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1. INDLEDNING 
I/S Amagerforbrænding har søgt om tilladelse til at opstille et forsøgsanlæg 
(Renescience) i modtagehallen på forbrændingsanlægget. Forsøgsanlæg-
get består af to tromler og skal bruges til forsøg med kontinuerlig drift af 
enzymatisk nedbrydning af dagrenovation. Der er tale om fase 2 i et forsøg, 
hvor fase 1 blev gennemført i 2008/09.  
 
Anlægget opstilles som nævnt i modtagehallen, hvor den lille silo opdeles 
med betonelementer, så det volumen, der indgår i forsøget begrænses til en 
mindre del nærmest aflæssekanten. Affaldet aflæsses som hovedregel di-
rekte i siloen. Der kan undtagelsesvis forekomme aflæsning på modtagehal-
lens gulv (dvs. indendørs) mhp. detaljerede undersøgelser af affaldets 
sammensætning. Undersøgelserne vil have varighed af få timer, hvorefter 
affaldet skubbes i forsøgsanlæggets silo. Fra forsøgsanlæggets del af silo-
en grabbes affaldet kontinuerligt til forsøgsanlæggets fødetragt, hvorfra det 
føres til den første af to tromler for siden at blive ført til den anden tromle. 
Transporten sker via gummibånd. I denne tromle færdigbehandles affaldet 
ved tilsætning af enzymer. Slutproduktet overføres direkte til den store silo 
til indfyring i forbrændingsanlægget.  
 
Amagerforbrænding vil udtage noget af det enzymatiske affald til analyse på 
laboratoriem og overvejer at fraføre restfraktionen (metaller mv) til genan-
vendelse. 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at forsøget skal miljøgodkendes, da håndte-
ringsmetoden for af affald i forsøg 2 ikke er omfattet af vilkår i  ”Revurdering 
af Amagerforbrænding februar 2009”, og forsøgsperioden er længere end et 
år. 
 
Bortset fra enzymer, kræver forsøget ikke, at der anvendes råvarer eller 
hjælpestoffer, som ikke allerede håndteres på virksomheden. Det vil blive 
sikret, at enzymer under opbevaring ikke kan påkøres. 
 
Der er sat vilkår, der skal sikre, at driften af Renescience kontrolleres, så 
tilførsel og aflæsning af affald samt overførsel af enzymatisk affald til silo 
ikke påvirker Amagerforbrændings øvrige drift. Endvidere er der fastsat vil-
kår om begrænsning af lugtgener uden for virksomheden. 
 
Vurdering i forhold til VVM 
Forsøgsanlægget er omfattet af bilag 2 pkt. 12b: ”Anlæg til bortskaffelse af 
affald” i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse 1335 af 6/12 2006). 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer på baggrund af ovenstående, at det ansøgte 
fase 2 projekt vedr. enzymbehandling af dagrenovation ikke kan siges at 
være ”til skade for miljøet”. Forsøgsanlægget vil derfor ikke være omfattet af 
bilag 2 pkt. 14: ” Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som 
allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være 
til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 
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1).” Gennemførelsen af forsøget kræver derfor hverken VVM-screening eller 
VVM. 
 
 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne bilag A, bilag B og bilag C, ansøgning om 
miljøgodkendelse, godkender Miljøcenter Roskilde hermed forsøgsanlæg 
Renescience 2.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
 
Indretning og drift 
 
 

1. Forsøgsanlægget må ikke give anledning til lugtgener udenfor Ama-
gerforbrændings skel, der efter Miljøcenter Roskildes vurdering er 
væsentlige. 

 
2. Indretning og drift af forsøgsanlægget må ikke give anledning til ge-

ner for driften af Amagerforbrændings affaldsmodtagelse og stikprø-
vekontrol. 

 
3. Det nedbrudte affald, der tilføres den store affaldssilo, må ikke give 

anledning til problemer med utilstrækkelig opblanding af affaldet i si-
loen, jf. vilkår 27 i Revurdering af I/S Amagerforbrænding af 10. fe-
bruar 2009. 

 
4. Affald fra forsøgsanlægget må ikke være til hindring for optimal for-

brænding, og må ikke give anledning til overskridelser af emissions-
vilkår. 

 
5. Opbevaring og håndtering af enzymer må ikke give anledning til ud-

slip af enzymstøv. 
 

6. Hvis forsøgsanlægget er til hindring for, at Amagerforbrænding kan 
overholde vilkår i Revurdering af I/S Amagerforbrænding 10. februar 
2009, skal driften øjeblikkelig indstilles, og om nødvendig skal an-
lægget fjernes. 

 
7. I/S Amagerforbrænding skal på forlangende give en skriftlig redegø-

relse for forsøgsanlæggets drift, herunder mængden af tilført dagre-
novation, og mængden af tilført affald til silo. 
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8. Hvis I/S Amagerforbrænding ønsker at fraføre væsentlige mængder 

af affald /restfraktion) fra anlægget, skal der ansøges om tilladelse til 
dette. 

 
 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Da anlægget er opstillet i en kortere periode, og ikke vurderes at kunne give 
anledning til væsentlige påvirkninger af det ydre miljø, er der alene fastsat 
vilkår, der skal sikre, at forsøgsanlægget ikke er til hindring for optimal drift 
af Amagerforbrænding, både med hensyn til foretagelse af modtage- og 
stikprøvekontrol, opblanding af affald i silo, som forbrænding af affald uden 
overskridelse af grænseværdier for luftemissioner. Amagerforbrænding har 
tidligere oplyst, at vådt affald og mellemlagret affald har været årsag til 
overskridelser af grænseværdierne for luftemissioner. Derfor må den til-
stand, som affaldet er i, når det tilføres den store forbrændingssilo, ikke 
fremme disse problemer. 

Hvis Amagerforbrænding ønsker at fraføre større mængder affald (restfrak-
tion) til genanvendelse eller bortskaffelse efter den enzymatiske behandling, 
skal der sendes en anmodning herom til Miljøcenter Roskilde, der vil vurde-
re myndighedsansvaret og evt. de miljømæssige aspekter. Små mængder 
af nedbrudt affald eller ikke-nedbrudt affald til analyse er undtaget her fra. 

 

Anlægget er i øvrigt omfattet af Revurdering af I/S Amagerforbrænding af 
10. februar 2009 : 

• Vilkår 1, 2 og vilkår 3 om affald der må -, henholdsvis ikke må mod-
tages på anlægget. 

• Vilkår 21 om dokumentation for det tilførte affald 

• Vilkår 123 og vilkår 124 om støjgrænser 

• Vilkår 146 om rapportering af miljøuheld 

 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Høringssvar 
København Kommune har fået udkast til miljøgodkendelse i høring den 9. 
oktober 2009. Den 14. oktober 2009 modtog Miljøcenter Roskilde en mail 
hvor i Københavns Kommune udtaler at der ikke er bemærkninger til miljø-
godkendelsen 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
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Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Amagerbladet.den 
23. juni 2009 
Der er modtaget ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
 
 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens Revurdering af 10. fe-
bruar 2009 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i 
denne godkendelse, som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Amagerbladet den 3. no-
vember 2009 og kan ses på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100  

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny 
Østergade eller anbri@ros.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest den 
1. december 2009 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
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Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Mil-
jøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Københavns Kommune tmf@tmf.kk.dk 
Embedslægeinstitutionen hvs@sst.dk 
Arbejdstilsynet at@at.dk 
NOAH noah@noah.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
 
 
 

5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskri-
velse 
Vedlagt 
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