamles på et slaggelager. 
Inden slaggen kan genanvendes, vil metaller (fortrinsvist jern og aluminium), blive fjernet med 
henblik på genanvendelse (BAT 12 og BAT 52). Slaggen forventes som hidtil som hidtil afsat til 
nyttiggørelsen. 

Ved behandling af klinisk risikoaffald, er der en lille risiko for, at en lille del af affaldet falder gen-
nem risten som ristegennemfald. Da størsteparten af ristegennemfaldet er sand og grus, hvilket 
normalt ikke forekommer i klinisk risikoaffald, vil kun en meget ringe del af ristegennemfaldet 
potentielt hidrører fra indfyring af dette.  

Årsagen til det historiske ønske om genindfyring af ristegennemfaldet er et ønske om, at affaldet 
qua sit ophold i ovnrummet, bliver biologisk inaktiveret således, at affaldet efter forbrænding 
(slaggen) kan håndteres og genanvendes uden risiko for smitte. 

Alternativ til at foretage biologisk inaktivering af ristegennemfald ved genindfyring, er det tidlige-
re undersøgt af Statens Serum Institut, om der kan foretages inaktivering af udvalgte mikroor-
ganismer ved termisk behandling i slaggesuppen. . Undersøgelserne konkluderer, at et ophold i 
slaggesuppen yder et yderst tilfredsstillende drab på vegetative testorganismer (udvalgte varme- 
og pH-resistente bakteriestammer). Opholdet i slaggesuppen giver således en desinfektionseffekt 
svarende til, hvad der kan opnås med en almindelig desinfektionsprocedure. Disse undersøgelser 
har bl.a. dannet baggrund for, at det ovenstående håndteringsprincip for ristegennemfald har 
kunnet godkendes på forbrændingsanlæg, der også behandler klinisk risikoaffald (Amagerfor-
brænding og Svendborg Kraftvarmeværk). 
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17.1.6 Dampproducerende kedelanlæg 
 
Røggassside 
Hedeflader 
Røggassen fra forbrændingen nedkøles i dampkedlen. Denne vil blive en vandrørskedel og for-
ventes at få 3 vertikale træk (strålingstræk) efterfulgt af et vandret konvektionstræk (BAT 26). 

Røggassens gennemløbstid i kedlens strålingspart bør være større end 12 sekunder for af korro-
sionsmæssige årsager at opnå en relativt lav temperatur – omkring 600 °C – ved indløbet til 
konvektionsdelen (BAT 25). Dette medfører, at strålingsdelen bliver ganske høj, selv om den op-
deles i tre træk. Aske fra strålingspartens 2. og 3. træk vil evt. afhængig af leverandørens ud-
formning af kedel og ovnrum, blive genindfyret i ovnrummet, hvorved askes sikres en ekstra 
udglødning inden den fjernes som slagge, kedelaske eller flyveaske. 

I konvektionsdelen (horisontal kedel) vil der være indskudt fordampere, overhedere og economi-
ser, hvorefter røggastemperaturen er afkølet til 180-200 °C (BAT 41). 

Kedelaske 
Fordelen ved at anvende en kedel med horisontalt konvektionstræk er, at hedefladerne heri kan 
holdes rene ved bankning af rørbundterne med bankeværker (BAT 34). Da røggashastigheden 
gradvis aftager hen gennem kedlen som følge af temperaturfaldet, udskilles der en del kedelaske, 
der opsamles i bundtragte under de enkelte træk. Mængden af kedelaske fra de to ovnlinjer for-
ventes at blive ca. 1,2 t/h. Fra tragtene føres kedelasken anlæggets askesilo (se afsnit 17.2.1) 
(BAT 50). 

Ilt- og CO-målestation 
Ved udgangen af kedlen er placeret en målestation til kontinuert registrering af røggassens ind-
hold af ilt (O2) og carbonmonooxid (CO) samt evt. vand. De målte data overføres til anlæggets 
SRO-anlæg og anvendes til regulering af ovn og kedel samt evt. røggasrensningen (se nærmere i 
afsnit 17.5). 

Vand/dampkredsløb 
Kedelvand 
Det anvendte kedelvand skal være total afsaltet, og vandets pH værdi skal indstilles til pH ca. 9 
af hensyn til imødegåelse af korrosion i kedlen. Konditioneringen af kedelvandet afhænger af tur-
bineleverandørens krav til vand og damp, men typisk foretages dette ved tilsætning af natrium-
hydroxidopløsning samt evt. ammoniakvand (NH3). Kedelvandet opbevares i en fødevandsbehol-
der. Inden det pumpes ind på kedlen, opvarmes vandet til ca. 130 °C. Opvarmningen af kedel-
vandet foretages enten ved hjælp af udtagsdamp fra turbinen og/eller ved opvarmning gennem 
fødevandsforvarmer, hvor røggassens varmeenergi udnyttes. 

Kedel - fordamper 
Det forvarmede kedelvand pumpes ind på kedlens fordamperdel (den vertikale kedel), hvor van-
det under tryk bringes over på dampform. Ved kedlens forventede arbejdstryk på 75 bar, er lige-
vægtstemperaturen mellem damp og vand 290 °C (BAT 29) Vand og damp fra kedlens fordam-
perdel samles i en overbeholder, hvor damp og vand skilles ad. Dampes sendes videre til kedlens 
overheder, medens vandet returneres til kedlens fordamperdel. 

Kedel – overheder 
Den mættede damp fra overbeholderen overhedes til ca. 440 °C (BAT 29) i kedlens overhedere 
(den horisontale kedel). Efter overhedningen sendes dampen til turbinen, hvor den termiske 
energi omsættes til elektricitet (se afsnit 17.1.7). 

Køling 
Den producerede varme vil blive afsat til CTR-nettet (Centralkommunernes Transmissionsnet) og 
KE (Københavns Energi).  
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Det samlede vand/dampkredsløb sikrer i samspil med mulighederne for afsætning af den frigjorte 
energi til elektricitets- og varmeproduktion en optimal mulighed for udnyttelse af affaldets ener-
gipotentiale (BAT 26). 

17.1.7 Turbine med el- og varmeproduktion 
I dampturbinen omdannes dampens energi (tryk og temperatur) til kinetisk energi (bevægelses-
energi). Turbinen driver evt. via et gear en elektrisk generator, der igen omsætter den kinetiske 
energi til elektrisk energi i form af 10 kV vekselspænding, der igen transformeres op til 132 kV 
inden afsætning til det offentlige el-net. Der vil blive etableret en fælles turbine. 

Fra turbinen udtages en mindre dampmængde til fødevands- og evt. luftforvarmning, men ho-
vedparten ledes til serieforbundne kondensatorer, hvori dampen kondenseres ved køling med 
fjernvarmesystemets returvand. Ved denne proces opvarmes fjernvarmevandet til den ønskede 
fremløbstemperatur. Dampens kondensat ledes efterfølgende til fødevandsbeholderen (BAT 30).  

Vand/damp-kredsen vil også blive forsynet med et turbine-bypass, der gør det muligt at konden-
sere dampen fra det fulde tryk og temperatur med fjernvarmevand, hvilket sikrer, at anlægget 
kan fortsætte driften selv om turbinen tripper eller havarerer, ligesom turbinen forsynes med 
dampudtag således, at der kan leveres damp til KE's dampnet i København. 

Turbinen på den nye ovnlinje vil endvidere blive udlagt til også at foretage ”ø-drift”, hvilket sik-
rer, at anlægget kan foretage fuld kontrolleret drift og nedlukning selv i situationer, hvor både el-
forsyning og el-afsætning svigter. 

17.2 Røggasrenseanlæg 
Røggassen renses i et røggasrensningsanlæg bestående af følgende trin: 

• Elektrofilter til støvfjernelse 
• Rensningsanlæg for sure gasser og tungmetaller med vådskrubning  
• Dioxin-/furanrensning med vådskrubning 
• Røggaskondensering med integreret poleringsrensning 
• Kvælstofoxidfjernelse (DeNOX) i form af et SNCR eller SCR-anlæg 
• Sugetræksblæser med tilhørende lyddæmpning 

 
Bagest i røggasrensningsanlægget placeres en sugetræksblæser evt. med tilhørende lyddæmper, 
som opretholder røggasflowet gennem kedel og røggasrensningsanlægget og sikrer undertryk i 
ovnrummet. Efter sugetræksblæseren ledes røggassen til anlæggets skorsten. 

Placeringen af de nævnte trin sker ikke nødvendigvis i den ovenfor angivne rækkefølge ligesom 
flere af trinnene kan kombineres. SNCR processen vil dog altid blive placeret i ovnens efterfor-
brændingszone, d.v.s. før det egentlige røggasrensningsanlæg, medens et SCR-anlæg typisk pla-
ceres efter elektrofiltret af hensyn til funktionen af dennes katalysator. SNCR er en forkortelse af 
Selectiv Non-Catalytic Reduction og SCR er en forkortelse af Selectiv Catalytic Reduction. 

Overholdelse af emissionskravene i EU-direktivet og Forbrændingsbekendtgørelsen vil ved rens-
ning af røggassen i et sådant anlæg ske med stor margen (BAT 35) og det forventes følgelig 
emissionsgrænserne for det fremtidige anlæg, vil være lavere end hvad der i henhold til ovenstå-
ende gælder p.t. 

Udover selve røggasrensningsanlægget etableres også forskelligt hjælpeudstyr, først og frem-
mest ovnlinjens sugetræksblæser, jf. ovenfor, og en emissionsmålestation samt diverse pumper 
og doseringsenheder. 

I røggasrensningen vil der desuden et eller flere steder i forløbet optræde varmevekslere eller 
lignende, som tjener til at afkøle eller opvarme røggassen til den optimale temperatur inden 
rensning i enkelte af rensningstrinnene. Formålet med at etablere varmevekslere er at udnytte 
den termiske energi i røggassen bedst muligt. Til maksimering af anlæggets energiproduktion, vil 
røggassens latente energi blive udnyttet ved at kombinere scrubbersystemet med røggaskonden-
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sering sammen med varmepumper, hvorved røggassen vil blive udledt i ”kold” tilstand (tempera-
tur på 5-10 °C over dugpunktet). 

Det skal bemærkes, at der er flere mulige design af røggasrensningen, jf. ovenstående, og det 
endelige layout vil være leverandørafhængigt. Det grundlæggende princip vil dog under alle om-
stændigheder være rensning for støv samt skrubning af røggassen men herudover er forskellige 
sammenstillinger af anlægskomponenter mulige. I det følgende beskrives de principielle design-
muligheder. 

Ved vådskrubning vil udskillelsen af bl.a. HCl, HF, Hg og SO2 vil ske ”vådt”, hvorfor spildevand 
herfra skal renses i et spildevandsrenseanlæg inden udledning til recipient. (se afsnit 17.4). 

De forventede rensningsgrader af røggassen fremgår af tabel 17.2.a og 17.2.b, hvor værdierne 
er angivet som ½ timemiddelværdier og døgnmiddel værdier (tungmetaller dog som stikprøve). 
Værdierne i tredje og fjerde kolonne er den maksimalt forventede sammensætning af røggassen 
før røggasrensningen og den forventede sammensætning efter røggasrensning. Endvidere angi-
ver tabellen emissionsgrænseværdierne i EU's IE-direktiv/Forbrændingsbekendtgørelsen grænse-
værdier samt BAT-emissionsværdien fra BREF-WI, tabel 5.2 og endelig er de fremtidige forvente-
de emissionsgrænseværdier for anlægget vist. Som det fremgår af tabellerne vil alle emissions-
grænseværdierne blive overholdt med stor margin. 

Stof Enhed Efter kedel  
Efter røg-
gasrens 1) 

Emissions-
grænse A/B2) 

BAT- 
værdi 

Forv. grænse-
værdi 5) 

Støv mg/Nm3 2000 <10 30/10 1-20 15/5 
TOC mg/Nm3 <10 <10 20/10 1-20 20/10 
HCl mg/Nm3 800 <10 60/10 1-50 50/5 
HF mg/Nm3 10 <1 4/2 <2 - 6) 
SO2 mg/Nm3 400 <50 200/50 1-150 160/30 
NOX 

3) mg/Nm3 <200 <200 400/200 30-350 350/180 
NOX 

4) mg/Nm3 400 <50 400/200 40-300 300/100 
CO mg/Nm3 <50 <100 100/- 5-100 100 
Tabel 17.2.a Forventet rensningsforløb og emissionsgrænseværdier angivet som ½ time middelværdier. 1) 
Angivet som 97 % af tiden. 2) Jævnfør forbrændingsbekendtgørelsens bilag 7 og IE-direktivet. 3) Som NO2, 
kun gyldig ved SNCR-teknik. 4) Som NO2, kun gyldig med SCR-teknik (ingen SNCR). 5) Forventede grænse-
værdier for Amagerforbrændings nye anlæg. 6) måles som stikprøve. 

Stof Enhed 
Efter kedel 
og SNCR 

Efter røg-
gasrens 

Emissions-
grænse 6)  

BAT- 
værdi 

Forv. grænse-
værdi 8) 

Støv mg/Nm3 2000 <5 10 1-5 5 
TOC mg/Nm3 <10 <10 10 1-10 10 
HCl mg/Nm3 800 <5 10 1-8 5 
HF mg/Nm3 10 <0,2 1 <1 <1 7) 
SO2 mg/Nm3 400 <25 50 1-40 30 
NOX 

1) mg/Nm3 <200 <200 200 120-180 180 
NOX 

2) mg/Nm3 400 <25 200 40-100 100 
CO mg/Nm3 <50 <50 50 5-30 50 
Cd + Tl mg/Nm3 1 <0,0005 0,05 0,005-0,05 0,025 
Σ4 3)  2 < 0,010 - - 0,050 
Hg mg/Nm3 0,1 <0,002 0,05 <0,05 0,025 
Σ9 4) mg/Nm3 50 <0,015 0,5 0,005-0,5 0,250 
Dioxin 5) ng/Nm3 2 <0,003 0,1 0,01-0,1 0,1 
Tabel 17.2.b Forventet rensningsforløb og emissionsgrænseværdier angivet som døgnmiddelværdier. Tung-
metaller og dioxin er dog angivet som stikprøve. 1) Som NO2, kun gyldig ved SNCR-teknik. 2) Som NO2, kun 
gyldig med SCR-teknik (ingen SNCR). 3) As+Cd+Ni-Cr  4) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V  5) ng/Nm3 T-
ækvivalenter. 6) Jævnfør forbrændingsbekendtgørelsens bilag 7 og IE-direktivet. 7) måles som stikprøve 
8)Forventede grænseværdier for Amagerforbrændings nye anlæg. 
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17.2.1 Støvfjernelse 
Ved støvfjernelse anvendes både en primær og en sekundær støvudskillelse. Se figur 17.1. 

 
Figur 17.1 Skitse af støvudskillelsen. 

Den primære støvudskillelse vil blive foretaget med et elektrofilter og den sekundære støvudskil-
lelse afhænger af den nøjagtige udformning af scrubbersystement, men typisk bliver dette fore-
taget ved rensning i et venturi-system eller lignende. Formålet med den sekundære støvudskillel-
se er at reducere støvmængden gennem reduktion af aerosoler fra scrubbersystemet. 

I elektrofilteret oplades støvpartiklerne negativt elektrisk og vandrer over mod jordforbundne ud-
fældningsplader, hvorpå støvet afsættes. Fra tid til anden renses pladerne med et bankeværk, 
hvorved støvet rystes af og falder ned i filterets bundtragt. Fra bundtragten overføres støvet til 
anlæggets askesilo (BAT 50). 

I elektrofilteret udskilles stort set hele restindholdet af partikler (flyveaske). Det kan forventes, at 
et sådant filter vil blive udlagt for en udgående støvkoncentration på maksimalt 10 mg/Nm3 som 
døgnmiddelværdi. Som halvtimesmiddelværdi kan da forventes <50 mg/Nm3. Et sådant filter vil 
blive opbygget af mindst 3 uafhængige sektioner i serie, og erfaringsmæssigt vil filtret rense for 
tungmetaller ned til tæt imod de for de respektive emissionsgrænseværdier, jvf. tabel 17.2. Dog 
har elektrofilteret ikke nogen større effektivitet over for Hg. 

Askesilo 
Ved etablering af et elektrofilter vil de opsamlede restprodukter blive transporteret til en askesilo. 
Askesiloen, der både vil modtage flyveaske og kedelaske, vil få et volumen svarende til minimum 
4 dages produktion. Siloen forsynes med et posefilter til rensning af evakueringsluft (støvet i luft 
fra udluftningen af fortrængt luft og evt. transportluft) 

17.2.2 Rensningsanlæg for sure gasser 
Quencher 
Det første trin i den våde røggasrensning er quenchen, hvor røggassen køles til ca. 55 °C ved 
inddysning af vand. Det anvendte vand er brugt scrubbervæske fra den efterfølgende HCl-
scrubber, hvorved spildevandet fra scrubberne opkoncentreres. Den ikke fordampede del af væ-
sken opsamles i en sump i bunden og recirkuleres gentagne gange (BAT 48).  

Fra quenchen udtages en delstrøm, der ledes til en fælles opsamlingstank for brugt, surt vaske-
vand inden det ledes til rensning. Tanken vil få en kapacitet svarende til mindst 24 timers pro-
duktion af spildevand under normale forhold. 

I det udtagne vand vil der foruden HCl også findes Hg i en koncentration på ca. 1 mg/l samt en 
vis mængde af fluorid-ioner og af de øvrige tungmetaller. 

HCl-scrubber 
Den afkølede og vanddampmættede røggas vaskes derefter i HCl-scrubberen. Også i denne 
scrubber recirkuleres væsken gentagne gange (BAT 48), men der spædes med frisk vand sva-
rende til den mængde, der er overført til quenchen. Det friske vand tilføres bl.a. ved spuling af 
dråbefanget ved udgangen af scrubbersystemet samt evt. vand fra SO2-scrubberen. 

I scrubberen udvaskes HCl til under 10 mg/Nm3 på døgnmiddelbasis og samtidig udvaskes en 
stor del af røggassens indhold af HF samt evt. kviksølv (BAT 43 og BAT 44). 

Udvaskning af HCl i scrubberen foregår ved følgende kemiske reaktion: 

 HCl(g) + H2O(l) → H3O+
(ag) + Cl-(ag)  

Primær
støvudskillelse

Skrubber-
system

Sekundær
støvudskillelse
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SO2-scrubber 
Røggassen fra HCl-scrubberen vaskes med en opslemning af kalksten(CaCO3). Opslemningen in-
deholder endvidere gips (CaSO4·2H2O), som dannes under rensningsprocessen. Opslemningen 
har et tørstofindhold på 15-20 % og recirkuleres gentagne gange fra scrubberens sump (BAT 
48). 

