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1. INDLEDNING 
 
Amagerværket har mange aktiviteter, som er omfattet af forskellige del-
miljøgodkendelser. I december 2008 blev Amagerværket’s vilkår for Fæl-
lesanlæg revurderet. Af revurderingen fremgår dog, at udledning af spilde-
vand til havet, først vil blive gennemført senere – når kvalitetskravene til 
visse tungmetaller foreligger. Denne revurdering omhandler alene elemen-
ter forbundet med Amgerværkets direkte udledning til havet. 
 
Amagerværket ligger på Kraftværksvej 37, 2300 København S. 
 
Amagerværket er et kraft-varmeværk og virksomheden er en IPPC-
virksomhed. Dette betyder, at miljøgodkendelser med jævne mellemrum 
skal tages op til revurdering. Formålet med revurderingen er bl.a. at sikre, at 
virksomheden lever op til BAT samt gældende lovgivning, der er vedtaget 
efter at værket er godkendt første gang.  
 
Der godkendes ikke nye aktiviteter eller anlæg med denne afgørelse, men  
afgørelsen indeholder en række nye og revurderede vilkår for det eksiste-
rende anlæg.  
 
Miljøstyrelsen vurderer at vilkårsændringerne udløst af revurderingen ikke 
kan siges at være ”til skade for miljøet”. Vilkårsændringerne kan derfor gen-
nemføres uden VVM-screening, endsige VVM.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag E, ”Miljøteknisk beskrivelse, revision af 
udledning til recipient, januar 2011” samt afsnit 3, har Miljøstyrelsen foreta-
get revurdering af vilkår relateret til Amagerværkets direkte udledning, som 
fastlagt i revurdering af Amagerværkets Fællesanlæg, december 2008.  
 
Vilkår fra revurdering af Amagerværkets Fællesanlæg, december 2008 er 
overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De over-
førte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens § 
41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter 
lovens § 41.  
 
Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. 
Ændrede og nye vilkår er mærket med ○. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og 
med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

2.1 Vilkår for afgørelsen 
 
Indretning og drift, spildevand 
  

A1 ○ Følgende spildevandsfraktioner må tilledes den marine recipient 
Magretheholm havn via Amagerværkets kølevandsstrøm:  
• koncentrat fra afsaltning af havvand  
• spildevand fra kedelvandssystem  
• spildevand fra sedimentationsbassin, frem til udgangen af marts 2013  
 
Spildevand til recipient 
 
Udledning fra afsaltningsanlæg  

 
B1 ○ Den årlige udledte spildevandsmængde fra afsaltningsanlægget til 

Magretheholm havn må ikke overstige 750.000 m3. Døgnudledningen må 
højst være 3.600 m3. Spildevandsmængden fra afsaltningsanlæg skal regi-
streres kontinuert, og opgøres på døgnniveau.  
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Udledning fra sedimentationsbassin  
 

B2  Inden hver udledning fra sedimentationsbassin besigtiges dette for 
at konstatere, om sedimentationen er forløbet tilfredsstillende. Ved hver 
besigtigelse registreres, om vandet er klart, om der er spor af olie eller an-
dre stoffer i udledningsdelen af sedimentationsbassinet, og hvad der even-
tuelt skal gøres, inden vandet udledes. 
 

B3 ○ Spildevandsudledning fra sedimentationsbassin må udelukkende 
foregå når flowet i kølevandskanalen overstiger 3 m3/s. For hver udled-
ning(batch) registreres den udledte spildevandsmængde. 

 
B4 ○ Den årlige udledte spildevandsmængde fra sedimentationsbassin 

må ikke overstige 15.000 m3.  
 
B5 ○ Udledningen af spildevand fra sedimentationsbassin skal overholde 

følgende udlederkrav inden udledning til kølevandskanal.  
 

