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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for genindfyring af ca. 
1600 tons sammenblandet bioflyveaske/kul på blok 3, 
Amagerværket. 
 
Miljøstyrelsen har den 8. november 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall 
A/S, Amagerværket Kraftværksvej 37, 2300 København S om genindfyring 
af en mængde sammenblandet kul og bioflyveaske på værkets blok 3.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til øget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, er derfor 
ikke nødvendig. 
 
Genindfyring af den kul-sammenblandede bioflyveaske er herefter omfattet 
af bestemmelserne i seneste revurdering af virksomhedens miljøgodken-
delse (Amagerværkets Fællesanlæg) 23. december 2008. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Ved sommerens revision af Blok 1 blev Silo 5, som modtager bioflyveaske 
fra Blok 1, afrenset for ca. 600 tons hård aske. Arbejdsprocessen viste sig 
vanskelig og langvarig, hvorfor Blok 1 blev idriftsat, inden siloen var funk-
tionsklar. I denne periode blev der afsuget ca. 200 ton aske fra Blok 1’s 
støvfilter.  
 
Restprodukterne fra såvel Silo 5 som støvfilter blev mellemlagret på 
Amagerværkets kulplads, for senere håndtering.  
 
Fra tid til anden opstår der ved selvantændelse brand i kulbunker. Dette er 
normalt og bekæmpes ved, at kullene dækkes med andre kul og sammen-
trykkes for derved at kvæle ilden. I forbindelse med en sådan brandsluk-
ningsproces, blev der ved et uheld skrabet en mængde brændende kul over 
i området med de oplagrede restprodukter.  
 
Der er tale om ca. 800 ton flyveaske, som er sammenblandet med en lige 
så stor mængde kul. Da prisen for deponering af en sådan mængde (1600 
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tons) vil udgøre 2,25 mill. ved en pris på 1500 dkk pr. tons, ansøger 
Amagerværket derfor om at genindfyre blandingen på Blok 3.  
 
Den blandede mængde bioflyveaske og kul er efterfølgende blevet placeret 
på ydersiden af kulbunkerne for sikre, at der ikke sker yderligere fejl i 
håndtering af bioflyveasken.  
 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Miljøforhold 
Da Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at genindfyring af ca. 800 tons bio-
flyveaske på Amagerværkest Blok 3, ikke kan betragtes som en væsentlig 
ændring, har modtagelsen af ansøgningen ikke været annonceret i henhold 
til § 11 i godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Amagerværket har jævnfør Revurdering af Miljøgodkendelse for Fælles-
anlæg december 2008 vilkår 29 tilladelse til, at genindfyre kulflyveaske på 
Blok 3 hvis røggasrensningen er i fuld drift.  
 
Luftforurening 
En genindfyring af bioflyveaske forudsætter, at bioflyveaskens indhold af 
forurenende stoffer ikke afviger væsentligt fra kulflyveasken. Amagerværket 
har fået foretaget en analyse af indholdsstofferne i bioflyveasken med hen-
blik på sammenligning med indholdsstofferne i kulflyveasken. Resultatet 
viser, at for hovedparten af parametrene er indholdet af sporstoffer mindre i 
bioflyveasken end i kulflyveaske. Indholdet af klorid og fluorid er dog bety-
deligt større, men da disse syrer reagerer kraftigt i den våde afsvovling og 
derfor ikke emitteres, vurderes dette bidrag ikke at udgøre et problem.  
 
Spildevand 
Genindfyringen af bioflyveasken øger ikke spildevandsmængden. 
 
Støj 
Der er ingen ændringer i støjforholdene ved genindfyringen, idet blandingen 
af aske og kul erstatter andet brændsel.  
 
Affald 
Da genindfyring af bioflyveaske vil påvirke kvaliteten af kulflyveasken, vil 
indfyringen af den sammenblandede bioflyveaske blive fordelt jævnt over 40 
døgn(med 20 tons/døgn). Herved sikres, at restproduktet kan genanvendes 
indenfor cement- eller betonindustrien.  
 
Amagerværket har i forbindelse med et igangværende indfyringsforsøg med 
biomasse på Blok 3 fået anerkendt kulflyveaske med indhold af bioaske til 
genbrug i beton og cementindustrien. Indfyring af bioflyveasken vurderes 
således ikke at påvirke genanvendelsen af kulflyveaske. 
 
Jord og grundvand 
Der sker ingen ændringer i forhold til jord og grundvand. 
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På baggrund af ovenstående, vurderer Miljøstyrelsen at genindfyring af kul-
sammenblandet bioflyveaske på blok 3, kan ske uden at øge miljøpåvirk-
ningen fra Amagervæket. 
 
Forholdet til VVM-reglerne 
Amagerværket er omfattet af VVM-bekendtgørelsens1 bilag 1 pkt. 2a 
"Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse 
på mindst 120 MW”. Da ændringen ikke i sig selv opfylder tærskelværdien i 
bilag 1, pkt. 2a, jf. pkt. 39, skal ændringen vurderes i forhold til bilag 2, pkt. 
14.  
 
Bilag 2, pkt. 14 indebærer at ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 
eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, skal 
screenes for VVM-pligt når de kan være til skade for miljøet. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at genindfyring af kul-sammenblandet 
bioflyveaske på blok 3 ikke kan være til skade for miljøet, idet genind-
fyringen ikke vil medføre forøgede emissioner og emissionerne fortsat vil 
overholde de fastsatte grænseværdier i miljøgodkendelsen.   
 
Genindfyringen på blok 3 af en sammenblandet mængde af kul og 
bioflyveaske opstået ifm uheld, skal på denne baggrund ikke behandles 
efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen forud for stillingtagen til om der kan 
meddeles miljøgodkendelse til det ansøgte. 
 
Øvrige myndigheders bemærkninger til sagen 
Ved e-mail af 28. november 2012 har Københavns Kommune oplyst, at de 
ikke har bemærkninger til ansøgningen.  
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af: 

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

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

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen, 
Strandgade 29, 1401 København K eller ros@mst.dk. Klagen skal være 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VM) i medfør af lov om planlægning 
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modtaget senest den 14. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  
 
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Roskilde. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for 
den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 
Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Eva Nissen  
7254 4329  
evnis@mst.dk  
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Kopi til:  
 
Københavns Kommune, Center for Miljø, Njalsgade 13, 1502 København V: 
miljoe@tmf.kk.dk 
 
Københavns Kommune, Center for Miljø: andkoe@tmf.kk.dk 
 
Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø: sjl@sst.dk 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø: 
dn@dn.dk 
 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V:  
natur@dof.dk 

 
Greenpeace hoering.dk@.greenpeace.org 
 