SO2 rensningen foretages ved pH ca. 5,5 og i praksis styres CaCO3-tilførslen således, at denne 
pH-værdi fastholdes. Alternativt til regulering med tilsætning af CaCO3 kan scrubberen udformes 
som en "ludscrubber", hvor der tilsættes natronlud (NaOH) og den nedenstående dannelse af 
gips foretages i særskilt fældningstank. 

Den tilsatte kalk reagerer endvidere med resterende HCl og HF under dannelse af henholdsvis 
calciumchlorid, CaCl2, som forbliver i opløsning, og calciumfluorid, CaF2, som er tungtopløseligt 
og indgår i gipsen. Kalkforbruget på de to ovnlinjer forventes at blive ca. 800 kg/h, og mængden 
af den dannede gips inkl. en mindre inert og uopløselig del fra kalken og krystalvand bliver ca. 
500 kg/h. 

Dannelse af gips i scrubberen foregår ved følgende kemiske bruttoreaktion: 

 CaCO3(s) + SO2(g) + ½ O2(g) + 2 H2O → CaSO4·2 H2O(s) + CO2(g) 

SO2-scrubberen afsluttes på røggassiden typisk med et eller flere dråbefang, hvori der spules 
med vand for i størst muligt omfang at tilbageføre medrevne partikler og aerosoler til scrubberen. 

Kondenserende scrubber 
Efter SO2-scrubberen ledes røggassen gennem en kondenserende scrubber med integreret dio-
xinrensning og tilhørende venturisystem. Hermed renses røggassen efter SO2-scrubberes for de 
sidste rester af sure gasser, partikler og dioxiner. 
 
I den kondenserende scrubber vaskes røggassen yderligere med vand. Det recirkulerende vand 
kan køles via en varmepumpe således, at røggassens latente energi overføres til fjernvarmevan-
det (røggaskondensering). Dette resulterer i dannelse af kondensvand i scrubberen, der anven-
des i anlæggets vandforbrugende processer (BAT 46). Den kondenserende scrubber vil dog give 
anledning til en vis overproduktion af vand, der enten skal bortledes eller genanvendes uden for 
selve anlægget (evt. som fødevand til fjernvarmeforsyningen eller lignende). 

Kalksilo 
Kalken til røggasrensningen leveres i tankbil og opbevares i en silo. Siloen vil blive forsynet med 
et posefilter til fjernelse af støv fra fortrængningsluften og transportluften fra påfyldning. Fra si-
loen udsluses kalken til en lukket transportør, som fører den enten direkte til scrubbersystemet 
eller til et opslemningsanlæg. I sidstnævnte fald opslemmes kalken i brugt scrubbervand, f.eks. 
fra gipsafvandingen eller vand fra røggaskondenseringen. Siloen forsyner også et evt. spilde-
vandsrenseanlægget, jf. afsnit 17.4.1.1. 

Gipsafvanding 
En delstrøm af den cirkulerende scrubbervæske i SO2-scrubberen føres til afvanding på et vaku-
umbåndfilter eller lignende. Scrubbervæskes opkoncentreres evt. indledningsvist i et hydro-
cyklonbatteri, hvorved man kan tilbageføre de finere gipspartikler til scrubberen.  

Ved afvandingen kan fås gips med 80-90 % tørstof, svarende til en gipsfilterkageproduktion på 
ca. 500 kg/h. 

Overskydende vand fra afvandingen føres tilbage til scrubbersystemet. 

Vandbalance 
Vandforbruget i SO2-scrubberprocessen er meget lavt, men da vandet til HCl-scrubberen typisk 
tages fra SO2-scrubberen vil der være behov for en tilsætning af frisk vand til SO2-scrubberen 
svarende til det samlede vandforbrug i røggasrensningen. Det samlede vandforbrug i de sure og 
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basiske scrubbere forventes at blive i størrelsesordenen 20 m3/h. Produktion af kondensvand for-
ventes imidlertid at udgøre op til 45 m3/h, hvorfor det til processerne nødvendige vandforbrug 
tages fra kondensscrubberen. 

17.2.3 Dioxinfjernelse 
Dioxinfjernelse foretages ved vådskrubning.  

Ved våd rensning for dioxiner foretages dette ved enten dosering af aktivt kul eller koks til en ad-
sorptionsscrubber eller ved skrubning over fyldlegemer med aktive kuloverflader. Den brugte ad-
sorbent vil blive indfyret i ovnen for destruktion af de adsorberede dioxiner og furaner. Afhængig 
af teknologivalg, vil dette ske enten kontinuert under driften eller batchvis ved udskiftning af 
fyldlegemer. 

Rensning af røggas for dioxiner vil blive integreret i den kondenserende scrubber, hvilket kan ud-
formes på forskellig vis afhængig af leverandørernes foretrukne koncept. Nogle leverandører an-
vender rensning i vådscrubber, hvor der tilsættes f.eks. aktivt kul til scrubbervandet således, at 
røggassens dioxiner kan fanges i kulmatrixen, medens andre leverandører opbygger den våde di-
oxinrensning ved indbygning af aktivt kul i scrubberens fyldlegemer. 
 
For at mindske anlæggets produktion af restprodukt, vil brugt (dioxinmættet) kul, som forefindes 
som en kulslurry, blive returneret til ovnrummet, hvor kullet brændes og dioxinerne destrueres. 
Der kan imidlertid opfanges eventuelle rester af kviksølv (Hg) fra røggassen i kullet i det omfang, 
kviksølvet ikke i første omgang fjernes i anlæggets primære kviksølvsudskillelse (den saltsure 
scrubber). Denne kviksølvsfraktion vil blive ført tilbage til ovnrummet og dermed øge den rå 
urensede røggas’ indhold af Hg, således, at den tilbageførte kviksølv gives mulighed for fjernelse 
i den primære kviksølvsudskillelse (den saltsure scrubber). Da hovedfjernelsen af kviksølv ikke 
foretages med dioxinrensningens kuladsorption, men med vådskrubning af røggas i den indle-
dende quench og den sure scrubber, bevirker denne tilbageføring af kviksølv blot, at røggassens 
kviksølvsindhold overføres effektivt til den primære kviksølvudskillelse i den sure scrubber. 
  
Til bestemmelse af den brugte kuls forventede indhold af Hg, kan andelen af Hg, der afsættes 
herpå, estimeres ud fra ”Solid Waste Technology and Management”, hvor det er angivet, at 23,8 
% af affaldets Hg på forbrændingsanlæg i Bamberg (Tyskland) med våd røggasrensning afsættes 
på sorptionsmediet. Ved ligevægt vil andelen af Hg fra affaldet, der vedblivende afsættes på det 
aktive kul og tilbageføres, kunne beregnes til ca. 30 %4

 

, hvormed der ved et kviksølvsindhold i 
affaldet på 1000 mg/ton affald (1000 mg/t er et estimat for det fremtidige affalds affaldsindhold 
af kviksølv) kan beregnes en tilbageførsel af Hg på 300 mg/ton affald. Forbruget af kul til proces-
sen estimeres til 100 mg/Nm3 røggas, hvorfor der anvendes 625 g kul pr ton affald. Koncentrati-
onen af Hg i det brugte kul bliver da 0,300/0,625 = 0,48 g/kg. 

Det potentielle indhold af kviksølv kan endvidere beregnes på baggrund af data fra ”Affaldstekno-
logi” af Thomas H. Christensen (red) fra 1998, hvor massebalancen på et anlæg uden afsluttende 
kuladsorption er vist på et anlæg med våd røggasrensning. Under den konservative antagelse 
om, at hele rengassens indhold af kviksølv kunne være adsorberet på kul, kan det beregnes, at 
10 % af affaldets kviksølv afsættes på sorptionsmediet og ved vedblivende tilbageføring kan af-
sætningen beregnes til ca. 11 %5

 

, hvormed der ved et Hg indhold i affaldet på 1000 mg/t affald 
kan beregnes en tilbageførsel af Hg på 111 mg/ton affald. Forbruget af kul til processen estime-
res til 100 mg/Nm3 røggas, hvorfor der anvendes 625 g kul pr ton affald. Koncentrationen af Hg i 
det brugte kul bliver da 0,111/0,625 = 0,18 g/kg. 

Som det fremgår af ovenstående kan der ikke gives noget endegyldigt svar på, hvad det fremti-
dige kviksølvsindhold vil være i det brugte kul. Den tilgængelige litteratur indikerer indhold fra 

                                                
4 Andel på 30 % bestemmes som en rækkeudvikling, hvor der vedblivende returneres fraktionen f i adsorptionsprocessen af den tilførte mængde 

og, hvor den tilbageførte mængde øger affaldets med f (23,8%). 1. itteration giver således en tilbageførsel på f, 2. itteration giver en tilbageførsel 

på f(1+f) = 29%. Ved ligevægt bliver tilbageførslen ca. 30 %. 
5 Andel på 11 % bestemmes som en rækkeudvikling, hvor der vedblivende returneres fraktionen f i adsorptionsprocessen af den tilførte mængde 

og, hvor den tilbageførte mængde øger affaldets med f (10%). 1. itteration giver således en tilbageførsel på f, 2. itteration giver en tilbageførsel 

på f(1+f)=11%. Ved ligevægt bliver tilbageførslen ca. 11 % 
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0,2-0,5 g/kg beregnet som g/kg kul tørstof. Hvis der tages hensyn til, at de brugte kul er våde 
med et tørstofindhold på 40 %,  kan det reelle kviksølvsindhold beregnes til 0,07-0,19 g/kg. 
 
Hvis det brugte kul skal deponeres, vil det blive foretaget sammen med den tungmetalholdige fil-
terkage fra spildevandsrensning. Den kulholdige slurry, vil derfor blive ført til anlæggets spilde-
vandsslamlagertank for efterfølgende at blive afvandet sammen med spildvandsslammet. Under 
antagelse om, at afvandingen af slam iblandet brugt kul ikke ændrer denne effektivitet (typisk 
afvandes til 40 % tørstof), kan forøgelsen af filterkage således beregnes til 0,625 kg kul/ton af-
fald * 70 ton affald/time/0,4 = 109 kg ekstra filterkage pt. time. Mængden af spildevandsslamfil-
terkage er under normale driftsforhold estimeret til 110 kg/time. Der vil derfor være tale om en 
fordobling af mængden af farligt affald fra spildevandsrensningsanlægget, hvis der ikke anvendes 
tilbageføring af brugt kul. 
 
Adsorbentsilo 
Den friske adsorbent leveres i tankbil til en silo, hvorfra adsorbenten doseres til processen. Siloen 
vil blive forsynet med et posefilter til at fjerne støv fra fortrængningsluften og transportluft fra 
påfyldning. Der vil blive truffet de for den valgte adsorbent specifikke og nødvendige sikkerheds-
foranstaltninger, mod risiko for brand og eksplosion. 

17.2.4 DeNOX-anlæg 
Reduktion af røggassens indhold af kvælstofoxider, NOX, vil finde sted ved hjælp af et DeNOX-
anlæg. Anlæggets DeNOX-process vil blive baseret på enten SNCR-teknik eller SCR-teknik (BAT 
40). SNCR er en forkortelse for Selective Non-Catalytic Reduction og SCR er en forkortelse af Se-
lective Catalytic Reduction. 

Den kemiske reaktion ved DeNOX-processen er: 

 4 NO(g) + 4 NH3(g) + O2(g) → 4 N2(g) + 6 H2O(g) 

Ved SNCR-processen inddyses 24 % ammoniakvand i den nederste del af kedlens 1. træk, hvor 
temperaturen er ca. 900 °C (se afsnit 17.1.4, Efterforbrændingszonen). Her reagerer ammoniak, 
NH3, med kvælstofoxider (NOX) under dannelse af frit kvælstof (N2), og vanddamp, som begge 
udledes med røggassen. SNCR-processen vil være tilstrækkelig effektiv til, at anlægget efterføl-
gende kan overholde den forventede fremtidige grænseværdi, der på døgnmiddelbasis er 200 
mg/Nm3, svarende til ca. 50 % reduktion af NOX-koncentrationen. 

Ved SCR-processen inddyses 24 % ammoniakvand i røggassen umiddelbart før en katalysator, 
hvor ammoniak, NH3 reagerer med kvælstofoxider (NOX) under dannelse af frit kvælstof (N2), og 
vanddamp på katalysatorens overflade. Reaktionen finder sted ved typisk 250 °C og af proces-
mæssige hensyn vil SCR-anlægget blive placeret efter røggasrensningen for de sure røggaskom-
ponenter HCl og SO2. SCR-processen vil være tilstrækkelig effektiv til, at anlægget efterfølgende 
kan ikke udleder mere end ca. 25 mg/Nm3 NOX på døgnmiddelbasis. 

Endelig beslutning om valg af SNCR eller SCR teknologi, som DeNOX proces vil bero på, hvorledes 
revisionen af IPPC direktivet fortolkes og indarbejdes i dansk lovgivning, da BREF-notens BAT re-
kommandationer med hensyn til NOX rensning er processpecifikke.  

17.2.5 Sugetræksblæser 
Som sidste led i røggasrensningen opstilles anlæggets sugetræksblæser. Sugetræksblæseren vil 
blive en centrifugalventilator med frekvensstyret motor og har til opgave at sikre, at der er un-
dertryk hele vejen fra ovnen gennem kedlen og røggasrensningen frem til blæseren. Sugetræks-
blæseren øger røggassens temperatur dels som funktion af komprimeringsarbejdet og del som 
følge af friktionsvarmen. Temperatur vil blive forøget 5-10 °C. 

Til brug ved strømsvigt forsynes blæseren endvidere med en hjælpemotor, der er i stand til at 
holde sugetræksblæseren tilstrækkeligt i gang til at sikre undertryk i ovnrummet selv under ned-
køring efter strømudfald. 
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17.2.6 Emissions- og driftsmålinger 
På et hensigtsmæssigt sted, før eller efter sugetræksblæseren placeres en miljømålestation til 
kontinuert måling af emissionskoncentrationen af støv, TOC, CO, HCl, SO2, og NOX. På måleste-
det registreres endvidere også røggassens indhold af vand og ilt samt røggassens temperatur og 
tryk til omregning af emissionerne gennem skorstenen (se afsnit 17.3) til referencetilstanden for 
røggassen. Desuden måles røggasmængde. 

Grundet valget af vådskrubning af røggassen opfylder røggasrensningen kravene for undladelse 
af kontinuert måling for HF, som angivet i forbrændingsbekendtgørelsens bilag 4, hvorfor måling 
af røggassens indhold af HF vil blive foretaget ved præstationskontrol. 

Målestationen vil opfylde kravene som angivet i ISO/EN 14181. 

Sammen med emissionsmålestationen installeres en række målestudse til prøveudtagning til 
kontrolmålinger og til måling af parametre, der analyseres ved stikprøveudtagning. Indretning af 
målepladsens vil blive foretaget i henhold til Miljøstyrelsens krav til målested jævnfør luftvejled-
ningen. 

I efterforbrændingskammeret, jf. afsnit 17.1.4, installeres temperaturmåling til løbende registre-
ring af, at temperaturkravet på mindst 850 °C i efterforbrændingskammeret overholdes. Denne 
måling anvendes desuden til regulering af støttebrænderne, jf. ligeledes afsnit 17.1.4. 

17.3 Skorsten 
Røggassen fra de to nye ovnlinje vil blive udledt via separate røgrør i en fælles skorsten, der er 
integreret med bygningsudformningen nær røggasrensningen.  

Der er gennemført beregninger af skorstensløsningens miljøpåvirkning gennem OML beregning af 
immissionen fra de to nye ovnlinjer ved samtidig drift, da det er den situation, hvor der pågår 
den største miljøpåvirkning. Der henvises til afsnit 24 for nærmere informationer.  

Beregningerne af de to ovnlinjers samlede immissioner viser, at en skorstensløsning til ovnlinjer-
ne på ca. 125 m er tilstrækkelig til at sikre, at den samlede emissionen fra de to ovne i fuld drift 
giver immissionskoncentrationsbidrag i omgivelserne, der er lavere end de tilladelige værdier, jf. 
Miljøstyrelsens Luftvejledning og B-værdi vejledning dette på trods af endog meget konservative 
antagelser om bl.a. røggassens indhold af tungmetaller og andre forureningskomponenter vedbli-
vende svarer til de respektive emissionsgrænseværdier gældende for korttidsemission uagtet, at 
det driftsteknisk er en ulovlig driftssituation, med så høje vedblivende emissioner. 

17.4 Behandling af spildevand 
Som anført i afsnit 17.2.2 optræder der spildevand som følge af vådskrubningen af røggassen. 
Spildevand opsamles i en buffertank, hvorfor det overføres til den videre spildevandsbehandling. 
Hvis der både fjernes spildevand fra anlæggets sure og basiske scrubbertrin, vil spildevandet fra 
sidstnævnte blive afledt til spildevandsbehandlingsanlæggets finneutraliseringsenhed, jf. afsnit 
17.4.1.1 (BAT 48). 

Etablering af våd røggasrensning på Amagerforbrændings to nye ovnlinjer giver anledning til 
produktion af en saltholdig spildevandsstrøm, der ønskes udledt til Kongedybet. Den våde røg-
gasrensning udbygges med røggaskondensering, hvorfra der skal udledes overskydende konden-
sat, da røggaskondensering er en vandproducerende proces, der producerer mere vand, end der 
umiddelbart kan anvendes i Amagerforbrændings øvrige processer.  
 
Det rensede kondensat er meget rent, hvorfor anden anvendelse kunne blive aktuel. Amagerfor-
brænding er i gang med at undersøge mulighederne for at afsætte det rensede kondensat til 
genbrug, f.eks. som fjernvarmevand og kedelvand. Da dette endnu ikke er klarlagt, ønskes mu-
lighed for at al overskydende kondensat bortskaffes ved udledning til Kongedybet.   
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Mængden af processpildevand henholdsvis kondensat fremgår af i tabel 17.4. Opmærksomheden 
skal henledes på, at der i det følgende anvendes betegnelsen "spildevand" som en fællesbenæv-
nelse for processpildevandet og kondensatet. 
 

Parameter Mængde 

Processpildevand 
Kondensat 

64.000 m3/år 
200.000 m3/år 

Spildevand i alt 264.000 m3/år 

Tabel 17.4  Spildevandsstrømme fra Amagerforbrændings nye anlæg 

De to spildevandsstrømme er i natur meget forskelligt. Processpildevandet indeholder meget 
chlorid og en del sulfat (salte), der stammer fra røggasrensningens udvaskning af HCl (saltsyre) 
og SO2 (svovldioxid), der under spildevandsrensningen oxideres og neutraliseres til en blanding 
af de tilsvarende calcium- og natriumsalte. Kondensatet indeholder kun meget lidt salt, da vandet 
fra kondensering dels udgør en større massestrøm end processpildevandet, dels kun indeholder 
de sidste rester af HCl og SO2.  
 
Den gennemsnitlige udledning af processpildevand er beregnet til ca. 8 m3/time, og spildevandet 
har en forventet densitet på 1.040 kg/m3.  
 