Stof Enhed 

Udlederkravværdi 
Koncentration inden 

udledning til køle-
vandskanal  

Total N mg/l 8 

Total P mg/l 1,5 

Suspenderet stof mg/l 80 

Arsen * µg/l 10 

Bly * µg/l 5 

Cadmium * µg/l 2 

Chrom * µg/l 50 

Kobber * µg/l 30 

Kviksølv * µg/l 0,5 

Nikkel * µg/l 30 

Zink * µg/l 100 

Mineralsk olie mg/l 10 

pH interval 7 - 9 

* prøve filtreres gennem 0,45 µm filter  

 
 
B6 ○ Til kontrol af udlederkrav i vilkår B5 skal der for hver batch udtages 

en repræsentative prøve til analyse. Prøverne skal analyseres af et akkredi-
teret (certificeret) laboratorium i overensstemmelse med bekendtgørelsen 
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om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certifi-
cerede personer m.v1 

    
 Analyseresultater samt oplysninger om udledt vand- og stofmængde for 

hver batch sendes til tilsynsmyndighederne senest 6 uger efter prøven er 
udtaget. Amagerværket skal sikre at analyseresultaterne løbende lægges 
ind i databasen WINSPV.  

 
B7 ○ Udlederkravet til parametrene nævnt i B5 anses for overholdt 

såfremt gennemsnittet af kontrolperiodens (kalenderårets) målinger er min-
dre end udlederkravet, og såfremt de enkelte måleresultater er mindre end 
2 gange udlederkravværdien. 

 
 For pH er udlederkravet overholdt såfremt samtlige målinger i kontrolperio-

den ligger i det anførte interval. 
 
B8  Der må ikke være synlige mængder opslemmede stoffer fra udled-

ning til de marine vandområder i afstande større end 30m fra udlednings-
punktet. Endvidere gælder, at udledningen ikke må give anledning til synlige 
mængder olie på overfladen.  

 
B9  Det udledte spildevand til kølevandskanalen må ikke have økotoksi-

kologisk virkning på alger, bakterier, zooplankton eller rejeyngel efter for-
tynding i kølevandskanal. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at Vattenfall 
Amagerværket foranstalter en eftervisning af spildevandets økotoksikolo-
giske virkning efter en anerkendt metode efter aftale med tilsynsmyndighe-
den. 

 
B10 ○ Amagerværket skal orienterer tilsynsmyndigheden når udledningen 

fra sedimentationsbassinerne er omlagt og ikke længere tilledes recipient.  
  

Overfladevand 
 
B11  Overfladevand fra befæstede arealer skal ledes gennem veldimen-

sioneret sandfang/olieudskiller inden udløb til recipient eller kølevandskanal.  
 
Sandfang/olieudskiller skal: 

• være let tilgængelige for tømning og rensning 
• være muligt at udtage vandprøver i en frit faldende vand-

stråle i afløbsbrønd 
• tømmes senest, når 75% af opsamlingskapaciteten er 

udnyttet, og sandfang skal tømmes, senest når de er 
halvt fyldte. Olieudskiller og sandfang skal dog tømmes 
mindst én gang årligt. 

Egenkontrol  
• Udskillere skal pejles mindst hver 3. måned. 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger  
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• Udskillere skal tæthedsprøves hvert 5. år af en autorise-
ret kloakmester 

• Der skal for hver udskiller føres en driftsjournal, der skal 
opbevares i mindst 5 år. Af journalen skal der fremgå: 
Datoer for pejlinger, tømninger med oplysning om trans-
portør, tæthedsprøvninger og evt. reparationer. 

 
 

B12 Tilsynsmyndigheden kan forlange at der udtages prøve til analyse 
af indholdet af stoffer i overfladevand der udledes til recipient, hvis der er en 
konkret mistanke om at vandet indeholder stoffer i uacceptable koncentrati-
oner.  
 
 

  
 
 

 

 



 

 9 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 

3.1 Baggrund for afgørelsen 
Amagerværkets vilkår for udledninger til recipient indgik tidligere i ”Godken-
delse af Amagerværkets blok 1 og 2 og herunder olietankanlægget, 
kulpladsen, afsaltningsanlægget og havnesiloen m.m.” af 9. december 
1997. I 2008 blev denne godkendelse sammen med andre ældre godken-
delser revurderet og for fællesanlæggenes vedkommende erstattet af ”Re-
vurdering, Amagerværkets fællesanlæg”, 23. december 2008.   
 
Vilkår for udledninger til recipient blev dog kun delvist revideret idet der 
manglede miljøkvalitetskrav for flere potentielle miljøfremmede stoffer. Med 
bekendtgørelsen nr. 1022 af 25. august 2010 om ”Miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer 
eller havet” foreligger der nu miljøkvalitetskrav til udledning i den marine 
recipient, og vilkårene kan således tages op til revurdering.  
 
Miljøstyrelsen er myndighed på udledninger af spildevand til recipient, mens 
Københavns Kommune er myndighed på udledninger til offentlig kloak. 
 
Det er annonceret i Amagerbladet den 5. april 2011 at Miljøstyrelsen Ros-
kilde ville indlede revurdering af miljøgodkendelse for Amagerværket’s di-
rekte udledning.  
 
3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Amagerværket består af tre blokke, der hver kan producere el og varme 
uafhængigt af hinanden. Den største, blok 3 (AMV3) blev idriftsat i 1989. 
Det primære brændsel er kul, men der anvendes fuelolie til opstart af ked-
lerne og som alternativt brændsel. AMV3 er stort set i konstant drift med 
undtagelse af det årlige vedligeholdelsesstop. 
 
AMV3 har sit eget vandbehandlingsanlæg og neutralisationsbassin. I 1994 
blev der idriftsat et afsaltningsanlæg, der kan afsalte havvand og sekunda-
vand fra afværgeboringer og drænvand fra Øresundsforbindelsens landan-
læg. Det afsaltede vand erstatter brugen af vandværksvand.  
 
Blok 1 (AMV1) er Amagerværkets nyrenoverede biomassefyrede blok, som 
blev taget i kommerciel drift i januar 2010. 
 
Blok 2 (AMV2) blev idriftsat i 1972. Blokken har ikke været i drift i hele 2010 
og er nu definitivt nedlagt. 
 
For uddybende gennemgang af indretning/drift henvises til disse afsnit i 
revurdering af Amagerværkets Fællesanlæg, december 2008. 
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3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Amagerværket er beliggende på matrikelnumrene 544, 552, 553 og 554 
Amagerbros kvarter. De umiddelbart tilgrænsende områder på landsiden 
anvendes ligeledes til tekniske formål.  

Amagerværket er omfattet af Københavns kommune’s lokalplan 65 med 
lokalplantillæg 1, Oktober 1984 / August 1989. 
 
Arealet, hvor Amagerværket er beliggende, er i Københavns Kommuneplan 
2009 udlagt til tekniske anlæg (T4*), hvor der specifikt om Amagerværket er 
anført: ”Der må udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af 
forurening stilles særlige beliggenhedskrav. Der åbnes mulighed forvirk-
somhed med et vejledende afstandskrav til forureningfølsom anvendelse på 
højst 500 m. Opfyldning af yderligere vandarealer kan kun ske efter nærme-
re planlægning.”  

De nærmeste fritidsområder er lystbådehavnen ca. 300m mod nordvest og 
motorbådsklubben som ligger ca. 550m mod sydvest. Mellem Amagervær-
ket og prøvestenen er etableret en motordreven vandski- og surfbane. I 
lokalplanen er området dog fortsat udlagt som areal med ”Havneformål” 

Nærmeste Natura 2000 område er Vestamager og Saltholm hhv SV og SØ 
for Amagerværket. Miljøstyrelsen vurderer, at der med revurderingen er tale 
om en skærpelse af forholdene til virksomheden, hvorved miljøpåvirkningen 
af Natura 2000 området fra Amagerværket’s direkte udledning reduceres.  
 
Vandområdet omkring Amagerværket er i Regionsplan 2005 for Hoved-
stadsområdet, udlagt med lempet målsætning. Spildevandsplanlægningen 
styres fremover af EU’s Vandrammedirektiv, der igennem Miljømålsloven er 
blevet implementeret i dansk lovgivning. Regionplanen’s målsætning aflø-
ses således indenfor en årrække af de kommende vandplaner’s miljømål. 
 
Amagerværket’s direkte udledning leder ud til Københavns Havn, som er 
omfattet af Vandplan, Hovedvandopland 2.3 Øresund. Vandplanen forelig-
ger på nuværende tidspunkt som høringsforslag, oktober 2010. 
 