Den gennemsnitlige udledning af røggaskondensat er beregnet til ca. 25 m3/time, og spildevan-
det har en forventet densitet på 995 kg/m3 (saltfrit vand).  
 

17.4.1 Processpildevand 
Det overordnede princip til processpildevandsrensningen, der forventes implementeret på Ama-
gerforbrændings nye anlæg, er vist i figur 17.2. I praksis vil anlægget være bestykket med ind-
løbstanke for råspildevand, et antal mellemliggende buffertanke, tanke til neutralisering samt 
slutkontrol. Der vil være en høj grad af redundans i form af parallelle tanke, pumper, filterpresser 
mv. I forhold til det overordnede princip vist på figur 17.2, vil anlægget også blive forsynet med 
en ammoniakstripper. 
 
I den viste princip ledes der ikke spildevand fra den alkaliske røggasrensning direkte til spilde-
vandsrensningen, men det skal bemærkes, at nogle leverandører foretrækker denne løsning frem 
for at lade det alkaliske spildevand indgå i vandforbruget i det sure scrubbertrin, hvormed der ik-
ke fremkommer noget selvstændig spildevandsstrøm fra den alkaliske scrubber, der skal renses.  
 
En ammoniakstripper vil blive placeret mellem de to indledende neutraliseringstanke. 
 
Nedenfor er de enkelte rensningstrin i processpildevandsbehandlingen beskrevet. Det skal be-
mærkes, at det ved udformning af et spildevandsrensningsanlæg undertiden vælges at dele nogle 
af de viste trin op i flere undertrin, for at sikre god udnyttelse af de tilsatte kemikalier samt, for 
at sikre god kontrol med fældningsreaktionerne.  
 
Spildevandsstrømmen gennem et renseanlæg skal af rensetekniske årsager være så jævn og 
konstant som mulig, ligesom spildevandets sammensætning helst ikke skal variere for meget af 
hensyn til opretholdelse af konstant pH-værdi samt kemikaliekoncentration i de enkelte reakti-
onstanke. Derfor opsamles spildevandet fra scrubberne (bleed) i en buffertank, hvor flow og 
sammensætning over tid udjævnes inden det ledes videre til den egentlige spildevandsrensning.  
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Figur 17.2 Forventet overordnet princip til processpildevandsrensning ved våd røggasrensning. Processen er 
visk skematisk 

17.4.1.1 Neutralisering og udfældning 
Spildevand fra det sure scrubberanlæg vil, som anført i afsnit 17.2.2 fortrinsvist bestå af fortyn-
det saltsyre iblandet mere eller mindre flyveaske og med en pH værdi < 1. Scrubbervandet kan 
evt. være tilsat kalksten (CaCO3) for delvis neutralisation af saltsyren, hvorved pH værdien stiger 
til 2-3. Spildevandet indeholder hovedparten af det i røggasrensningen tilbageholdte Hg, typisk i 
form af chloridkomplexet HgCl42–.  

Reaktionen mellem syren og kalkstenen danner kuldioxid (CO2), hvorfor væsken i første trin un-
dertiden bobler kraftigt. For at optimere opløsningen af kalkstenen og samtidig optimere rens-
ningsprocesserne fjernes den dannede kuldioxid ved udluftning af reaktionstanken eller ved in-
stallering af en decideret CO2-udlufter (CO2 stripper) mellem første og anden reaktionstank. For-
delen ved grundig udluftning af CO2 er, udover lavere kemikalieforbrug i næste reaktionstrin, at 
forekomsten af uopløste kalkpartikler elimineres. Da disse kalkpartikler ofte har associeret tung-
metaller til partiklernes overflade samtidige med, at kalksten er vanskelig at flokkulere, medfører 
udluftningen, at vandet efterfølgende renses betydelig bedre for tungmetaller.  

Grovneutraliseringen foretages ved følgende kemiske bruttoreaktion: 

 CaCO3(s) + 2 HCl(aq) → Ca2+
(aq) + 2 Cl-(aq) + CO2(g) + H2O(l)  

Kalkforbruget til denne proces forventes at være i størrelsesordenen 500 kg/h som 100 % ren 
CaCO3. I praksis vil forbruget være lidt større på grund af kalkens indhold af diverse urenheder.  

Efter grovneutraliseringen med kalksten i trin 1, hæves pH værdien i vandet til typisk ca. 9,5 
med enten natronlud (NaOH) eller hydratkalk (Ca(OH)2), og der tilsættes samtidig jernchlorid 
(FeCl3) og Trimercaptotriazin (TMT 15) eller lignende fældningskemikalier til spildevandet for at 
udfælde tungmetallerne. De tilsatte kemikalier sikrer således, at spildevandets indhold af tung-
metaller udfældes af opløsningen som uopløselige partikler i vandet, hvorved de efterfølgende 
kan frasepareres.  
 
De fleste tungmetaller udfældes som følge af spildevandets alkaliske karakter (pH>9) som metal 
hydroxider og/eller carbonater. Visse tungmetaller som eksempelvist kviksølv, der danner te-
trachlorokomplexer, kan imidlertid være stærkt bundet i vandopløselige komplexer, hvormed dis-
se ikke udfældes. For at sikre, at også kviksølv og andre komplexbundne tungmetaller udfældes, 
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tilsættes et fældningskemikalie (f.eks. TMT 15) til spildevandet, der binder tungmetallerne stær-
kere end komplekserne, hvormed sidstnævnte brydes. Andre tungmetaller danner anioniske oxy-
forbindelser, der ikke udfældes alkalisk eller med TMT 15, hvorfor disse skal medudrives af op-
løsningen ved kemisorption til jernhydroxider eller lignende. I tilfælde, hvor spildevandet ikke in-
deholder tilstrækkelig med jernioner, tilsættes der derfor jern(III)opløsning. 
 
 I tredje reaktionstrin tilsættes en polymer (opløsning af polyelektrolyt), der flokkulerer de ud-
fældede, men fint dispergerede, partikler i vandet fra forrige trin. Formålet med flokkuleringen er 
et ønske om, at separationen af udfældet slam og renset spildevand i det efterfølgende procestrin 
bliver så komplet som mulig. De dispergerede partikler består af metalhydroxider, metalcarbona-
ter, gips og tungmetal-TMT salte samt evt. overskydende kalksten og evt. askepartikler m.v.  
 

17.4.1.2 Sedimentation 
Det flokkulerede slam ledes til en slamseparator hvori det udfældede tungmetal sammen med 
andre uopløselige bestanddele som f.eks. flyveaske og urenheder i kalken skilles fra det klarede 
spildevand og opsamles i et slamlager. fra slamlageret afvandes slammet i en filterpresse (se af-
snit 17.4.5), mens det klarede spildevand løber over til den efterfølgende finrensning. 

17.4.1.3 Finrensning 
Finrensningen af vandfasen vil være leverandør-specifik, men kan typisk bestå af sandfiltre og 
filtre med aktivt kul filter samt evt. ionbytningsanlæg. 

For at sikre overholdelse af Amagerforbrændings fremtidige forventede meget lave emissions-
grænseværdier for udledning til Kongedybet, skal spildevandet efter ovenstående beskrevne ren-
seteknik behandles i poleringstrin. 
 
Poleringstrin med sand- og kulfilter 
Efter bundfældning skal spildevandet renset yderligere for partikler (”svæv”) ved filtrering gen-
nem et sandfilter efterfulgt af et filter med aktivt kul (poleringstrin). Anvendelse af både sandfil-
ter og kulfilter på Amagerforbrændings nye anlæg forbedrer spildevandsrensningsanlæggets fjer-
nelse af tungmetaller idet langt størstedelens af vandets tungmetalindhold forventes knyttet til 
partikulært stof. 
 
Poleringstrin med ionbytning/ionadsorption 
Til sikring af meget lave emissioner af tungmetaller forventes ydermere etableret poleringstrin i 
spildevandsrensningen, hvori indgår ionbytnings/-adsorptionsprocesser. Med det meget lave 
emissionsniveau for udledningen til Kongedybet, forventes ionbytningsprocesserne og bestå af 
følgende delelementer a) regulering af pH, b) ionbytning af kationiske metalioner og c) ionbyt-
ning af oxyanionner, medens ionadsorptionsprocesserne gennemføres ved tilsætning af jern eller 
mangan til spildevandet. 
 
For at ionbytningsprocesserne kan forløbe optimalt, skal pH værdien justeres, hvilket forventes 
foretaget ved tilsætning fa saltsyre (HCl) til pH 6-7. Ved denne pH værdi vil koncentrationen af 
opløselige metalioner være væsentlig større end ved pH 9,5, hvorved ionbytterresinet fungerer 
bedre. 
 
Kationbytning foretages med ionselektive resiner i filterkolonne. Filterkolonnerne regenereres 
jævnligt, og regenereringevandet føres tilbage til spildevandsanlæggets buffertank. 
 
Oxyanioner kan fjernes typisk ved sorptionsprocesser, hvor spildevandet filtreres gennem et 
jern-hydroxidholdigt ionbytterresin, hvorpå oxyanionerne sorberes. Filterkolonnerne regenereres 
jævnligt, og regenereringsvandet føres tilbage til spildevandsanlæggets buffertank. 
 
Alternativt til ionbytning af kationer og oxyanioner, kan der etableres ionadsorption ved tilsæt-
ning af opløst jern eller mangan under kontrolledere pH- og oxidationsforhold, hvormed tungme-
tallerne bringes til udfældning i komplekser med de dannede hydroxider. Denne proces kræver 
ikke udskiftning af filtermateriale, men giver anledning til dannelse af yderligere en metalslam-
produktion der skal bortskaffes, typisk ved deponering.  
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Efter endt vandrensning bortledes spildevandet via en målebrønd, hvori der kontinuerligt måles 
flow, temperatur og pH. Såfremt vandkvaliteten ikke er tilfredsstillende, returneres vandet til op-
samlingstanken for spildevand via en returledning.  
 
Målebrønden giver endvidere mulighed for udtagning af flowproportional døgnprøver af spilde-
vandet.  
 

17.4.1.4 Stripning for ammoniak 
I tilfælde, hvor røggassens NOX indhold reduceres ved en såkaldt SNCR-proces (Selective Non 
Catalytic Reduction) eller med en front end SCR (Selective Catalytic Reduction) vil ammoniakslip-
pet fra processerne blive vasket ud af røggassen og over føres til vandet i scrubberne for derefter 
at havne i spildevandet.  
 
Hvis spildevandets indhold af ammonium og ammoniak er højere end, hvad der kan accepteres af 
for udledning til recipient, nødvendiggør dette et egentligt ammoniakrensningstrin. Rensning for 
ammoniak og ammonium gennemføres som oftest ved stripning af ammoniakken ved relativ høj 
pH-værdi. 
 
I dette tilfælde, vil der i den almindelige spildevandsrensning blive "skubbet" en ammoniakstrip-
per ind mellem spildevandsrensningens første og andet trin. 
  
Efter første trin i den almindelige spildevandsrensning, hvor der tilsættes kalksten til det sure 
vand, skal pH-værdien i vandet hæves til pH ca. 10,5 for at omdanne alt ammonium til ammoni-
ak. Dette kan foretages med enten natronlud eller hydratkalk.  
 
I selve stripperen anvendes enten damp eller luft for at gennemføre stripningsprocessen, hvor 
ammoniak i vandfasen overføres til gasfasen. Ved dampstripning er hele ammoniakstripperen 
(stripperkolonnen) under vakuum, og den brugte damp skal efterfølgende kondenseres i specielt 
udstyr, hvor vakuummet opretholdes ved hjælp af en vandringspumpe. Det ammoniakholdige 
kondensat kan genindføres i DeNOX-anlægget eller destrueres i ovnrummet.  
 
Stripning med luft er mere enkel men til gengæld mindre effektiv. Den ammoniakholdige luft kan 
iblandes ovnens sekundærluft, hvorved ammoniakken destrueres i ovnen og til dels kan indgå i 
reaktionerne i anlægget. 
 
Efter stripningsprocessen sænkes vandets pH værdi inden det returneres til trin 2 i den alminde-
lige spildevandsrensning. 
 

17.4.2 Kondensvandsrensning 
Kondensvandsrensningen vil blive foretages ved filtrering gennem "dead end" filtre og membra-
ner. 
 
I det omfang der danne mere kondensat end der kan genanvendes i anlæggets processer med 
røggasrensning, skal dette renses inden overskydende kondensat kan udledes. Da Amagerfor-
brænding påtænker at søge afsætning af overskydende kondensat til København kommunes 
fjernvarmenet m.v. vil rensningen blive gennemført ved anvendelse af RO-membranfiltrering 
(omvendt osmose), da denne renseteknik endvidere fjerner opløste salte fra vandet, hvilket er en 
betingelse af, at det rensede vand kan anvendes til fjernvarmeformål. 
 
Ved membranfiltrering opkoncentreres vandets forurenende komponenter i en mindre koncen-
tratstrøm, der skal efterfølgende skal håndteres. For at undgå, at denne delstrøm giver anledning 
til forøgede spildevandsmængder, sammentænkes rensningen af kondensatet med røggasrens-
ningens generelle forbrug af vand således, at koncentratet anvendes som fødevand til den våde 
røggasrensning.  
 
RO-membraner er meget følsomme komponenter, der kun dårligt tåler partikler m.v., hvorfor 
spildevandet inden rensning skal gennemgå en forbehandling. Den nødvendige forbehandling 
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vælges af leverandøren, da denne er påvirket af kondensatets kvalitet, indhold af salt og partikler 
m.v. I figur 17.3 er en typisk forbehandling vist som den kan foretages. 
 

 
Figur 17.3 Typisk vandrensning af kondensat med RO membraner inkl. forbehandling. 

Forfiltrering 
Fra røggaskondenseringen ledes kondensatet gennem et forfilter, hvis primære formål er, at be-
skytte den efterfølgende ultrafiltreringsmembran (UF-membran) mod snavs og partikler. Normalt 
vil der ikke være snavs og partikler tilstede i et omfang, der kan ødelægge UF-membranen, men 
efter revision af anlæg, kan disse forårsage stor skade, hvorfor der installeres en forfiltrering. Fil-
treringen forventes foretaget som dead end filtrering med sekventiel returskyldning for rensning 
af filterenhederne. 
 
Ultrafiltrering 
Efter forfiltreringen ledes vandet via en pumpesump for UF-filtreringsmembranen til UF membra-
nen. UF membranen tilbageholder små partikler, kolloider og bakterier samt større molekyler, 
idet membranen cut off typisk er 50-100 kDa. Vandet der passerer UF-membranen består derfor 
fortrinsvist af rent vand med opløste salte og metalioner og ledes til omvendt osmose membra-
nens (RO-membran) pumpesump.  
 
Omvendt osmose 
Ved omvendt osmose (RO) er membranen så sæt, at den ikke tillader passage af opløste ioner 
(eller kun i meget ringe omfang). Salts som NaCl og andre monovalente ionpar kan til dels lang-
somt vandre gennem membranen, medens divalente ioner noget mere vanskelige kan passere. 
Det rensede vand fra RO-membranen fremstår derfor som rent og uden nævneværdigt indhold af 
salte (lav ledningsevne). 
 
Indkøringsperiode 
Kondensatrensning med RO membraner kendes kun fra et affaldsforbrændingsanlæg i Danmark, 
og på dette anlæg er der tale om et behandlingsbehov, som er væsentlig mindre end i tilfældet 
for Amagerforbrænding. Et kondensatrensningsanlæg i Amagerforbrændings størrelse er ikke no-
get, som leverandørerne har megen erfaring med at etablere. Det vil derfor være nødvendigt 
med en forholdsvis lang prøveperiode, hvor højere emissionsgrænseværdier skal kunne tillades, 
idet der vil kunne opstå behov for mindre ombygninger, tilpasninger og optimeringer før det en-
delige anlæg kan overtages af Amagerforbrænding.  
 
Ombygninger, fra behovet herfor er dokumenteret over for leverandøren, til løsning er fundet, og 
udstyr er indkøbt, installeret, idriftsat og effekten dokumenteret, tager erfaringsvist forholdsvis 
lang tid. Det skal bemærkes, at det ofte kan være flere problemer, som man først får identificeret 
efterhånden, som de øvrige problemer løses. Derfor vil accept af de meget lave grænseværdier, 
som de fremgår af afsnit 17.4.4, være betinget af mulighed for at få en indkøringsperiode på 2 
år, svarende til leverandørernes garantiperiode, hvor grænseværdier er lempede. 
 

17.4.3 Afledning 
Vandet fra rensning af processpildevand og kondensat vil blive ledt til separate pumpebrønde på 
Amagerforbrændings arealer og derfor ledt direkte til recipient (Kongedybet). Der vil blive søgt 
særskilt om tilladelse til tilslutning til kommunalt renseanlæg for sanitært spildevand. 
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17.4.4 Mængde og sammensætning af det rensede spildevand 
Spildevandsmængden forventes med begge ovnlinjer i drift at andrage ca. 8 m3/h = ca. 64.000 
m3/år.  

Det rensede spildevand forventes at skulle overholde grænseværdier for indhold af tungmetaller 
som beskrevet i tabel 17.3. I tabellen angives endvidere hvad der kan opnås ved anvendelse af 
best tilgængelige teknik og det fremgår således, hvorledes de fremtidige grænseværdier afspejler 
en endog meget strenge vilkår sammenlignet med BAT-niveauerne (BAT-værdierne i BREF-WI 
tabel 5.4). I tabel 17.3 vises tillige grænseværdierne fra forbrændingsbekendtgørelsens bilag 6, 
de gældende, vejledende danske krav (Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006, Tilslutning af indu-
strispildevand til kommunale spildevandsanlæg).  

Afhængig af designværdier for driften af anlæggets scrubbere, kan spildevandet tillige indeholde 
op til 80 g/l klorid og 1 g/l sulfat. Vejledning 2/2006 indeholder grænseværdier herfor, henholds-
vis 1000 og 500 mg/l. For anlæg med våd røggasrensning, vil det dog være nødvendigt, at vilkå-
rene fastsættes på et væsentligt højere niveau i forhold til de anbefale værdier, da spildevandets 
indhold ikke kan fjernes grundet disse anlægs natur. 