Miljømål for kystvande omfatter økologisk og kemisk tilstand. Den økologi-
ske tilstand gælder ud til 1-sømilgrænsen, mens den kemiske tilstand 
gælder ud til 12-sømilgrænsen. De marine vandområder i Hovedvandop-
land Øresund fastsættes med miljømålet ”god økologisk tilstand” bortset fra 
stærkt modificerede områder, der fastsættes med ”godt økologisk potentia-
le”. Miljømål for økologisk tilstand er fastsat ud fra dybdegrænsen for ud-
bredelsen af ålegræs. I miljømålet for økologisk tilstand indgår miljøkvali-
tetskrav for visse miljøfarlige forurenende stoffer, jf. bekendtgørelse 1022 
om miljøkvalitetskrav2.  
 
I henhold til høringsudkastet er et område i Hovedvandopland Øresund  
udpeget som stærkt fysisk modificeret: Københavns Havn. Vandområdet 

                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udled-
ning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet. 
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dækker et areal på 9,45 km2, og det vurderes, at god økologisk tilstand ikke 
kan opnås i dette område. Der kan dog opnås et godt økologisk potentiale.  
 
3.1.3 Bedst tilgængelig teknologi/teknik (BAT) 
En miljøgodkendelse skal ikke stille krav om anvendelsen af bestemte tek-
nikker, men alene sikre, at miljøbelastningen fra de anvendte teknikker sva-
rer til det, der kan opnås ved anvendelsen af BAT. 
 
EU har udarbejdet en række ”BREF-dokumenter”, der beskriver bedst til-
gængelig teknik (BAT) for forskellige brancher. BREF-dokumenterne fast-
lægger en række teknikker som BAT.  
 
Med baggrund i BREF-dokumentet for store fyringsanlæg3 samt det tvær-
gående BREF-dokument for spildevands- og luftforureningsbehandling4 er 
nedenfor opsummeret hvad der er bedst tilgængelig teknologi ifm direkte 
udledning af spildevand: 

• Adskillelse af procesvand fra uforurenet regnvand og andre uforure-
nede vandkilder 

• Adskillelse af procesvand efter forureningsgrader 
• Etablering af separate afløbssystemer fra arealer med forureningsri-

siko, herunder sump til opsamling af spild 
• Udledning af uforurenet regnvand uden om spildevandssystemet og 

direkte til recipient 
• Behandling af regnvand fra forurenede områder før udledning til re-

cipient 
• Fjernelse af olie og/eller kulbrinter ved separation feks ved anven-

delse af olieudskillere 
• Fjernelse af suspenderede stoffer ved sedimentation 
• Adskillelse af spildevand med tungmetaller i så stor udstrækning 

som muligt 
• Genbrug af spildevand hvorved anvendelsen af drikkevand minime-

res 
 
Amagerværket anvender på flere områder bedst tilgængelig teknologi og 
har siden 2009 løbende ændret på drift/styring og opbygning af anlæg med 
direkte udledning til recipient. Således har virksomheden stoppet anvendel-
se af biocid, optimeret genanvendelsen af spildevand fra neutralisations- og 
sedimentationsbassiner samt omstillet til 100% anvendelse af havvand ved 
fremstilling af råvand, i modsætning til brug af tungmetalbelastet vand fra 
Bane Danmark. 
  

                                                 
3 Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document on Best Available Techniques for 
Large Combustion Plants, July 2006 
  
4 Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document on Best Available Techniques in 
Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, 
February 2003 
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Herudover er afledning af overfladevand fra Amagerværket blevet optime-
ret, idet der i 2010 er etableret renseforanstaltninger i form af sandfang og 
olieudskillere på 15 direkte udløb. 
 
Ovenstående ændringer har alle ført til en reduceret miljøpåvirkning af den 
marine recipient. 
 
3.1.4 Nye lovkrav 
En række love og bekendtgørelser er ændret på miljøområdet siden revur-
deringen af Amagerværkets Fællesanlæg, december 2008. Herunder er 
angivet de, der kan have betydning for revurderingen af Amagerværkets 
direkte udledning. 
 