 

Parameter Enhed Litteratur grænseværdier Fremtidige grænseværdier 

  Bkg. 1) Vejl. 2) BAT 3) GV 4) GV 5) GV 6) 
pH  -  6,5-9,0 6,5-11 6,5-9,0 6,5-9,0 6,5-9,0 
Bundfældeligt stof ml/l  50  - - - 
Suspenderet stof 
 95 % 
 100 % 

mg/l  
30 
45 
 

 
 
 

300 

 
10-30 
10-45 

 

 
30 
45 
 

 
- 
 

 
- 
 

COD mg/l - - 50-250 - - - 
Total-N mg/l - - 95 8 7) - 7) - 7) 

Total-P mg/l - - - 1,5 7) - 7) - 7) 

As μg/l 150 - 10-150 8 5 5 
Pb μg/l 200 100 10-100 10 10 1 
Cd μg/l 50 3 10-50 3 2 1 
Cr μg/l 500 300 10-500 10 7 3 
Cu μg/l 500 500 10-500 10 7 5 
Hg μg/l 30 3 1-30 1 1 0,1 
Ni μg/l 500 250 10-500 10 7 3 
Ag μg/l - 250  5 5 5 
Tl μg/l 50 - 10-50 3 2 2 
Zn µg/l 1.500 3.000 10-1.000 300 300 50 
Sb μg/l - - 5-850 60 40 12 
Mo μg/l - - - 65 40 30 
Co μg/l - - 20-200 15 10 10 
V μg/l - - 30-500 30 20 20 
Sn μg/l - - 20-500 50 35 10 
Dioxin, T-ækv. ng/l 0,3 - 0,01-0,1 0,1 0,1 0,1 

Tabel 17.3 Forventet sammensætning af renset spildevand og grænseværdier. 1) Tilladelige udlednings-
koncentrationer i henhold til forbrændingsbekendtgørelsen.  2) Tilladelige udledningskoncentrationer i henhold 
til vejledning 2/2006. 3) BAT-værdier, BREF-WI tabel 5.4.4) Forventede fremtidige grænseværdier for proces-
spildevand. 5) Forventede fremtidige grænseværdier for kondensat i indkøringsperioden 2016-2018. 6) Forven-
tede fremtidige grænseværdier for kondensat efter indkøring af anlæg (efter 2018). 7) Der henvises til afsnit 
om udledning af næringssalte.  

Det skal sluttelig bemærkes, at spildevandet vil blive screenet for mulige andre miljøfarlige stof-
fer, når spildevandsrensningsanlægget er idriftssat. 
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17.4.5 Slamhåndtering 
Som nævnt i afsnit 17.4.1.2 forventes det, at slammet fra separationsprocessen føres til en fil-
terpresse for afvanding. Her vil slammet blive afvandet mest muligt og med et forventet tørstof-
indhold på ca. 40 %. Filtratet ledes tilbage til spildevandsrensningen. 

Slammet kan ikke nyttiggøres, men må deponeres. Dette vil ske i henhold til København Kom-
munes anvisninger. Det forventes, at bortskaffelse som hidtil for det eksisterende anlæg vil ske 
til opfyldning af saltminer i Tyskland eller til NOAH i Oslo, hvor restprodukterne anvendes til op-
fyldning af kalkstensbrud på Langøya (BAT 54). 

17.5 Emissionsmålinger og SRO-anlæg 
Der vil i de to nye ovnlinjer og disse røggasrensningsanlæg samt evt. tilhørende spildevandsbe-
handlingsanlæg foregå løbende registrering af en lang række driftsparametre. Der er redegjort 
nærmere herfor i afsnit 37, Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrol, samt i afsnittene 
17.2.6 og 17.4.3. Registreringen vil ske dels med henblik på at overvåge og regulere forbræn-
dings- og rensningsprocesserne, dels med henblik på at opsamle data til registrering af data for 
ovnens opfyldelse af miljømæssige krav i henhold til Forbrændingsbekendtgørelsen. 

Denne styring, regulering og overvågning finder sted i anlæggets SRO-anlæg (BAT 17 og BAT 
18). Systemet vil være computerbaseret. Reguleringen vil i vid udstrækning ske automatisk ud 
fra programmerede styringsparametre, men kan desuden overvåges på skærmterminaler i an-
læggets kontrolrum og eventuelt styres af driftspersonalet. Systemet vil desuden blive indrettet 
til at give alarm i tilfælde af forskellige unormale driftssituationer. 

17.6 Oplag af proceskemikalier m.v. 
Opbevaring af hjælpestoffer og kemikalier vil fortrinsvist blive foretages i lukkede tanke og siloer, 
hvor dette er muligt. 

Ammoniakvand 
Opbevaring af ammoniakvand påtænkes foretaget i to nye tanke med en forventet samlet lager-
kapacitet på ca. 2 x 50 m3 svarende til 90 ton i alt. 

24 % ammoniakvand er klassificeret C: R34. UN kode: 2672 

Kalksten 
Opbevaring af kalksten sker i to lukkede siloer. Størrelsen af siloerne afhænger af leverandørens 
teknik herunder forbrug ved røggasrensningen og evt. spildevandsbehandling. En samlet lager-
kapacitet på 2 x 110 m3 er imidlertid ikke usandsynlig svarende til ca. 250 ton i alt. 

Kalksten er ikke klassificeret og er ikke tildelt UN kode. 

Adsorbent 
Opbevaring af adsorbent sker i lukket silo. Størrelsen af siloen afhænger af leverandørens teknik 
herunder forbrug ved røggasrensningen. En silo på ca. 60 m3 forventes svarende til ca. 30 ton i 
alt. 

Adsorbent i form af HOK, aktivt kul eller lignende er ikke klassificeret og er ikke tildelt UN kode. 

Natronlud  
Opbevaring af Natronlud (NaOH) sker i lukket tank. Størrelsen af tanken afhænger af leverandø-
rens teknik herunder forbrug ved røggasrensningen og evt. spildevandsbehandling. En tank på 
ca. 50 m3 er imidlertid ikke usandsynlig svarende til ca. 65 ton i alt. 

Natronlud (27 % eller 50 %) er klassificeret C: R35. UN kode: 1824. 

Saltsyre  
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Opbevaring af saltsyre (HCl) sker i lukket tank. Størrelsen af tanken afhænger af leverandørens 
teknik herunder forbrug til rensning og vank af bl.a. filtre i spildevandsbehandlingen m.v. En tank 
på ca. 50 m3 er imidlertid ikke usandsynlig usandsynlig svarende til ca. 60 ton i alt. 

Saltsyre (30 %) er klassificeret C: R34, R37. UN kode: 1789. 

Kemikalier til spildevandsbehandling 
Kemikalier der anvendes i mindre mængder i en evt. spildevandsbehandling vil typisk blive opbe-
varet indendørs i leverandørens salgsemballage eller i mindre lagertanke, der fyldes fra bulkleve-
rance eller IBC. 

TMT-15 
Opbevares i leverandørens 1000 l IBC (palletanke) og/eller lagertank på maksimalt 5.000 l sva-
rende til maksimalt ca. 6 ton i alt. 

TMT-15 er klassificeret Xi: R36. Der er ikke tildelt UN kode. 

Jernchlorid 
Opbevares i lagertank på ca. 20 m3 svarende til ca. 30 ton i alt. 

Jernchlorid er klassificeret C: R22, R34. UN kode: 2582. 

Flockuleringspolymer 
Opbevares i leverandørens salgsemballage. Pulverpolymerer i 25 kg sække og flydende polyme-
rer i 25 l dunke. Forventet maksimalt oplag er 200 kg i alt. 

Flockuleringspolymerer er typisk ikke klassificeret eller tildelt UN koder. Flyende polymerer klas-
sificeres dog undertiden med Xi: R36. 

Olie 
Støttebrænderen baseres på flydende brændsel og olien til dette formål vil blive lagret i en stål-
tank med lækageovervågning. Det samlede lagervolumen for olie forventes at udgøre to tanke af 
hver ca. 150 m3. Lagertanken hertil påtænkes endvidere evt. at skulle forsyne nøddieselanlægget 
med brændstof gennem opfyldning af en mindre "dagbeholder", der placeres ved siden af nød-
dieselanlægget. Det forventes etableret en dagbeholder til hver af de to nøddieselmotorer på ca. 
6.000 l svarende til ca. 5 ton.  

Dagbeholderen placeres indendørs ved motoren og udføres som en ståltank med opsamlingsbe-
holder under.  

18 ENERGIANLÆG 

De to nye ovnlinjer er som anført i afsnit 6 begge kraftvarmeproducerende affaldsforbrændings-
ovnlinjer. De to ovne er derfor netto energiproducerende. Det forventes, jf. Projektforslaget, at 
der ved fuld kapacitetsudnyttelse, 70 ton affald pr. time med en brændværdi på 11,5 GJ/ton og 
fuld udnyttelse af røggaskondensering vil blive genereret 2,60 MWhvarme og 0,79 MWhel pr. ton 
indfyret affald, svarende til henholdsvis 182 MWvarme og 55 MWel.  

Anlæggets egetforbrug forventes at være i størrelsen 7 MWhel pr. time, så den energimængde, 
der netto kan eksporteres fra anlægget, vil blive den ovenfor anførte varmemængde og ca. 50 
MWel og 182 MWvarme. 

De nævnte energiudbytter svarer til en total brutto energiudnyttelsesgrad på ca. 106 % og en 
nettovirkningsgrad på ca. 104 % (BAT 26). 



 
 
 
 
 
 
 
 

957011A; 843-090898 

31/52 

19 MULIGE DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD 

Ved udlægning af såvel ovn/kedel- som røggasrensnings- og turbineanlæggene vil der blive lagt 
vægt på robuste, driftssikre, gennemprøvede løsninger. De enkelte leverandører vil blive udvalgt 
på grundlagt af en udbudsprocedure ”efter forhandling” i henhold til det herom gældende EU-
direktiv blandt et antal prækvalificerede, potentielle leverandører. 

Det forventes derfor, at anlægget vil blive meget driftssikkert, og det vil ved forskellige foran-
staltninger, herunder et nødstrømsforsyningsanlæg (nøddiesel) og en højdebeholder til vand (el-
ler anden forsyningssikret vandforsyning) over quenchen, således sikres, at anlægget kan køres 
sikkert ned i tilfælde af strømsvigt eller afbrydelse af vandforsyningen. Den nye ovnlinje vil evt. 
blive konstrueret til ø-drift, således at driften ikke er afhængig af udefra kommende energiforsy-
ninger.  

Til sikring af, at anlægget kan foretag kontrolleret nedkørsel i tilfælde af strømsvigt udstyres an-
lægget med en dieselbaseret nødstrømsgenerator med en forventet el-effekt på i alt ca. 4 MW. 
Nødstrømsgeneratoren etableres forventeligt som to 2 MW dieselmotorer, der forventes anvendt i 
alt mindre end 50 h/år idet motorerne forventes afprøvet af et par timers varighed en gang om 
måneden. Afprøvning af dieselmotorerne vil blive foretages i dagtimerne. 

Emissionen af SO2, NOX og CO under drift med nøddieslen beregnes på baggrund af emissions-
faktorer estimeret af DMU i ”Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007” og er gengivet 
i nedenstående tabel 20.1 Årsemissionen er beregnet på baggrund af 50 årlige driftstimer og den 
forventede røggasmængde er ca. 15.000 Nm3/h. 

Parameter Emission Kildestyrke Årsemission 

SO2 
NO2 
CO 

45 mg/Nm3 
1) 

918 mg/Nm3 
1) 2) 

253 mg/Nm3 
1) 

0,26 g/s 
5,4 g/s 
1,5 g/s 

47 kg/år 
969 kg/år 
267 kg/år 

Tabel 20.1 Forventet emission under anvendelse af nøddieselanlæg. 1) koncentration beregnes som mg/Nm3 
tør røggas ved 11 % O2. 2) Emission af NO2 beregnes konservativt som 50 % af NOX emissionen. 

Af tallene i tabel 20.1 kan det vises, at det dimensionerende stof for udledningen er NOX (NO2). 
Der er udført særskilt skorstensberegning for nøddieselmotorernes NO2 immission i bilag 5, hvor 
også detaljerede oplysninger om beregningerne og forudsætningerne findes. Beregningen viser, 
at nøddieselen overholder B-værdien med god margin, når røgrøret føres i anlæggets 125 m høje 
skorsten. 

Temperaturen i efterforbrændingskammeret kan ved indfyring af affald med lav brændværdi fal-
de til under 850 °C. Dette søges først og fremmest imødegået ved at foretage en god opblanding 
af det modtagne affald i siloen inden indfyring (BAT 11 og BAT 59), jf. afsnit 17.1.2, men hvis det 
undtagelsesvis skulle ske, vil problemet blive imødegået ved aktivering af anlæggets støttebræn-
dere jf. afsnit 17.1.4 (BAT 21). 

En række pumper, f.eks. cirkulationspumperne i quench, HCl-scrubber og SO2-scrubber, er alle 
kritiske for røggasrensningsanlæggets stabile drift. Disse vil derfor blive redundante (pumperne 
dubleres). Ligeledes er cirkulationen af (køle)vand i kedelkredsløbet kritisk, hvorfor også føde-
vandspumperne opføres redundant.  

Støvfiltrets funktion er afgørende for røggasrensningsanlæggets funktion. Den primære støvud-
skillelse ske i et elektrofilter med mindst tre elektrisk uafhængige sektioner i serie, hvilket inde-
bærer, at hver sektion vil udskille ca. 90 % af den indkommende støvmængde, med en total for-
ventet virkningsgrad på mindst 99,9 %. Falder den ene sektion ud, vil den/de øvrige sektion(er) 
derfor fortsat udskille mindst 99 % af rågassens støvindhold. Som sekundær støvudskillelse vil 
el-filtret blive kombineret venturivasker eller lignende afhængig af leverandørvalg. Den sekundæ-
re støvudskillelse vil procesmæssigt blive placeret efter røggasscrubberne. 
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Anvendelsen af en kulholdig adsorbent indebærer, at der må iværksættes forskellige sikkerheds-
foranstaltninger mod brand og eksplosion. Når der er valgt leverandør og dermed fastsat hvilken 
adsorbent, der skal anvendes, vil Amagerforbrænding nærmere redegørelse for disse foranstalt-
ninger. 

Vandrensningsanlæggets funktion er afgørende for overholdelsen af udledningskravene til reci-
pienten. Anlægget gøres så stort og forsynes med så store holdetanke, at det kan være ude af 
drift i et døgn for reparation og vedligeholdelse, uden at forbrændingen skal standses. 

Kontrol- og styresystemerne for anlægget er sikret mod svigt i tilfælde af strømsvigt, idet der er 
etableret nødstrømsanlæg til driften heraf. Dette består af batteri-backup og en dieseldrevet ge-
nerator, som starter automatisk, hvis forsyningssituationen gør det nødvendigt. 

Der vil således til enhver tid være fuldt kontrol med anlægget, så det kan køres sikkert ned i til-
fælde af havarier og eksterne forsyningssvigt. 

Alle lagertanke for hjælpestoffer m.v. udlægges med en størrelse svarende til mindst 8 dages 
forbrug, så eventuelle leveranceproblemer ikke medfører problemer for driften. 

En lagertank til flydende brændsler (dieselolie) for opstarts- og støttebrændere udføres som en 
ståltank. Lagertankene opføres i lukket og overdækket betonbassin uden afløb eller indendørs. 
Forbrug fra lagertanken til opstarts- og støttebrændere vil blive overvåget, og begge tanke vil 
blive inspiceret for at detektere evt. lækager.  
 

20 SÆRLIGE FORHOLD VED OPSTART OG NEDLUKNING 

Ved opstart af ovnlinjen vil sugetræksblæseren blive startet først, hvorefter anlægget vil blive 
forvarmet med opstarts-/støttebrænderne samt ved brændselssupplering med flis. Den varme 
røggas herfra opvarmer efterhånden kedlen og røggasrensningsanlægget. Efterhånden som der 
bliver behov for det, startes fødevandspumperne, strømtilførslen til elektrofilteret, væskecirkula-
tionen i scrubberne og kalkdoseringen til SO2-scrubberen. Røggasrensningsanlæggets dioxinren-
setrin forbliver i funktion under hele opstartsproceduren. Turbinen holdes i bypass-drift under he-
le opstarten. 

Først når temperaturen i efterforbrændingszonen har nået 850 °C, påbegyndes affaldsindfyrin-
gen, og når forbrændingen har stabiliseret sig, slukkes brænderne. Herefter tages turbinen ud af 
bypass-drift, hvorefter anlægget er i fuld, normal drift. 

Ved nedlukning standses affaldstilførslen og turbinen sættes i bypass. Når temperaturen i efter-
forbrændingzonen falder til under 850 °C, starter støttebrænderne automatisk, og de holdes i 
drift, indtil der ikke længere er affald på risten. Herefter lukkes anlægget ned. 

Normal opstart af kold ovnlinje 
Ved normal opstart af en ovnlinje fra kold tilstand, vil temperaturen langsomt skulle stige op til 
driftstemperaturen af hensyn til ovnrummets murværk m.v. Opstartsforløbet forventes at stræk-
ke som over ca. 22 timer, hvor den indfyrede effekt successivt øges til ca. 67 MW, hvorefter af-
faldsinfyringen kan påbegyndes. Brændselsforbruget til denne opstart er ca. 2.700 GJ. 

Anvendelse af gasolie 
Amagerforbrænding påtænker, at de to nye ovnlinjer forsynes med støttebrændere, der anven-
des gasolie. Mulighederne for anvendelse af naturgas eller LPG er fraveget, da tidligere undersø-
gelser har vist, at anvendelse af naturgas ikke er økonomisk forsvarligt  og anvendelse af LPG vil 
kræve så stor et lager af LPG, at forbrændingsanlægget bliver omfattet af risikobekendtgørelsen. 

Gasolie har et energiindhold på ca. 43 GJ/ton, hvorfor en ”normal” opstart vil kræve ca. 62 ton 
gasolie eller ca. 72.000 l. Under forbrænding af gasolie emitteres ca. 2,6 kg CO2 og 0,8 g SO2 pr. 
ltr. (Shell fyringsolie, ekstra) hvorfor en opstart af en ovnlinje med gasolie giver anledning til 
dannelsen af 193 ton CO2 og 59 kg SO2. Under opstart af ovnlinjen vil anlæggets røggasrens-
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ningsanlæg imidlertid være i drift, hvorfor størsteparten af SO2 emissionen forventes renset fra 
røggassen. 

Anvendelse af flis 
Ved brændselssupplering med flis under opstart forventes ca. 95 % af brændselsforbruget at 
kunne erstattes med flis. Opstart af en ovnlinje vil således kræve et brændselsforbrug på ca. 133 
GJ gasolie og 2.524 GJ træflis.  

Den anvendte træflis er ren skovflis eller flis af tilsvarende kvalitet. Ved anvendelse af rødgranflis 
med et vandindhold på 40 % og en brændværdi på 10,4 GJ/t, skal der til opstart af en ovnlinje 
anvendes ca. 243 ton flis svarende til ca. 1.000 m3. Under forbrænding af flis emitteres i henhold 
til Energistyrelsen 25 g SO2/GJ, hvorfor en opstart af en ovnlinje med flis giver anledning til dan-
nelsen af ca. 63 kg SO2 hidrørende fra flisen. Hertil kommer emissionen fra gasolien, der udgør 
det øvrige brændselsforbrug på ca. 5 %, med en emission på ca. 10 t CO2 og 3 kg SO2.  

Som gældende ved opstart udelukkende med gasolie, vil anlæggets røggasrensningsanlæg under 
opstart af en ovnlinje imidlertid være i drift, hvorfor størsteparten af SO2 emissionen forventes 
renset fra røggassen. 

Den største miljømæssige forskel på opstart med gasolie flis er således, at der ved anvendelse af 
flis spares emission af ca. 183 ton CO2. 

Håndtering af flis 
De ca. 1.000 m3 skovflis der skal anvendes til en opstart læsses af i affaldssiloen, hvor der forin-
den er fjernet affald med grabben. Flisen læsses af i 2-3- særskilte aflæsningsbåse, hvormed fli-
sen forventes at strække sig over ca. 10 m på tværs af affaldssiloen og ca. 15 m ud i siloen. Op-
lagring af 1.000 m3 flis medfører hermed at flislaget i siloen bliver ca. 7 meter højt. Flisen løftes 
op i forbrændingsanlæggets affaldstragt med affaldskranen, og det meget store lag af flis sikrer, 
at der ikke føres affald med i tragten. 

For at sikre, at der ikke overføres affald til ovnlinjen inden 850 °C kravet kan opfyldes, tilføres i 
dag ca. 20 % mere flis i affaldssiloen, end der skal anvendes til opstarten. Denne praksis forven-
tes også indført på Amagerforbrændings to nye ovnlinje. Med tilførsel af 20 % ekstra flis forven-
tes flislaget i affaldssiloen således at være ca. 1,5 m højt, når 850 °C kravet er opfyldt, hvormed 
der skabes god sikkerhed for, at der ikke optræder uregelmæssig affaldsindfyring under opstart. 

G. VALG AF BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK 

21 TEKNOLOGIMULIGHEDER 

Den teknologi, der er valgt til Amagerforbrændings to nye ovnlinjer, er i overensstemmelse med 
de generelle forventninger til anvendelse af teknologi på anlæg til affaldsforbrændingsanlæg. 
Disse er formuleret i Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incinera-
tion, August 2006 (BREF-WI), jf. fodnoten på side 1 i denne rapport. Der er generelt, som anført 
i afsnit 0 i rapporten, refereret til de 63 BAT i kapitel 5.1 og 5.2 i BREF-WI på relevante steder i 
teksten i denne rapport for at illustrere dette. Henvisninger er foretaget til de respektive BAT-
numre, og i bilag 3 ses en samlet vurdering af det fremtidige anlæg i forhold til BAT rekomman-
dationerne. Der henvises i øvrigt til BREF-WI for yderligere information herom. 

Amagerforbrænding finder derfor, at man anvender den bedste tilgængelige teknik gennem etab-
lering af en løsning, hvor man overordnet set påvirket miljøet mindst gennem minimalt ressour-
ceforbrug og maksimal energiproduktion. Dette vil blive tilstræbt ved at man bl.a.: 

• søger at etablere en løsning med så effektivt et råvareforbrug som muligt 

• søger at anvende de mindst skadelige stoffer i anlægget, specielt i røggasrensningen 
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• søger at optimere de anvendte processer og teknologier 

• søger at minimere affaldsfrembringelsen af fast affald ved at anvende våd røggasrensning, 
som er den af de generelt anvendte røggasrensningsteknologier, der generer mindst fast af-
fald 

• fremmer genanvendelsen af slagge og forbrændingsjern ved at afsætte det til genanvendelse 

• sikrer en løsning med stor sikkerhed for stabil drift 

Ved DeNOX-processen kan der både anvendes ammoniakvand (24 % NH3) og urinstof (urea, 
(NH2)2CO). Selv om urinstof er mindre farligt end ammoniakvand, er det fravalgt, fordi det i hø-
jere grad end ammoniakvand danner lattergas (N2O) ved sidereaktioner. Lattergas er kendt både 
som en kraftig drivhusgas ligesom det bidrager til nedbrydningen af det stratosfæriske ozonlag. 

H. FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FOR-
ANSTALTNINGER 

Luftforurening 

22 EMISSIONSKILDER OG EMISSIONER 

Den rensede røggas fra de to nye ovnlinjer vil overholde emissionskravene som angivet i for-
brændingsbekendtgørelsen. Endvidere vil røggasrensningen på ovnlinjerne blive udformet såle-
des, at emissionerne under almindelig drift vil falde indenfor de emissionsintervaller, der er angi-
vet som BAT (BAT 35). Grundet Amagerforbrænding valg af en meget effektiv røggasrensning, 
har Amagerforbrænding endvidere indvilliget i anvendelse af lavere grænseværdier, end beskre-
vet i Forbrændingsbekendtgørelsen og EU direktiv om industrial emissions.  

Udover direkte krav til røggasemissionen fra de nye ovnlinjer vil Amagerforbrændings anlægs 
luftformige emissioner fra de to ovnlinjer skulle renses og udledes på en sådan måde, så det 
samlede anlæg overholder de tilladelige immissionskoncentrationskrav (B-værdier) i Miljøstyrel-
sens Luftvejledning6 og i B-værdivejledningen7

Nærværende rapport danner grundlag for ansøgning om tilladelse til etablering og drift af to nye 
ovnlinjer på Amagerforbrændings areal på Kraftværksvej i København, og omhandler som følge 
heraf ikke emissionen fra de eksisterende ovnlinjer 1 - 4.  

.  

Forventningerne til emissionen fra de to nye ovnlinjer er, at den anvendte røggasrensningsteknik 
sænker det generelle emissionsniveau i forhold til de eksisterende ovnlinjer. 

Udover emission fra selve forbrændingsprocessen, vil der tillige være marginale emissioner af 
kalk og flyveaske fra oplag af disse i siloer. Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om, at så-
danne siloer forsynes med filtre, der sikrer en maksimal støvkoncentration i evakueringsluften på 
maksimalt 10 mg/Nm3, hvormed det kan godtgøres, at emissionen fra en silo under påfyldning af 
denne forventes maksimalt at bliver under 10 mg/s. Emissionsmængderne fra silofiltrene bliver 
således særdeles lave, hvorfor emissionen herfra kan negligeres i forhold til røggasemissionerne. 
Derfor medtages silofiltrenes emissioner ikke i beregningerne af immissionskoncentrationsbidra-
get og skorstensberegningen i afsnit 25. 

Ved påfyldning af ammoniakvandstanken vil evakueringsluften fra denne blive returneret til 
tankbilen således, at ammoniakemissioner ikke forekommer i forbindelse med påfyldning af am-
moniakvandstanken. En tank til opbevaring af ammoniak vil enten blive udført som en tryktank, 

                                                
6 Luftvejledningen. Begrænsning af luftforurenings fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2001 
7 B-værdivejledningen. Oversigt over B-værdier. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2002 
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som kan optage de trykvariationer, som følger af temperaturvariationer eller, afhængigt af leve-
randørtilbud, blive udført med en scrubber til udvaskning af ammoniak fra eventuelle udluft-
ningsdampe under drift. 

22.1 Røggas: Emissionsgrænseværdier 
Som anført i afsnit 22, vil den nye ovnlinje og især dennes røggasrensningsanlæg blive udformet 
til at overholde strengere emissionskrav end angivet i EU-direktivet om affaldsforbrænding, som 
de er udmøntet i forbrændingsbekendtgørelsen. De fremtidige emissionsværdier vil alle ligge in-
denfor de grænser, der kan opnås ved anvendelse af ”Best Available Techniques” (BAT 35). De 
fremtidige krav til røggasemissionerne er vist i tabel 22.1. 

Parameter Enhed Døgnmiddel- 
Værdier 

Halvtimesmid-
delværdier (A) 1) 

Halvtimesmid-
delværdier (B) 1) 

Støv mg/Nm3 5 15 5 
TOC mg/Nm3 10 20 10 
HCl mg/Nm3 5 50 5 
SO2 mg/Nm3 30 160 30 
NOX som NO2 ved SNCR mg/Nm3 180 350 180 
NOX som NO2 ved SCR mg/Nm3 100 300 100 
CO mg/Nm3 50 100 - 

Gennemsnitlige værdier over en prøvetagningsperiode på 6-8 timer (dioxiner) og ½-8 timer (øvrige) 

∑2-metaller 2) mg/Nm3  0,025 
Hg mg/Nm3  0,025 
HF mg/Nm3  1 
∑4-metaller 3) mg/Nm3  0,050 
∑9-metaller 4) mg/Nm3  0,250 
Dioxiner, T-eq mg/Nm3  0,1 
Tabel 22.1 Emissionsgrænseværdier for tør røggas ved 11 % O2 (referencetilstanden), jf. forbrændingsbe-
kendtgørelsen. 1) Jævnfør Forbrændingsbekendtgørelsen bilag 7 b dog justeret efter de fremtidige skærpede 
grænseværdier. 2) Sum af Cd og Tl. 3) Sum af As, Cd, Cr og Ni. 4) Sum af  Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 

22.2 Røggas: Faktiske emissioner, ovnlinje 1-4 
De faktiske emissioner med røggassen fra ovnlinjerne 1-4 er i nedenstående tabel 22.2 præsen-
teret på baggrund af Amagerforbrændings præstationskontrolmåling efteråret 2010 af røggasflo-
wet og emissionerne for de stoffer, hvor dette er krævet. 

Emne Ovnlinje 1 Ovnlinje 2 Ovnlinje 3 Ovnlinje 4 Enhed 

Dato Okt. 2010 Okt. 2010 Okt. 2010 Okt. 2010 - 
Måleinstitut Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins - 
Vanddamp 17,9 17,5 13,8 14,9 % vol. våd 
Røggastemperatur 135 137 137 137 °C 
Røggasmængde, 
aktuel O2 og H2O 

138.900 134.500 150.800 153.300 m3/h 

Iltindhold 7,6 7,9 9,2 9,0 % vol. Tør 
HF <0,06 <0,08 <0,1 <0,1 mg/Nm3 ref. 
Cd < 0,07 < 0,04 0,09 < 0,04 µg/Nm3 ref. 
Tl < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,1 µg/Nm3 ref. 
Cd + Tl < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 µg/Nm3 ref. 
Hg < 0,4 < 3,2 0,65 18 µg/Nm3 ref. 
Sb < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 µg/Nm3 ref. 
As < 0,08 < 0,08 < 0,1 < 0,1 µg/Nm3 ref. 
Pb 0,42 < 0,3 1,7 0,9 µg/Nm3 ref. 
Cr < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,7 µg/Nm3 ref. 
Co < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,1 µg/Nm3 ref. 
Cu < 0,2 < 0,2 < 2 3,5 µg/Nm3 ref. 
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Emne Ovnlinje 1 Ovnlinje 2 Ovnlinje 3 Ovnlinje 4 Enhed 

Mn < 0,2 < 0,2 < 2 < 2 µg/Nm3 ref. 
Ni < 0,1 < 0,1 < 1 < 1,1 µg/Nm3 ref. 
V < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 µg/Nm3 ref. 
Σ9-metaller < 7 < 8 < 10 < 10 µg/Nm3 ref. 
Dioxin < 0,001  0,0024 < 0,002 < 0,002 ng/Nm3 ref. 
PAH (TE-MST) <0,2 <0,3 <0,3 <0,2 µg/Nm3 ref. 
Tabel 22.2 Målte røggasdata for ovnlinjerne 1-4 

22.3 Natura 2000 
Der er foretaget en vurdering i henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af vis-
se arter. Den potentielle påvirkning er belyst gennem depositionsberegninger for de Natura 
2000-områder ved Amager Vest (N143) og Saltholm (N142). De to delområder er som følger: 

Vestamager og havet syd for (N143) ligger i en afstand på 6 km fra anlægget i retning 200 – 220 
° set fra skorstenen. Beregningsteknisk håndteres området konservativt som et tørområde, da 
depositioner over land er større eller lig med depositioner over vand. 

Saltholm og omliggende hav ligger i en afstand på 8-10 km fra anlægget i retning 100 – 130 ° 
set fra skorstenen. Beregningsteknisk håndteres området konservativt som et tørområde, da de-
positioner over land er større eller lig med depositioner over vand. 

Deposition i de to delområder beregnes dels som tørdeposition og dels som våddeposition begge 
gældende for tørområder.  

Når de beregnede depositioner (både tørdepositionerne og våddepositionerne) sammenholdes 
med de generelle atmosfæriske depositioner som gengivet i faglig rapport fra DMU nr. 645, 
2007: "NOVANA - Atmosfærisk deposition 2006" ses, at de beregnede depositioner er negligeable 
i forhold til depositionerne fra det øvrige omgivne miljø. 

Det må derfor konkluderes, at depositionen fra Amagerforbrændings to nye ovnlinjer ikke vil 
medføre en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget for de to Natura 2000-områder eller 
på den økologiske funktionalitet for områdets bilag IV-arter. For yderligere informationer om de-
positioner henvises til VVM-redegørelsen. 

23 EMISSION FRA DIFFUSE KILDER 

Mulige kilder til diffus emission fra anlægget er håndteringen af anlæggets restprodukter, slagge, 
aske, slam og gips, samt lugtemissioner fra modtagehal og affaldssilo. Hertil kommer mindre af-
kast fra anlæggets værksted, ligesom påfyldning af olie på olietank forårsager en mindre emissi-
on fra udledning af tankens evakueringsluft. 

Restprodukterne vil alle blive håndteret i befugtet tilstand eller transporteret tørt i lukkede tank-
vogne, jf. afsnit 35. Denne håndtering vil derfor ikke give anledning til støvemissioner. 

Aflæsningen og opbevaringen af affaldet i modtagehal og i affaldssilo vil uvægerligt medføre risi-
ko for lugtemissioner. For at begrænse lugtgener mest muligt indrettes affaldssiloen ved, at 
tværsnitsarealet for åbning mellem affaldssilo om aflæssehal minimeres gennem etablering af sli-
sker til aflæsning af affaldet). Desuden opretholdes der vedblivende et lille undertryk i affaldssi-
loen ved, at forbrændingsluften suges ind i ovnene fra silo/krandæk, jf. afsnit 17.1.4. Eftersom 
det forventes, at en af de to ovnlinjer altid er i drift, og modtagehal/silorum er fælles for de to 
ovne, er der hermed skabt en høj grad af sikkerhed mod lugtspredning til omgivelserne (BAT 7). 
For yderligere information om begrænsning fa lugt til omgivelserne henvises til beskrivelse i af-
snit 17.1  
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24 EMISSIONER I FORBINDELSE MED OPSTART OG NEDLUKNING 

De i afsnit 20 omtalte procedurer sikrer, at anlægget under opstart og nedlukning ikke fører til en 
større luftforurening, end forureningen fra et anlæg af tilsvarende størrelse fyret med gas, olie el-
ler biomasse. 

25 BEREGNING AF AFKASTHØJDER 

Ved beregning af den nødvendige skorstenshøjde, tages der udgangspunkt i Miljøstyrelses bereg-
ningsværktøj for immissionsberegninger OML-modellen. OML står for operationel meteorologisk 
luftkvalitetsmodel og modellen beregner ud fra afkasthøjde m.v. immissionskoncentrationsbidra-
get af et stof i en række valgte punkter (receptorpunkter). De beregnede immissioner sammen-
holdes efterfølgende med stoffernes tilhørende B-værdi (bidragsværdi). 

Under opstart af en ovnlinje emitteres røggasser fra de anvendte brændsler (se tabel 17.1). 
Emissionen af NOX er sammenlignelig (koncentrationsmæssigt) med forbrændingsluft medens CO 
emissionen kortvarigt er noget større. Da B-værdien for CO imidlertid er meget lav (væsentlig la-
vere end f.eks. NOX) vurderes opstartsforløbet ikke at kunne blive dimensionerende for anlæg-
gets skorsten, hvorfor dette ikke medtages i OML-beregningerne. 

25.1 Forudsætning om røggasdata 
Ved etablering af de to nye kraftvarmeproducerende ovnlinjer på Amagerforbrændings område 
på Kraftværksvej forventes affaldets nedre brændværdi at blive 11,5 GJ/t, og der tages ud-
gangspunkt i et indhold af O2 på 8,0 % (tør vol-%).  

Røggassen forudsættes renset ved bl.a. våde processer, hvorved røggassens vandindhold umid-
delbart efter rensning kan estimeres til ca. 16 vol. %. Da røggasrensningen tillige indbefatter 
røggaskondensering, reduceres såvel røggassens indhold af vanddamp som dens temperatur. Der 
gennemføres følgelig beregning for begge tilfælde i) med kondensering og ii) uden kondensering, 
da anlægget kan køre i begge driftstilstande. Ad i) med røggaskondensering kan røggassens 
vandindhold ved ligevægt med vand ved 35 °C beregnes til 5,6 % og temperaturen antages føl-
gelig at være 40 °C som følge af opvarmning i anlæggets sugetræksblæser. Ad ii) uden røggas-
kondensering antager røggassens et vandindhold svarende til ligevægt med vand ved 55 °C 
(adiabatisk scrubbertemperatur), svarende til ca. 16 % og temperaturen antages følgelig at være 
60 °C som følge af opvarmning i anlæggets sugetræksblæser.  

I tabel 25.1 er data for røggassen i skorstenen vist. 

Røggasdata Enhed Med  
kondensering 

Uden  
kondensering 

Afkasthøjde 
Diameter røgrør 1) 

Flow, aktuel O2 og H2O 
Aktuel O2, tør 
Aktuel vand 
Temperatur 
Flow, 11 % O2, tør 

m 
m 

Nm3/h 
Vol-% 
Vol % 
° C 

Nm3/h 

125 
2,7 

357.055 
8,0 
5,6 
40 

438.178 

125 
2,7 

401.262 
8,0 
16 
60 

438.178 
Tabel 25.1 Forventet data for de to nye ovnlinjer henholdsvis med og uden røggaskondensering. 1) Røgrørs 
diameter er angivet som om der benyttes et fælles røgrør. 

25.2 Forudsætninger for emissionsdata 
Ved beregning af afkasthøjde, er der for parametrene støv, TOC, HCl, HF, SO2, NOX, CO og Hg 
beregningsmæssigt forudsat en emissionskoncentration svarende til emissionsgrænseværdien for 
de enkelte stoffer.  

For Σ 2-metaller (summen af tungmetallerne Cd og Tl), Σ 4-metaller (summen af tungmetallerne 
As, Cd, Ni og Cr) og Σ 9-metaller (summen af tungmetallerne Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni og 



 
 
 
 
 
 
 
 

957011A; 843-090898 

38/52 

V) beregnes immissionen på baggrund af emissionsgrænseværdien for summen af tungmetaller-
ne. Imidlertid eksisterer der hverken B-værdi Σ2-, Σ4- eller Σ9-metallerne, hvorfor det er nød-
vendigt at anvende røggassens forventede fordeling af disse til beregning af en Br-værdi for hen-
holdsvist Σ2-, Σ4- og Σ9-metallerne. Den forventede fordeling af tungmetallerne bestemmes på 
baggrund af DMUs emissionskortlægning, 2010 idet der dog for Σ 2-metallerne anvendes en for-
delingen mellem de to metaller på 50:50, da datamaterialet for Tl er yderst sparsomt (næsten 
ingen målinger er over detektionsgrænsen). 