Vandrammedirektivet trådte i kraft 22. december 2000 og skulle være gen-
nemført i medlemslandenes nationale lovgivning senest 22. december 
2003. I Danmark er direktivets bestemmelser gennemført ved miljømålslo-
ven5. Direktiver er bestemmende for EU's vandpolitik – og udgør den over-
ordnede ramme for beskyttelsen af vandløb og søer, kystvande og grund-
vand. Direktivet fastsætter en række miljømål der skal opfyldes inden for en 
fastsat frist, og opstiller overordnede rammer for planlægning og gennemfø-
relse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. Det overordnede mål er at 
alt vand skal have en god tilstand i 2015, se foregående afsnit om vandplan 
for hovedopland Øresund. 
 
Direktivet indeholder en liste over prioriterede stoffer, hvor der skal ske en 
progressiv reduktion af udledninger, emissioner og tab, samt en liste over 
prioriterede farlige stoffer, hvor der skal ske standsning eller udfasning af 
udledninger, emissioner og tab. 
 
Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning 
af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet6 
I henhold til bekendtgørelsen skal miljømyndigheden ved en revurdering 
efter miljøbeskyttelseslovens § 41 træffe foranstaltninger til sikring af, at 
vilkår bringes i overensstemmelse med miljøkvalitetskrav fastsat efter be-
kendtgørelsen. 
 
Miljøkvalitetskravet er den koncentration af et bestem stof i vand, sediment 
eller biota, som ikke må overskrides af hensyn til beskyttelsen af menne-
skers sundhed og miljøet. 
 
Miljøkvalitetskrav og kvalitetskriterier fastsættes for vand, sediment og 
akvatisk biota. Indtil videre er der kun fastsat få værdier for sediment og 
biota. 
 

                                                 
5 Miljømålsloven (lov om miljømål mv for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder) 
lovbekendtgørelse nr. 932af 24. september 2009.  
6 Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udled-
ning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet. 
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Et kvalitetskriterium er det højeste koncentrationsniveau, ved hvilket det 
skønnes, at der ikke vil forekomme uacceptable negative effekter på vand-
økosystemer. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
Nedenstående er angivet begrundelser for væsentlige ændringer, der er 
foretaget i vilkår i den reviderede godkendelse, og tilføjelser af nye vilkår. I 
bilag C findes en oversigt over vilkår der er omfattet af revurderingen. Ud for 
hvert vilkår er anført bemærkninger om vilkåret er videreført, ændret eller 
helt udgået, samt for mindre betydende ændringer en begrundelse for æn-
dringen 
 
I den seneste revurdering fra december 2008 blev vilkår for udledninger af 
spildevand fra Amagerværket til recipient kun revideret delvist, idet der 
manglede miljøkvalitetskrav for flere tungmetaller og miljøfremmede stoffer. 
Af den miljøtekniske vurdering fremgår at: ”Miljøcenter Roskilde forventer, 
at kravene til Amagerværkets udledninger bliver skærpet, da der vil komme 
lavere koncentrationskrav og der vil blive anvendt en anden metode til for-
tyndingsberegninger”. 
 
Fra 2010 har ”Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og 
krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet” været 
gældende, og de resterende vilkår kan således revurderes.  
 
3.2.1 Indretning og drift 
Amagerværket har en række spildevandsstrømme, som enten føres direkte 
til recipienten, via kølevandskanal eller til offentlig renseanlæg efter gæl-
dende tilslutningstilladelse fra Københavns Kommune. 
 
Amagerværket har oplyst at følgende spildevandsstrømme tilledes recipient: 

• Koncentrat fra afsaltningsanlæg 
• Spildevand fra kedelvandssystem 
• Frem til udgangen af 2012 dele af spildevand fra sedimentations-

bassiner 
• Overfladevand fra befæstede arealer  
• Kølevand 

 
Det er i vilkår A1 præciseret hvilke fraktioner der må tilledes recipienten via 
virksomhedens kølevandsstrøm.  
 
 
3.2.2 Spildevand 
Drænudledning fra kedelvandssystem  
I forbindelse med kedelopstart udledes deionat via drænsystem til køle-
vandkanalen. Der er tale om total afsaltet vand tilsat små mængder ammo-
niak. Typisk udledes der 500 m3 pr. start, hvilket på årsplan er estimeret til 
en totaludledning på maksimal 20.000 m3.  
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Der fastsættes ingen grænseværdier eller kriterier for oplysninger om udled-
te mængder, idet miljøpåvirkningen fra kedelvandssystemet vurderes ube-
tydelig. 
 