Generelt beregnes Br værdierne beregnes som følger: 

∑
=

i

i
r

B
f

B 1
 

 hvor fi er de enkelte stoffer fraktion i gruppesummen af tungmetaller 
  Bi er de enkelte tungmetallers B-værdi 

I tilfælde af forbrænding af f.eks. kreosotholdigt træ på de nye ovnlinjer medtages i OML bereg-
ningerne endvidere røggassens maksimalt indhold af PAH fastsat som 50 % af emissionsgrænse-
værdien i henhold til luftvejledningen. Der anvendes således en emissionsgrænseværdi på 2,5 
µg/Nm3. I tabel 25.2 er røggassens maksimale forventede indhold af forureningskomponenter, 
som beskrevet ovenfor vist.  

Parameter Enhed Max 1) 

Støv 
HCl 
NH3 
HF 
SO2 
CO 
NO2

2) (med SNCR) 
Pb 
Hg 
Cu 
Mn 
Cd 
Ni 
As 
Cr 
Tl 
Σ 2-metaller 
Σ 4-metaller 
Sb 
Co 
V 
Σ 9-metaller 
PAH 

mg/Nm3 
mg/Nm3 

mg/Nm3 

mg/Nm3 
mg/Nm3 
mg/Nm3 
mg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 
µg/Nm3 

5 
5 
5 
1 
30 
50 
90 
100 
25 
23 
38 
13 
30 
8 
25 
13 
25 
50 
18 
8 
3 

250 
2,5 

Tabel 25.2 Røggassens indhold af forureningskomponenter til brug for OML-beregning.1) For parametre, der 
kontinuert analyseres med automatisk målesystem (AMS) anvendes de respektive døgsmiddelgrænsevær-
dier.2) Det antages konservativt, at halvdelen af NOX-emissionen findes som NO2 og, at DeNOX processen fo-
retages med SNCR, da dette konservativt giver den største emission af NOX. Alle koncentration er udtrykt i 
referencetilstand (11 % O2, tør røggas) 

25.3 OML-beregninger 
Der er gennemført en række OML-beregninger for henholdsvis med og uden røggaskondensering. 
Alle beregninger forudsætter samdrift af de to nye ovnlinjer.  
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Den af røggassernes forureningskomponenter, der kræver den største fortynding til overholdelse 
af B-værdierne, kaldes "det dimensionerende stof" og følgelig foretages der kun beregninger for 
dette stof eller stofgruppe, da B-værdierne for alle øvrige forureningskomponenter vil være over-
holdt, hvis det overholdes for skorstenens ”dimensionerende stof”. 

Det dimensionerende stof er beregnet ved i de to forskellige driftstilfælde og i begge tilfælde, er 
det emissionen af Σ4-metallerne, der er dimensionerende for skorstenen. Beregning af dimensio-
nerende stof kan ses i bilag 5. 

Som det ses af bilag 5, kræver emissionen af Σ4-metallerne en nødvendig spredning fa røggas-
sen på næsten 206.917 m3/s, hvilket er størst blandt de forurenende stoffer og dermed dimensi-
onerende for skorstensberegningen. Den af de med AMS analyserede parametre, der kræver 
størst spredning er emissionen af NOX med en nødvendig spredning på ca. 87.636 m3/s.  

Ved beregning for en hypotetisk driftssituation, med vedblivende emissioner af NOX svarende til 
½ times grænseværdierne for NOX (næsten fordobling af emissionen fra 180 til 350 mg/Nm3, 
ref), beregnes den nødvendige spredning som følger: 

 87.636 * (350/180) = 170.402 m3/s 

Det ses således, at det selv i denne hypotetiske driftssituation er emissionen af Σ4-metallerne, 
der er dimensionerende for skorstenen. 

kildestyrken for emissionen af Σ4-metallerne beregnes følgelig til 6,086 mg/s og Br-værdien bli-
ver 2,94·10-5 mg/m3. OML-beregningerne er foretaget med OML-multi version 5.03, hvor de to 
røgrør er samlet i en fælles skorsten (en punktkilder). Med udgangspunkt i denne nye skorsten, 
der opføres i det nord vestlige hjørne af den nye bygning til de to ovnlinjer gennemføres OML-
beregningerne som beskrevet nedenfor. 

OML-programmet er udviklet til beregning af spredning og opblanding af skorstensemissioner i 
det omgivne miljø under hensyntagen til bl.a. den anvendte skorsten og røggassens temperatur 
og vertikale hastighed samt påvirkning af både de omkringliggende bygninger og anlæggets egen 
bygning. Grundet Amagerforbrændings nye og komplekse bygnings- og skorstensudformning kan 
OML-programmet imidlertid ikke anvendes direkte, hvorfor der vil blive gennemført vindtunnel-
forsøg i april/maj 2011, hvor bl.a. røggassens initiale opblanding og spredning til nærmiljøet skal 
kortlægges, så påvirkninger i omgivelserne kan beregnes. Resultatet af vindtunnelforsøgene for-
ventes at vise, at der beregningsteknisk kan anvendes en "generel bygningshøjde" på 80 m i 
OML-beregningerne. Der henvises til bilag 5 for nærmere informationer herom. 

Beregningerne gennemføres for varierende receptorhøjder. Inden for de nærmest 800 m fra an-
lægget anvendes en generel receptorhøjde på 1,5 m, idet særlige bygninger indlægges med an-
givelse af specifik bygningshøjde, hvor følgende kan nævnes: 

• Hovedkontor for R98 med 17 m 

• Margretheholm med 25 m 

• Amagerværkets luftindtag til kontrolrum og administrationsbygning med 20 m 

I afstande større end 800 m fra anlæggets skorsten anvendes en generelt receptorhøjde på 8,5 
m svarende til lavere etageejendomme for områder der i henhold til Københavns Kommuneplan 
2009, ikke er udlagt til højere byggeri. I områder med højere byggerier anvendes de aktuelle til-
ladelige byggehøjder i beregningerne. Kommuneplanen giver således anledning til særlig høje 
byggerier på bl.a. byomdannelsesområdet Amager Strandvej/Krimsvej med bebyggelse på op til 
65 m i knap 3 km afstand fra anlægget. 

OML beregningernes receptorhøjder fremgår i detaljer af bilag 5, hvor hele OML-beregningen til-
lige er vedlagt.  

I tabel 25.3 og 25.4 ses resultatet af de samlede beregnede immissioner fra de to nye ovnlinjer 
ved samtidig drift i de to situationer uden røggaskondensering og med røggaskondensering. Til 
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beregningerne skal det generelt bemærkes, at der altid gennemføres beregning for den teoretisk 
maksimale receptorhøjde for et givet punkt. Der vil således ikke blive gennemført beregning for 
en receptorhøjde på 1,5 m, hvis der allerede beregnes immission for en receptorhøjde på 20 m 
da immissionen ved 20 m altid vil være højere end 1,5 m.  
 
Af tabellerne fremgår det, at alle immissioner overholder B-værdierne ved en skorstenshøjde på 
125 m for ovnlinjerne både uanset om røggaskondenseringen er aktiv eller ej. 

Ved en emission af forureningskomponenter som tidligere beskrevet er det dimensionerende stof 
summen af de fire tungmetaller arsen, cadmium, nikkel og chrom (Σ4-metallerne). Selv ved den-
ne i beregningerne meget høje fastsatte emission af Σ4-metallerne (og på samme tid fra begge 
de nye ovnlinjer) er skorstenen til ovnlinjerne stadig høj nok til at sikre, at B-værdierne ikke 
overskrides. 
 
Den maksimale emission både med røggaskondensering opnås i en afstand på 200 m vest for an-
lægget (260 °) og uden røggaskondensering i en afstand på 200 m vest for anlægget (240 °)  

 

Parameter 
Konc., 

11 % O2, tør 
[mg/Nm3] 

Massestrøm 
G-værdi 
[mg/s] 

B-værdi 
[mg/m3] 

Spredning 
S-værdi 
[m3/s] 

Immission 
[mg/m3] 

Σ 4 metaller 0,05 6,086 0,0000294 206.917 0,000025 
Tabel 25.3 OML beregning af immissionen uden røggaskondensering ved samtidig drift af de to nye ovnlinjer 
med røggaskondensering. 

Parameter 
Konc., 

11 % O2, tør 
[mg/Nm3] 

Massestrøm 
G-værdi 
[mg/s] 

B-værdi 
[mg/m3] 

Spredning 
S-værdi 
[m3/s] 

Immission 
[mg/m3] 

Σ 4 metaller 0,05 6,086 0,0000294 206.917 0,000027 
Tabel 25.4 OML beregning af immissionen med røggaskondensering ved samtidig drift af de to nye ovnlinjer 
uden røggaskondensering. 

Spildevand 

26 SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE 

Der henvises til afsnit 17.4 herom. 

27 SPILDEVANDETS AFLEDNING 

Der henvises til afsnit 17.4.3 herom. 

28 OPBLANDING VED DIREKTE AFLEDNING TIL RECIPIENT 

Ved vurdering af hvilken påvirkning udledning af en spildevandsstrøm har på det nære miljø i en 
recipient, kan spildevandsstrømmes opblanding og fortynding med det omgivne vand bestem-
mes. Fortynding af det udledte spildevand og de resulterende koncentrationsbidrag i det nærlig-
gende vandmiljø vurderes efterfølgende i forhold til vandkvalitetskriterierne i henhold til be-
kendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010. 

Beregning af fortyndingsforholdene med tilhørende størrelse af fortyndingszonen kan udføres ved 
brug af CORMIX, der er en integral model, som oprindeligt er udviklet i samarbejde mellem US 
EPA og Cornell University. Programmet er videreudviklet i kommercielt regi af Mixcon. At det er 
en integral model vil sige, at den successivt beregner koncentrationen / fortyndingen med ud-
gangspunkt i udløbsbanens centerakse. Det betyder, at modellen ikke er underlagt den midling 
der finder sted i Eulerske modeller som fx Mike 21. CORMIX giver derfor et mere retvisende re-
sultat i nærzonen, hvor udløbsfanen ikke kan opløses i et beregningsnet som Mike 21 baserer sig 
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på. Resultatet vil derfor også virke mere konservativt end tilsvarende resultater beregnet med 
Mike 21 specielt for så vidt angår den nære fortyndingszone (initialfortyndingszonen).  

Data for strømforhold og lagdelingsforhold i Kongedybet baseres grundlæggende på data fra 
Drogden i Øresund. 

Øresund udgør et langstrakt farvand med overvejende Nord- og sydgående strømretninger. Ud 
for København passerer vandet hhv. gennem Kongedybet/Hollænderdybet vest om Saltholm og 
gennem Flinterende øst om Saltholm. Målingerne ved Drogden Fyret vurderes derfor at afspejle 
dynamikken i Kongedybet ud for Margretheholm Havn. 
 
Ud fra en kontinuitetsbetragtning er det antaget, at der er omtrent samme vandstrømning over 
disse to tværsnit, dog med en vis tidsforskydning. Det antages også, at der er omtrent samme 
strømningsdynamik over disse to kontrolsektioner.  
 
Det antages, at strømhastigheden på disse to tværsnits dybeste områder vil være af samme 
størrelsesorden. Det vil sige, at strømmen ud for Margretheholm Havn vil være i samme størrel-
sesorden som den observerede bundnære strøm ved Drogden. 
 
Det antages, at lagdelingsforholdene er sammenlignelige på de to lokaliteter. 

28.1 Beregningsscenarier 
Der gennemføres beregninger for henholdsvist en "normal" situation i Kongedybet og i situationer 
med værst tænkelige strømningsforhold (worst case). Til beregning af fortyndingsforholdene un-
der de værst tænkelige forhold i Kongedybet, opdeles disse i følgende to delsituationer: 
 
A) lav strømningshastighed med homogen densitet (salinitet) 
B) lav strømningshastighed med stærkt gradueret densitet 
 
Det skal bemærkes, at den sidstnævnte værste situation, der både forudsætter meget lave 
strømhastigheder og meget kraftig lagdeling under en længerevarende periode optræder meget 
sjældent i Kongedybet. 
 
I tabel 28.1 ses en oversigt over situationerne.  
 
Det skal sluttelig pointeres, at de efterfølgende beregninger af fortyndingen meget tæt på udled-
ningspunktet kun i mindre grad er påvirket af strømhastigheden i recipienten, mens hastigheden 
af det udledte vand har en større betydning. Opblanding længere fra udledningspunktet øges dog 
med øget strømningshastighed. 

. 

Situation Strømning Lagdeling 

N: normale forhold Typiske og gennemsnitlige strømhastig-
heder  

Typiske og gennemsnitlige lagdelings-
forhold  

A: værste forhold Meget lave strømhastigheder der fore-
kommer mindre end 5 % af tiden 1) 

Homogene forhold 

B: værste forhold  Meget lave strømhastigheder der fore-
kommer mindre end 5 % af tiden 1) 

Kraftigt lagdelingsforhold der forekom-
mer mindre end 5 % af tiden 

Tabel 28.1 Situationsoversigt. 1) En betydelig del af tiden med lave strømhastigheder forekommer mens 
strømmen vender, hvilket er af kort varighed. 

28.1.1 Normale forhold 
Som strømningshastighed under normale fortyndingsforhold tages udgangspunkt i den 50 % per-
centile strømningshastighed (medianen), hvor strømningshastigheden i Kongedybet er 0,3 m/s. 
Af forsigtighedshensyn anvendes dog i beregningerne for de normale forhold en strømhastighed 
på 50 % af denne hastighed som mål for hastigheden i området ud for selve udledningspunktet. 
Det vil sige, der anvendes følgelig en strømningshastighed på 0,15 m/s. 
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Densitetsforholdene under normale fortyndingsforhold bestemmes som den 50 % percentile den-
sitetsforskel (medianen), og der vil i 50 % af tiden være en densitetsforskel på ca. 1 kg/m3 eller 
lavere. 
 

28.1.2 Værste forhold 
Strømhastigheder på 0,03 m/s (3 cm/s) eller højere optræder i 95 % af tiden. På samme vis som 
for normale forhold anvendes af forsigtigheds hensyn dog i beregningerne for de værst tænkelige 
strømningsforhold en strømhastighed på 50 % af denne hastighed som mål for hastigheden i om-
rådet ud for selve udledningspunktet. Det betyder, at der i de efterfølgende beregninger for situ-
ationen med de værste forhold anvendes en strømhastighed på 1,5 cm/s ved udledningspunktet.  
 
Densitetsforholdene under de værste forhold i Kongedybet opdeles i delsituationen A) homogen 
densitet og B) stærkt gradueret densitet. Nedenfor er redegjort for hvilke densiteter, der er an-
vendt i de to situationer.  
 
A: Homogen densitetsforhold 
Når densitetsforskellen er fraværende (meget lav) betegnes dette som en homogen situation, 
hvor der er fuld opblanding mellem toplag og bundlag. Beregningsmæssigt håndteres dette med 
en uniform densitet på 1007,6 kg/m3.  
 
B: Stærkt gradueret densitetsforhold 
Når densitetsforskellen er større, vil der opstå en lagdeling af vandsøjlen, der vil reducere den 
lodrette opblanding. Som en konservativ forudsætning anvendes den lagdeling, der er repræsen-
teret ved 95 % percentilen. Forskellen mellem overflade- og bunddensiteten er fundet til 8,6 
kg/m3 ved 95 % percentilen. Der regnes derfor med en densitet på 1007,6 kg/m3 ved overfladen 
og 1016,2 kg/m3 ved bunden. Den beregnede densitetsdifferens svarer til en salinitetsdifferens 
på ca. 10,5 PSU. 
 
Sidstnævnte situation bliver således beregningsteknisk en meget ugunstig situation, der kombi-
nerer samtidig tilstedeværelse af både lav strømningshastighed i Kongedybet og kraftig lagdeling 
af vandsøjlen.  
 

28.2 Beregningsresultater 
Ved udledning til Kongedybet sker der en meget kraftig opblanding med det omgivende vand. 
Beregninger af udledningens opblanding i Kongedybet ved udledning af de nominelle spilde-
vandsmængder under normale forhold i Kongedybet viser, at der i en afstand på under 50 m fra 
udledningspunktet vil være foretaget en 600-1.100 ganges fortynding af det udledte spildevand, 
og efter 70 m er spildevandet fortyndet 900-1.400 gange. I en afstand på ca. 200 m fra udled-
ningen, er spildevandet fortyndet 1.900-4.700 gange. Under normale forhold med udledning af 
den nominelle spildevandsmængde vil der således ske en meget kraftig opblanding af det udledte 
spildevand.   
 
Under tiden optræder der situationer i Kongedybet, hvor opblandingsforholdene er mindre gun-
stige. Under antagelser om både usædvanlig lav strømningshastighed og særdeles kraftig lagde-
ling af vandet i Kongedybet er gennemført beregninger, der viser, at vandkvalitetskriterierne i en 
afstand af 50-70 m fra udledningspunktet overholdes med god margin, også selv om der tages i 
betragtning, at der udledes en processpildevandsmængde, som er 3 gange nominelt flow, og en 
kondensatmængde, der er 2 gange nominelt flow. Der er i denne afstand beregnet en minimums 
fortynding af processpildevandet på ca. 280 gange og for kondensatet på ca. 230 gange. Ved en 
udledning svarende til, at alle metaller udledes med sin respektive grænseværdi, haves i en af-
stand af 50-70 m fra udledningen 1-38 % af vandkvalitetskriteriet. Ved en udledning med forven-
tede koncentrationer reduceres dette til det halve.  
 
Detaljeret gennemgang af fortyndingsforholdene findes i bilag 6 og i VVM- redegørelsen. I sidst-
nævnte behandles endvidere forhold til bekendtgørelse 1022/2010. 
 
Udover processpildevand, vil overskydende vand fra tage og befæstede arealer blive opsamlet via 
sandfand og olieudskillere og efterfølgende blive udledt til recipient (havneområdet). 
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Tagareal udgør i henhold til gældende layout omkring 15.000 m² inkl. omkring 800 m² til admi-
nistrationsbygning og besøgscenter, og det befæstede areal vil udgøres af dels 27.940 m2 med 
asfalt og dels 2.900 m² med belægningssten. Ved beregning af den årlige afledte vandmængde 
regnet med en årlig nedbørsmængde på 650 mm, en maksimale månedlige nedbørsmængde på 
126 mm, og en maksimal nedbørsmængde pr. døgn på 35 mm. Detaljerede informationer om de 
afledte vandmængder findes i vedlagte notat fra Moe & Brødsgaard, i bilag 7. 