Koncentrat fra afsaltningsanlæg  
Til produktion af råvand har Amagerværket tidligere anvendt sekundavand 
fra Bane Danmark, men pga et relativ højt indhold af tungmetaller beslutte-
de værket fra årsskiftet 2011 fremadrettet at anvende havvand.  
 
Vandudnyttelsen i afsaltningsanlægget er afhængig af ledningsevnen i det 
tilførte vand og vil variere afhængig af strømretningen i Øresund. Kommer 
havvandet sydfra er ledningsevnen lavest og vandudnyttelsen størst op til 
ca. 50 %, mens havvandet nordfra hvor ledningsevnen er højere kun udnyt-
tes ca. 40 %. Ledningsevnen ligger i området 14.000 til 36.000 µS/cm. Led-
ningsevnen måles kontinuert.  
 
Amagerværket forventer, at det samlede årlige indtag af havvand maksimalt 
vil udgøre 1,2 mill m3 med en estimeret spildevandsproduktion af koncentrat 
på 750.000 m3. Koncentratet fra havvandsafsaltningen opkoncentreres 
maksimalt med en faktor 2. 
 
Det tidligere vilkår om udtag af flowproportional prøve af sekundavand til 
analyse for en række miljøfremmede stoffer en gang pr. måned er ikke vide-
reført, idet Amagerværket alene anvender havvand til råvandsproduktionen, 
og recipienten således ikke tilføres miljøfremmede stoffer via sekundavan-
det.  
 
Afsaltningen af havvand foregår ved hjælp af omvendt osmose, se princip-
skitse Bilag B. Membranerne i osmoseanlægget er følsomme overfor foru-
reninger, udfældninger og belægninger, og det er derfor nødvendigt at for-
behandle vandet inden det når osmosemembranerne. Amagerværket har 
oplyst, at de anvender følgende kemikalier ifm afsaltningen: 

• Svovlsyre H2SO4 
• Natriumchlorit (NaClO2) 
• Saltsyre HCl 
• Natriumdisulfit  Na2S2O5 
• Membranrensemidler (skyllevand ledes til kloak)  

 
Chlordioxiden dannes ved at blande to fortyndede opløsninger af saltsyre 
og natriumchlorit i en chlordioxid–generator. I generatoren opløses chlor-
dioxiden i en delstrøm af havvandet som efterfølgende blandes ind i hoved-
strømmen så koncentrationen af chlordioxid før buffertanken er mellem 0,5 
ppm og 1 ppm.  
 
Doseringen af natriumdisulfit, Na2S2O5, udgør ca. 6 mg pr. liter råvand (hav-
vand) som indtages i afsaltningsanlægget. 
 
Udledningen af koncentrat fra afsaltningsprocessen vil som gennemsnit 
over året ligge på 75m3/time. Da flowet i kølevandskanalen hvortil koncen-
tratet udledes, ligger i intervallet 3 – 8,5 m3/s (10.800 – 30.600 m3/time), vil 
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der ske en fortynding på over 100 x, hvorved restkoncentrationen af hjæl-
pestofferne estimeres at være uden negativ påvirkning(effekt) ved udled-
ning til recipient. Se sammenstilling tabel 1. 
 
 
Stof Organisme Koncentration i 

μg/l 
Estimeret ni-
veau i udled-
ning efter for-

tynding 
Natriumchlorit   5 μg/l 
 Krebsdyr (LC 50) S* 440  
 Muslinger (EC50) S* 14.300  
 Fisk (LC50) S* 62.000  
Chlordioxid   7 μg/l 
 Krebsdyr (LC 50) S* 500.000  
 Muslinger (LC50) S* 500.000  
    
Natriumdisulfit   50 μg/l 
 Fisk (LC50) F* 21.000  
    
S* forsøgsmedie: saltvand 
F* forsøgsmedie: ferskvand 
 
Tabel 1.  Oversigt over tilsætningsstoffer, L(E)C50-værdi og forventet niveau ved 
udledning i Magretheholm havn. (Kilde: U.S. Environmental Protection Agency – 
ECOTOX- database) 
 
På baggrund af oplysninger om Amagerværkets årlige forbrug, produkt sik-
kerhedsdatablade og toksikologiske testresultater(EPA-database) vurderes 
der ikke at være behov for fastsættelse af udlederkrav, hvorfor der i vilkår 
B1 alene er fastsat krav om registrering af spildevandsmængden.  
 