29 NÆRINGSSALTUDLEDNING VED DIREKTE AFLEDNING TIL RECIPIENT 

Spildevand fra våd røggasrensning indeholder kun få næringssalte, da spildevandet hidrører fra 
udvaskning af røggasserne fra en forbrændingsproces.  

Phosphor 
Ved forbrænding af phosphorholdige produkter (planterester og fødevarer indeholder phosphor) 
vil størstedelen af phosphoret bindes i slaggen men en mindre del kan forekomme som 
phosphorpentaoxid i røggassen. Ved udvaskning i scrubbersystemet overgår dette phosphor til 
phosphat i spildevandet.  

Erfaringsmæssigt fra andre forbrændingsanlæg med våd røggasrensning er indholdet af phosphat 
under 1 mg P/l spildevand, hvorved den maksimale udledning af phosphor bliver 64 kg/år, idet 
der kun forventes tilstedeværelse af phosphor i processpildevandet. 

Nitrogen 
Under forbrændingsprocessen dannes NOX i røggassen (blanding af NO og NO2). Størstedelen af 
NOX’en findes som NO en gasart, der er svagt opløselige i vand. Opløsning af NO i vand fra røg-
gas med et NOX indhold på 200 mg/Nm3 ved ca. 60 °C (anslået temperatur i scrubbersystemet) 
kan beregnes til ca. 4 µg/l.  

Under antagelse af, at ca. 5 % af røggassens NOX forefindes som NO2, kan den maksimale over-
førsel af NO2 til vandfasen beregnes til under 3 µg/l. 

Ved anvendelse af SNCR som DeNOX proces (se afsnit 17.2.4 for yderligere) vil der uundværligt 
ske et tab af uomsat ammoniak til den efterfølgende røggasrensning (ammoniakslip). Normalt 
garanterer SNCR leverandører et maksimalt ammoniakslip på 10 mg NH3/Nm3, hvorved koncen-
trationen af ammonium i spildevandet kan beregnes til ca. 210 mg N/l (antagelse om 0,25 m3 
spildevand og 6.300 Nm3 røggas pr. ton affald). 

Ved etablering af SCR DeNOx proces (se afsnit 17.2.4 for yderligere) forventes det et ”normalt” 
slip af ammoniak på 1-2 mg/Nm3, og med et garanteret maksimumsslip på 3 mg/Nm3. Qua an-
vendelse af våd røggasrensning vil dette processlip af ammoniak blive opsamlet i scrubbervandet 
og således give anledning til udledning af forventeligt koncentration af N på 25-50 mg/l (antagel-
se om 0,25 m3 spildevand og 6.300 Nm3 røggas pr. ton affald) og maksimalt 75 mg N/l. 

Ud over ovenstående kan der endvidere forekomme nitrat fra det anvendte drikkevand i proces-
sen, da våd røggasrensning har et vist vandforbrug, når der ikke også er røggaskondensering. 

Indhold af nitrogen i processpildevandet kan således teoretisk beregnes til maksimalt 210 mg N/l 
ved brug af SNCR og 75 mg N/l ved SCR. I praksis ses dog væsentlig lavere indhold, ammoniak-
slippet erfaringsmæssigt ligger meget under det garanterede maksimale slip. I praksis ses derfor 
som oftest værdier under 100 mg N/l ved SNCR og under 35 mg N/l ved SCR, hvorved den mak-
simale udledning af forventes at blive ca. 6 ton/år uden yderligere tiltag ved en SNCR løsning og 
ca. 2 ton/år ved en SCR løsning. 

Ved etablering af ammoniakstripper på spildevandsrensningen, kan spildevandets indhold af ni-
trogen normalt reduceres til under 8 mg N/l og den samlede udledning bliver da ca. 0,5 ton/år.  
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Det skal bemærkes, at der qua processerne i røggasrensningsanlægget ikke forventes nævne-
værdigt indhold af nitrogen i kondensatet. 

Støj                                   

30 STØJ- OG VIBRATIONSKILDER 

De væsentligste kilder til støj fra de to nye ovnlinjer vil være  

• Udendørs kilder: Lastbilkørsel med affald, kemikalier og restprodukter samt støj fra kompo-
nentkøling og intern transport. 

• Indendørs: Krananlæg, diverse blæsere og ventilatorer samt især ovnenes sugetræksblæse-
re. Endvidere afgives støj fra turbiner og generatorer. 

 
Affaldstilførslen vil blive af lidt større omfang end i dag. Den forventede stigning i antallet af dag-
lige transporter er ca. 25 %. Tilsvarende vil tilførslen af kemikalier og frakørslen af restprodukter 
medføre en stigning i transportmængden med 25 %, da mængden af behandlet affald følgelig 
stiger. Den helt overvejende del af affaldstilførslen vil finde sted i dagtimerne, mellem kl. 06.00 
og 20.00 mandag - fredag og mellem kl. 06.00 og 14.00 lørdag. 

31 STØJ- OG VIBRATIONSDÆMPENDE FORANSTALTNINGER 

Tilkørslen af affald til anlægget vil ske som i dag ad Kraftværksvej, hvor såvel indkørsel til som 
udkørsel fra anlægget sker, medens personbilstransport fremover med stor sandsynlighed vil ske 
fra Vindmøllevej. Kørsel på selve anlæggets areal vil blive begrænset ved tilkørsel til affaldssiloen 
på anlægsbygningens østlige side således, at bygningsmassen skærmer for støj mod lystbåde-
havnen og mod de kommende bygninger på Margretheholm. 

Generelt gælder, at alle væsentlige støjkilder på anlægget vil blive placeret enten indendørs eller 
bag støjskærm, hvorved der opnås god kontrol med støjen fra anlægget.  

Støj fra ovn- og røgrensningshal vil være begrænset, da der af arbejdsmiljømæssige årsager vil 
blive stillet krav til støjniveau i disse, hvorved ydervægge og tagkonstruktionen let kan sikre, at 
disse ikke giver anledning til væsentlige eksterne støjbidrag. 

Meget støjende processer som f.eks. turbine, pumpeanlæg, slaggebehandling og sugetræksblæ-
ser m.v. vil blive indbygget i betonindkapslinger, hvorfor disse ligeledes ikke giver anledning til 
væsentlige eksternt støjbidrag i form af bygningsudstrålet støj. 

Udstråling af støj fra aflæssehallen, der fortrinsvist hidrører fra kørsel i aflæssehallen, drift af 
kran i affaldssilo og luftindtag til forbrændingsluftblæsere, vil blive imødegået i projekteringsfa-
sen af anlægget gennem projektering og udformning af selve aflæssehallen og evt. brug af lyd-
absorberende overflader i aflæssehallen.  

32 SAMLET STØJNIVEAU OG VIBRATIONER 

32.1 Støj 
Det forventes, at det samlede anlægs støjniveau ved fuld drift kan holdes inden for de generelle 
støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning om grænser, som er fastsat i anlæggets gæl-
dende miljøgodkendelse (revurdering af december 2008) vilkår 123-127.  

I nedenstående tabel 32.1 er de beregnede niveauer for støjbelastningen i 8 beregningspunkter 
anført for perioderne dag, aften og nat på hverdage. Beregningspunkternes placering fremgår af 
figur i bilag 4, hvor hele støjkortlægningen findes.  
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En oversigt over de enkelte støjkilders bidrag til støjbelastningen i hvert beregningspunkt er lige-
ledes at finde i bilag 4. 

Beregningspunkt 
Referencetidsrum 

Støj-
niveau 

 
LAeq, dB 

Korr. 
toner/ 
impul-

ser 

Støjbelast- 
ning 
Lr, dB 

Støjgrænse, 
ekst. miljø-
godkendelse 

Lr, dB 

Kriterium 
beregnings-

mæssigt 
opfyldt 

1. Skel mod Amagerværket 
Dag 06 – 18 
Aften 18 - 22  
Nat 22 - 06 

 
54,3 
46,9 
52,8 

 
- 
- 
- 

 
54,3 
46,9 
52,8 

 
70 
70 
70 

 
Ja 
Ja 
Ja 

2. Skel mod R98 
Dag 06 – 18 
Aften 18 - 22  
Nat 22 – 06 

 
52,6 
49,1 
51,6 

 
- 
- 
- 

 
52,6 
49,1 
51,6 

 
70 
70 
70 

 
Ja 
Ja 
Ja 

3. Haveforening ved Forlandet 
Dag 06 – 18 
Aften 18 - 22  
Nat 22 – 06 

 
37,3 
34,1 
36,4 

 
- 
- 
- 

 
37,3 
34,1 
36,4 

 
50 
45 
40 

 
Ja 
Ja 
Ja 

4. Boliger ved Nyholm 
Dag 06 – 18 
Aften 18 - 22  
Nat 22 – 06 

 
32,6 
32,6 
32,6 

 
- 
- 
- 

 
32,6 
32,6 
32,6 

 
50 
45 
40 

 
Ja 
Ja 
Ja 

5. Lystbådehavn Lynetten 
Dag 06 – 18 
Aften 18 - 22  
Nat 22 - 06 

 
38,7 
34,1 
37,5 

 
- 
- 
- 

 
38,7 
34,1 
37,5 

 
50 2) 
45 2) 
45 2) 

 
Ja 
Ja 
Ja 

5a. Lystbådehavn Lynetten 
Dag 06 – 18 
Aften 18 - 22  
Nat 22 - 06 

 
39,5 
36,0 
38,5 

 
- 
- 
- 

 
39,5 
36,0 
38,5 

 
50 
45 
45 

 
Ja 
Ja 
Ja 

6. Kanthuset Margretheholm, Kote 22,1 1) 
Dag 06 – 18 
Aften 18 - 22  
Nat 22 – 06 

 
38,6 
38,0 
38,4 

 
- 
- 
- 

 
38,6 
38,0 
38,4 

 
50 
45 
40 

 
Ja 
Ja 
Ja 

7. Kanthuset Margretheholm, Kote 16,4 1) 
Dag 06 – 18 
Aften 18 - 22  
Nat 22 – 06 

 
37,8 
37,6 
37,8 

 
- 
- 
- 

 
37,8 
37,6 
37,8 

 
50 
45 
40 

 
Ja 
Ja 
Ja 

8. Kanthuset Margretheholm, Kote 25,0 1) 
Dag 06 – 18 
Aften 18 - 22  
Nat 22 – 06 

 
39,1 
37,3 
38,5 

 
- 
- 
- 

 
39,1 
37,3 
38,5 

 
50 
45 
40 

 
Ja 
Ja 
Ja 

Tabel 32.1 Forventede fremtidige støjgrænser med tilhørende beregnet støjpåvirkning for Amagerforbræn-
dings affaldsbehandlingscenter i udvalgte beregningspunkter. 1) Beregningsresultat er angivet for etage med 
højeste støjbelastning dvs. 7. etage (kote 22,1) for punkt 6, 5. etage (kote 16,4) for punkt 7 og 8. etage (ko-
te 25,0) for punkt 8. 2) Støjgrænse jf. kommuneplanbestemmelser er 70 dB.  

Det fremgår af tabel 32.1, at kravet om, at beregningsresultaterne ikke overstiger kriterieværdi-
erne (grænseværdierne i den nuværende miljøgodkendelse) er opfyldt i alle beregningspunkter 
og i alle perioder. Det, at støjniveau i omgivelserne fremover reduceres i forhold til i dag, skyldes 
primært, at de støjende aktiviteter som kørsel på arealerne vil blive dirigeret til anlæggets øst-
side, hvor den nye bygning vil skærme for boligerne på Margretheholm. De nye ovnlinjers trans-
portsystemer til slagge og restprodukter vil fortrinsvist foregå indendørs ligesom sugetræksblæ-
sere også placeres indendørs.  

For deltaljerede informationer om støjkilder og overholdelse af støjvilkår på Amagerforbrændings 
nye anlæg henvises til den udarbejdede støjkortlægning for det fremtidige anlæg i bilag 4. Ama-
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gerforbrænding forpligter sig endvidere til, som led i den afsluttende projekteringen af de to nye 
ovnlinjer at lade udarbejde en støjkortlægning for den endelige anlæg, der efterviser, at de an-
vendte tiltag, der er etableret, er tilstrækkelige til at sikre overholdelse af ovenstående støjgræn-
ser.  

Ved støjberegning jævnfør tabel 32.1 indgår følgende markante stationære støjkilder, der alle er 
tilrettet det fremtidige anlægs behandlingskapacitet, i støjberegningerne: 

• Bygningsudstråling inklusive ovenlysvinduer og porte 

• Komponentkøling 

• Ventilationsanlæg 

• Dampafkast 

• Skorsten 

Disse støjkilder findes også på det eksisterende forbrændingsanlæg. Ud over disse støjkilder fin-
des der på det eksisterende forbrændingsanlæg udendørs redlertransport, slaggesorteringsan-
læg, luftindtag til transformer og pumper i tankfarm samt opstartsventiler. 

Udendørs redlertransport og slaggesorteringsanlæg forekommer ikke på det fremtidige forbræn-
dingsanlæg og er derfor ikke aktuelle i fremtiden. 

Transformerne forventes at overgå til vandkøling, og luftindtag til transformer forventes derfor 
ikke at forekomme i fremtiden. 

Pumper i tankfarm vil på det nye anlæg blive placeret udendørs under klimaskærm eller lignende, 
og støjen fra de nye pumper vil give anledning til negligeabel støj i de støjfølsomme områder på 
grund af placering syd for anlægget. 

Opstartsventiler og sikkerhedsventiler indgår imidlertid ikke i anlæggets normale drift, og der sø-
ges følgelig om, at denne unormale drift undtages fra anlæggets overholdelse af støjvilkår og 
grænser. For unormal drift søges hermed om dispensation for overholdelse af de normale støj-
grænser i forbindelse med støjudsendelse fra kilder nærmere beskrevet i bilag 4, hvor de aktuelle 
ventiler med støjniveau, varighed, hyppighed støjdæmpende tiltag m.v. er nøjere gennemgået. 
Det er således forudsat, at støj fra dampafblæsning, sikkerhedsventiler mv. ikke er omfattet af 
de generelle støjgrænser og følgelig ikke er medtaget i ovenstående støjkortlægning. 

32.2 Vibrationer 
Kilder til vibrationer og lavfrekvent støj og forebyggende foranstaltninger er som følger: 

32.2.1 Vibrationer 
Kilder 
Mulige kilder til væsentlige vibrationer på et forbrændingsanlæg kan være slaggetransportører 
udført som vibrationsrender. Såfremt de udføres som fritsvingende enheder, der er afkoblede fra 
underlaget med svingningsdæmpere, kan vibrationspåvirkning af omgivelserne undgås. Alterna-
tivt til anvendelse af svingningsdæmpere foretages en frekvensmoduleret resonansdæmpning af 
vibrationsrenserne. Risikoen for generende vibrationer fra vibrationsrender er typisk alene knyt-
tet til forbrændingsanlæggets egne bygninger, f.eks. tilstødende kontorer eller kontrolrum. Risi-
koen for, at disse vibrationer kan overføres via terrænet til omgivelserne er lille, alene på grund 
af afstandsforholdene. Denne risiko vil Amagerforbrænding dog fjerne ved anvendelse af en 
fritsvingende løsning, som nævnt ovenfor (BAT 55). 

Hvis vejbelægningen på de køreveje, der anvendes af skraldebiler, er ujævn og har huller, kan 
det give anledning til vibrationsgener i de nærmeste omgivelser. I givet fald vil problemets om-
fang normalt være begrænset på grund af lastvognenes lave hastigheder. Amagerforbrænding 
har hidtil ikke haft problemer af denne type, men vil fortsat opretholde et vejanlæg i god stand.  
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De øvrige tekniske installationer på anlæggets eksisterende og fremtidige ovnlinjer er ikke af en 
type, der vil kunne give anledning til betydende vibrationer i omgivelserne. 

Forebyggende foranstaltninger 
I forbindelse med projektering og udbud af de to nye ovnlinjer, vil Amagerforbrænding sikre, at 
vibrerende udstyr er svingningsdæmpet som beskrevet ovenfor.  

Køreveje for skraldebiler vil blive holdt i god stand uden huller og ujævnheder, der kan give vi-
brationsproblemer i omgivelserne. 

Amagerforbrænding forudser ingen problemer med at overholde grænseværdier for vibrationer i 
omgivelserne jævnfør Orientering fra Miljøstyrelsen 9/1997: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrati-
oner i eksternt miljø. 

32.2.2 Lavfrekvent støj 
Kilder 
Der rapporteres undertiden problemer med lavfrekvent støj (10 – 160 Hz) fra bl.a. kraftvarme-
værker og fjernvarmeværker. Rambøll er ikke bekendt med, at der har været problemer med støj 
af denne type fra forbrændingsanlæg. Det har således heller ikke været tilfældet for Amagerfor-
brændings eksisterende 4 ovnlinjer på Kraftværksvej. De såkaldte vibrationsrender omtalt i for-
bindelse med vibrationer kan være potentielle kilder til lavfrekvent støj, men de er på anlægget 
placeret indendørs i betonkonstruktioner, og vil derfor være effektivt dæmpede. 

Lavfrekvent støj fra skorstenstoppen kan for f.eks. kraftværker og varmeværker være knyttet til 
flammestøj fra oliebrændere eller gasbrændere. For forbrændingsanlæg kendes dette problem ik-
ke. Selvom anlægget har brændere er det ikke den primære energikilde og støjen dæmpes i ke-
delrummet. 

I uheldige udførelser vil ventilationsanlæg, køleanlæg m.v. kunne give anledning til lavfrekvent 
støj. Amagerforbrænding vil gennem krav til leverandører sikre, at der ikke på de to nye ovnlinjer 
installeres anlæg, der kan give anledning til generende lavfrekvent støj i omgivelserne, d.v.s. 
over de grænseværdier, der er nævnt i Orientering fra Miljøstyrelsen 9/1997: Lavfrekvent støj, 
infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 

Forebyggende foranstaltninger 
Lavfrekvent støj fra vibrationsrender forebygges ved placering af disse anlæg indendørs i tunge 
konstruktioner (BAT 55). 

Leverandører af ventilationsanlæg, køleanlæg m.v. vil blive pålagt, at anlæggene ikke giver an-
ledning til lavfrekvent støj i omgivelserne.   

Amagerforbrænding forudser ingen problemer med at overholde grænseværdier for lavfrekvent 
støj og infralyd i omgivelserne jævnfør Orientering fra Miljøstyrelsen 9/1997: Lavfrekvent støj, 
infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 

Affald                                        

33 AFFALDSSAMMENSÆTNING OG –MÆNGDE 

De to nye ovnlinjer vil, i lighed med de eksisterende 4 ovnlinjer producere affaldsfraktionerne 
slagge, kedelaske og flyveaske samt i modsætning til i dag tillige slam og gips fra rensningen af 
spildevandet fra røggasrensningsanlægget. Flere af fraktionerne kan dog være blandet som følge 
af rensningsprocessen. Der henvises herom til afsnittene 17.1.3, 17.1.5, 17.1.6, og 17.2.2 samt 
17.4. I det følgende refereres til de nævnte affaldsfraktioners EAK-koder således om de fremgår 
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af Affaldsbekendtgørelsens8

Fra rensning af kondensat forventes endvidere en mindre affaldsstrøm i form af brugte filtre og 
membraner.  

 bilag 2. Alle affaldsfraktioner hører under EAK hovedfraktion 19 01, 
Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald. 

33.1 Ristegennemfald og slagge 
Ristegennemfaldet fra de to nye ovnlinjer forventes i alt at udgøre mellem 140 og 700 kg pr. 
time afhængigt af ristefabrikat, jf. føres sammen med slaggen i slaggeudtaget. Den samlede 
slaggemængden forventes at udgøre omkring 20 % af den indfyrede affaldsmængde på vægtba-
sis, dvs. omkring 14 tons pr. time, jf. afsnit 17.1.5. Både slagge og ristegennemfald er omfattet 
af EAK-kode 19 01 12, Bundaske og slagge bortset fra affald henhørende under 19 01 11. 

En del af slaggen vil være metalholdigt materiale (fortrinsvist jern), der fjernes fra slaggen med 
magnet separator og Eddy Current separator, så slagge og metaller kan genanvendes særligt 
(BAT 52). Sidstnævnte fraktion henhører under EAK-kode 19 01-02, Jernholdig materiale fjernet 
fra bundaske. Ud fra erfaringerne på de 4 eksisterende ovnlinjer vil mængden heraf være om-
kring 4 kg pr. ton affald, svarende til ca. 280 kg pr. time. 

33.2 Kedelaske og flyveaske 
Kedelaskemængden fra de to ovnlinjer forventes at være i størrelsesordenen 1.200 kg pr. time, 
jf. afsnit 17.1.6, og flyveaskemængden fra elektrofilteret kan estimeres til omkring 900 kg pr. 
time, jf. afsnit 17.2.1. Kedelasken vil være omfattet af enten EAK-kode 19 01 15, Kedelstøv in-
deholdende farlige stoffer, eller EAK-kode 19 01 16, Kedelstøv bortset fra affald henhørende un-
der 19 01 15. Kedelasken føres imidlertid under alle omstændigheder sammen med flyveasken, 
EAK-kode 19 01 13, Flyveaske indeholdende farlige stoffer, som er kategoriseret som farligt af-
fald. Den samlede mængde heraf forventes således at udgøre omkring 2.100 kg pr. time. 

33.3 Slamfilterkage 
Slammet fra rensningen af spildevandet fra scrubberne vil blive afvandet til slamfilterkager i en 
filterpresse eller lignende til et tørstofindhold på 35-40 %. Slamfilterkagen er omfattet af EAK-
kode 19 01 05, Filterkage fra røggasrensning, som er karakteriseret som farligt affald. Mængden 
heraf forventes i alt at være i størrelsesordenen ca. 110 kg pr. time. 

33.4 Gips 
Gipsen dannes i SO2-scrubberen og afvandes efter denne til et tørstofindhold på ca. 85 %. 
Mængden vil herefter udgøre ca. 500 kg. pr. time. Gipsen kan principielt karakteriseres som et 
produkt, eftersom det ville kunne anvendes industrielt, fx i cementproduktion. I praksis er der in-
gen afsætning til dette formål, bl.a. på grund af gipsens indhold af urenheder som CaF2, CaCl2 og 
Hg, og gipsen vil derfor som slam blive kategoriseret som tilhørende EAK-kode 19 01 05, Filter-
kage fra røggasrensning. Uanset at det falder i denne affaldsfraktion, kan det dog næppe karak-
teriseres som farligt affald. 

33.5 Brugte filtre 
Filtre og membraner fremstillet af brændbare materialer som f.eks. polyamid, polysulfon m.v. vil 
blive bortskaffet i henhold til Københavns kommunes anvisning om bortskaffelse af forbræn-
dingsegnet affald. Mængden af brugte filtre forventes at udgøre under 1 t pr. år. 

34 AFFALDSHÅNDTERING OG –OPLAGRING 

Der henvises generelt til de afsnit om affaldsfrembringelsen, som der er henvist til i indledningen 
til afsnit 33. I det følgende sammenfattes disse oplysninger. 

Slaggen transporteres med transportør Amagerforbrændings slaggelager, hvor der under norma-
le driftsforhold maksimalt oplagres 6.000 t slagge. 

                                                
8 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald 
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Kedelaske og flyveaske transporteres til den dertil indrettede askesilo. Der opbevares maksimalt 
500 t kedel-/flyveaske under normale driftsforhold. 

Afvandet slam og gips opsamles typisk hver for sig i dertil indrettede containere eller big-bags ef-
ter de respektive afvandingsanlæg. Under tiden afvandes de to fraktioner dog samme og blandes 
følgelig. Det forventes, at der under normale driftsforhold skal opbevares maksimalt 100 t slam-
filterkage og 500 t gips. 

35 AFFALDETS NYTTIGGØRELSE OG BORTSKAFFELSE 

Der henvises generelt til de afsnit om affaldsfrembringelsen, som der er henvist til i indledningen 
til afsnit 33. I det følgende sammenfattes disse oplysninger. 

I dag afsættes slagge til Meldgaard med henblik på genanvendelse efter modning på dette an-
læg. Slaggefrasorteret metal (jern og andre metaller) afsættes ligeledes til genanvendelse (BAT 
52). 

Kedelaske og flyveaske samt afvandet slam og gips fra spildevandsrensningen bortskaffes efter 
København Kommunes nærmere anvisning. Amagerforbrænding forventer som hidtil at bortskaf-
fe det til NOAH i Norge (Oslo), hvor restprodukterne anvendes til opfyldning af kalkstensbrud på 
Langøya. Alternativt sendes produkterne til deponering i saltminer i Tyskland, hvor det anvendes 
til at opfylde minegangene og derved sikre dem mod sammenstyrtning (BAT 54). 

Jord og grundvand 

36 FORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND 

Alle modtage- og oplagsfaciliteter for affald og hjælpestoffer og alle udleveringsfaciliteter for 
restprodukter vil være placeret indendørs i bygninger med fast gulv og uden afløb til kloak eller 
udendørs og overdækket. Der vil derfor ikke kunne opstå forurenet vand som følge af afledning 
af regnvand fra oplagspladser m.v. 

Al til- og frakørsel af de nævnte materialer sker desuden på befæstede, kloakerede arealer. 
Eventuelt udendørs spild af stoffer vil blive fjernet ved opfejning eller spuling. 

Ved brandslukning i affaldssiloen, opsamles slukningsvandet i affaldssiloen, hvorved udledning af 
forurenet and undgås. 

Mindre mængder brandslukningsvand vil blive opsuget af affaldet i siloen og vil således indgå 
som en integreret del af affaldet, der brændes på ovnlinjerne. I tilfælde, hvor der optræder så 
store mængder brandslukningsvand, at dette stuver op i affaldssiloen vil brandslukningsvandet 
blive suget op fra siloen med slamsuger, hvorfra det midlertidigt kan overføres til tankbiler. Min-
dre mængder brandslukningsvand vil herefter blive ført tilbage til affaldet i affaldssiloen eller via 
forbrændingen i den hastighed, hvormed dette kan behandles uden forbrændingen og røggas-
rensningen forstyrres. Større mængder brandslukningsvand, der ikke kan behandles på eget an-
læg, til blive ført til godkendt behandlingsanlæg for den pågældende sammensætning af brand-
slukningsvandet, hvilket f.eks. kunne være Kommunekemi i Nyborg. 

Hastigheden hvormed brandslukningsvandet vil kunne føres tilbage til affaldssoloen afhænger af 
det aktuelle affalds brændværdi samt af ovnlinjens nedre grænse for brændværdi (kapacitetsdia-
gram). I tilfælde hvor affaldets brændværdi er 11,5 GJ/t, vil der eksempelvis kunne tilføres 10 % 
til affaldet, hvorved den resulterende brændværdi bliver 10,1 GJ/t, hvorfor en tilførselshastighed 
på 7 m3/h ikke er urealistisk. 

Der er ingen nedgravede beholdere, tanke og rør til kemikalier eller olie på anlæggets areal. I til-
fælde, hvor olie anvendes som brændsel til støttebrænder, vil olie blive opbevaret i en olietank, 
der opstilles i lukket og overdækket betonbassin, således at evt. lækager fra tanken opsamles i 
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bassinet og kan bortskaffes på betrykkende vis. En evt. lagertank for nøddiesel vil blive opstillet 
på tilsvarende vis. Tankenes påfyldningsrør vil endvidere være placeret inden for betonbassinets 
barrierevæge. Afhængig af leverandør, vil tankene evt. blive forsynet med offeranode for. Dag-
beholder til forsyning af nøddiesel er placeret indendørs og udgør derfor ingen risiko for jord- og 
grundvandsforurening. 

Fjernvarmerørene til og fra anlægget og forsyningsledningen for evt. naturgas er dog nedgravet. 

Den tank, hvori ammoniakvand til DeNOX-processen opbevares, jf. afsnit 17.2.1, vil være udført 
som en lækagesikret tank ved enten at placere tanken en afløbsfri tankgrav eller udføre tanken 
med dobbeltvæg. Opsamlet af evt. regnvand i tankgraven pumpes til kloak ved hjælp af en ma-
nuelt betjent pumpe, som kun anvendes efter at det er konstateret, at der ikke er spildt ammo-
niakvand i graven. 

Det vurderes på denne baggrund, at der på Amagerforbrændings to nye ovnlinjer på Kraftværks-
vej er truffet tilstrækkelige og alle nødvendige foranstaltninger til sikring mod jord- og grund-
vandsforurening. 

I. VILKÅR OG EGENKONTROL 

37 VIRKSOMHEDENS FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL 

Amagerforbrænding har senest fået godkendt sine eksisterende ovnlinjer (ovnlinjerne 1-4) med 
Miljøcenter Roskildes revurdering af miljøgodkendelsen af 10. februar 2009, j.nr. ROS-431-00036 
samt supplerende miljøgodkendelse af 15. juni 2009 af støttebrændere. 

Amagerforbrænding finder, at de vilkår, herunder vilkår om egenkontrol, som gælder for de eksi-
sterende 4 ovnlinjer i henhold til ovennævnte godkendelse, vil være et rimeligt udgangspunkt for 
meddelelse af tilsvarende vilkår for de to nye ovnlinjer. Amagerforbrænding foreslår derfor, at 
vilkårene som de fremgår af miljøgodkendelsen af 2009 idet dog følgende vilkår foreslås ændret: 

Vilkår 9. Der udføres ikke modtagelseskontrol på dagrenovation og dagrenovationslignende 
affald 

Vilkår 22. Der henvises til modtagelseskontrol som beskrevet i denne ansøgning 

Generelt fjernes/ændres alle vilkår, der relateres til produktionen af damp, el og varme på ovn-
linjerne, da dette ikke relateres til Amagerforbrændings påvirkning af miljøet. 

Enkelte vilkår kan gøres til genstand for drøftelse og eventuel ændring, men Amagerforbrænding 
vurderer, at dette kan ske som et led i Miljøcenter Roskildes sagsbehandling og forelæggelse af 
udkast til godkendelse for Amagerforbrænding, inden endelig godkendelse gives, jf. godkendel-
sesbekendtgørelsens § 20. 

J. DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD 

38 SÆRLIGE EMISSIONER UNDER DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD 

Der henvises til afsnit 19 for beskrivelse af de mulige driftsforstyrrelser og uheld, som kan med-
føre forøgede emissioner, og de foranstaltninger, der i forbindelse med anlæggets konstruktion 
og drift træffes for at undgå sådanne driftsforstyrrelser og uheld. 

Som det fremgår af denne beskrivelse, er der en høj grad af sikkerhed for, at anlægget ved ud-
fald af specielt støvfjernelsesenheden stadig vil kunne overholde de gældende emissionskrav. 
Dette skyldes, at et eventuelt elektrofilter vil blive opdelt i mindst tre elektrisk uafhængige sekti-
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oner, som hver vil være i stand til at fjerne ca. 99 % af støvmængden. Samtidig vil de efterstille-
de scrubbere og den sekundære støvudskillelse være i stand til at rense den eventuelle forøgede 
støvmængde ved udfald af et af filtrets sektioner. Hvis støvfjernelsen sker ved hjælp af et foran-
stillet posefilter, vil dette altid være i drift, idet der ikke forudses etableret by-pass for dette, 
hvorfor støvfjernelsen forbliver intakt. 

Den væsentligste øgede emission vil kunne optræde, hvis et eventuelt efterstillet posefilter, jf. 
afsnit 17.2.1, falder ud og må by-passes. I så fald vil der kortvarigt, indtil anlægget er blevet 
standset, kunne optræde svagt forhøjede emissionskoncentrationer i røggassen. Støvemissionen 
vil dog være begrænset, da den primære støvudskillelse fortsat vil være i drift. Emissionen af 
støv vil således holde sig under eller ganske tæt på emissionsgrænseværdien. 

I tilfælde, hvor der opstår nedbrud eller lignende på anlægget vil driften under alle omstændig-
heder blive indstillet eller standset indtil normal drift kan genoptages.  

I tilfælde, hvor emissionsgrænseværdierne er overskredet vil forbrændingen af affald kun ske 
uafbrudt i højst 4 timer og højest i 60 timer pr år som beskrevet. Ved overskridelse af ½ times 
emissionsgrænseværdierne for støv, TOC og CO indstilles forbrændingen. 

39 FORANSTALTNINGER TIL IMØDEGÅELSE AF DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD 

Der henvises til afsnit 19 for beskrivelse af de mulige driftsforstyrrelser og uheld, som kan med-
føre forøgede emissioner, og de foranstaltninger, der i forbindelse med anlæggets konstruktion 
og drift træffes for at undgå sådanne driftsforstyrrelser og uheld. 

De foranstillede støvfiltre og scrubberne kan ikke by-passes. Hvis et af disse to røggasrenseele-
menter falder ud som følge af strømsvigt eller udfald af vandforsyningen, vil det være nødvendigt 
at lukke anlægget ned. Dette vil ske i overensstemmelsen med den i afsnit 20 beskrevne proce-
dure. 

For at imødegå uplanlagte driftsstop og –forstyrrelser gennemføres regelmæssig og systematisk 
service og vedligehold af anlægget. Hvert ovnanlæg undergår jævnligt en hovedrevision, hvor 
større vedligeholdelsesarbejder udføres.  

Amagerforbrænding registrerer alle gennemførte vedligeholdelsesarbejder, og systematisk vedli-
gehold kan planlægges for de enkelte komponenter (BAT 3). Amagerforbrænding anvender i dag 
det databaserede vedligeholdelsessystem D7i, og forventer at indføre noget tilsvarende til de nye 
ovnlinjer. 

Generelt holdes anlægget ryddeligt og rent, idet flere personer forventes beskæftiget med ren-
holdelse m.v. (BAT 2). 

Sluttelig skal det bemærkes, at Amagerforbrænding er certificeret efter ISO/EN 14.001 og 
OSHAH 18.001 ligesom Amagerforbrænding er EMAS registreret.  

40 FORANSTALTNINGER TIL IMØDEGÅELSE AF OMGIVELSESPÅVIRKNINGER 

Det vurderes ikke, at nogen af de driftsforstyrrelser og uheld, som kan forudses, vil føre til virk-
ninger på mennesker og miljø uden for Amagerforbrændings areal. 

K. VIRKSOMHEDENS OPHØR 

41 FORURENINGSFOREBYGGELSE I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDENS OPHØR 

Amagerforbrænding er indstillet på, hvis virksomhedens aktiviteter måtte blive flyttet til anden 
beliggenhed og aktiviteterne på Kraftværksvej derfor er afviklet, at fjerne bygninger og anlæg, 
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som ikke er af interesse for en eventuel kommende ejer / bruger, samt at foretage en evt. op-
rensning af grunden svarende til en eventuel kommende anvendelse, alt efter nærmere aftale 
med den relevante miljømyndighed og en eventuel kommende ejer / bruger af arealet. 

 

L. IKKE-TEKNISK RESUMÉ 

42 IKKE-TEKNISK SAMMENFATNING AF ANSØGNINGEN 

Amagerforbrænding søger om miljøgodkendelse til etablering af to nye kraftvarmeproducerende 
ovnlinje på Kraftværksvej i København. Med etablering af de to nye ovnlinjer vil Amagerforbræn-
dings fire gamle ovnlinjer blive tages ud af drift, hvorved Amagerforbrænding kan få en samlet 
forbrændingskapacitet på 560.000 t affald pr år. Det er således sikret, at Amagerforbrænding i 
fremtiden kan behandle alt forbrændingsegnet affald i eget opland. Amagerforbrænding modta-
ger affald fra ejerkommunerne København, Hvidover, Dragør, Tårnby og Frederiksberg. 

De to nye ovnlinje vil blive opført nordvest for det nyværende forbrændingsanlæg på det område, 
der tidligere har været anvendt til slaggehåndtering. Bygningerne til de to ovnlinjer forventes at 
blive ca. 200 m lang (øst-vest) og 75-120 m bred. De to ovnlinjer vil få en fælles skorsten på ca. 
125 m. 

De to ovnlinjer etableres som kraftvarmeproducerende ovnlinjer med egen turbine til el-
produktion.  

Røggassen fra forbrændingsprocessen vil blive renset i røggasrensningsanlæg, hvor der vil blive 
lagt stor vægt på anlæggets robusthed over for variationer i affaldets sammensætning således, 
at det omgivne miljø sikres mod unødig forurening. Røggassen renses ved en ”våd proces”, hvor-
ved der genereres processpildevand. Anlæggets energiudnyttelse maksimeres endvidere ved 
etablering af røggaskondensering, hvormed der dannes kondensat. Såvel processpildevandet som 
kondensatet vil have undergået intensiv spildevandsrensning på selve forbrændingsanlægget, 
hvor vandets indhold af syrer neutraliseres og tungmetaller fjernes, inden det udledes til reci-
pient. 

Efter etablering af de to nye ovnlinjer, vil der adgangsvejen til anlægget fortsat være via Kraft-
værksvej som tilfældet er i dag.  

Ved projektering af ovnlinjen vil der blive lagt vægt på støjreducerende foranstaltninger, ligesom 
en række støjende aktiviteter ophører.  



 
 

 
 
 
 
 
 

 

BILAG 1 
BYGNINGER OG ANLÆGGETS HOVEDELEMENTER 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

BILAG 2 
PRINCIPSNIT GENNEM ANLÆGGET 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

BILAG 3 
BAT SKEMA 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

BILAG 4 
MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

BILAG 5 
OML BEREGNINGER 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

BILAG 6 
FORTYNDING I RECIPIENT 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

BILAG 7 
OVERFLADEVAND 
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