I forbindelse med forbehandlingen af havvandet kan det tilsættes antisca-
lingsmiddel, der kan minimere udfældningen af salte på membranerne. 
Amagerværket har oplyst, at værket ikke anvender antiscaling.  
 
Hvis Amagerværket ønsker at anvende antiscalingsmiddel eller biocid til 
rensning af membranerne i afsaltningsanlægget, skal virksomheden ind-
sende ansøgning om dette til Miljøstyrelsen, jf miljøbeskyttelseslovens § 33, 
stk 1.  
 
Spildevand fra sedimentationsbassiner 
Amagerværket forventer inden 2013 at genanvende 100 % af spildevandet 
fra sedimentationsbassiner i værkets afsvovlingsanlæg. Virksomheden har 
allerede foretaget omlægning af spildevandstrømmen fra neutralisations-
bassiner til intern brug – hvorved belastningen til recipient er reduceret væ-
sentligt.   
 
Med afsæt i driftsomlægningen er de utidssvarende vilkår erstattet af opju-
sterede krav i revurderingens vilkår B3 til B7.   
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I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 
om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer eller havet, skal der fastsættes vilkår for udledning 
af de stoffer, der findes i bekendtgørelsens bilag.  
 
Analyseresultater fra udledningen fra sedimentationsbassinerne er i neden-
stående tabel 2 sammenholdt med bekendtgørelsens miljøkvalitetskrav for 
marine områder samt Miljøstyrelsen’s udlederkrav til Amagerværket.  
 
 
Koncentration Arsen Bly Cadmium Chrom Kobber Kviksølv Nikkel Zink 
 µg/l µg /l µg /l µg /l µg /l µg /l µg /l µg /l 
2010 gennemsnit 8,9 2,8 1,7 37 12,2 0,2 23 65 
Miljøkvalitetskrav 0,11 0,34 0,2 3,4 1 0,05 0,23 7,8 
MST Udlederkrav 10 5 2 50 30 0,5 30 100 
Estimeret niveau 
i udledning (efter 
200 gange for-
tynding) 

0,05 
 

0,02 
 

0,01 
 

0,25 
 

0,15 
 

0,002 
 

0,15 
 

0,5 
 

Beregnet andel af 
miljøkvalitetskrav  45 % 7% 5% 7% 15% 5% 65% 6% 
Estimeret 
mængde g/år 150 75 30 750 450 8 450 1500 

 
Tabel 2. Gældende miljøkvalitetskrav iht Bek. 1022 sammenholdt med analysere-
sultater fra 2010 Amagerværket og MST udlederkrav til Amagerværket.  
 
Det ses at alle gennemsnitskoncentrationer for 2010 ligger over miljøkvali-
tetskravet – for nikkel op til en faktor 100. Spildevandet ledes dog ikke di-
rekte i recipienten, men via kølevandskanalen. 
 
Amagerværket har oplyst, at der maksimalt kan udpumpes 50 m3/t fra sedi-
mentationsbassinerne – hvilket medfører at udledningen vil fortyndes mini-
mum 200 gange ved tilledning til kølevandskanalen basisflow 10.800 
m3/time. 
 
På denne baggrund er der i vilkår B3 fastsat krav til et minimumsflow i køle-
kanalen ifm udledning fra sedimentationsbassinerne, for herigennem at sik-
re den nødvendige fortynding inden udledningen i Magretheholm Havn.  
 
Miljøstyrelsen har på grundlag af analyseresultater fra de foregående år, 
fortyndingsproces samt vandkvalitetsniveauet i den marine recipient fastlagt 
udlederkrav for tungmetallerne arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, kvik-
sølv, nikkel og zink.  
 
Idet Amagerværket ikke er eneste kilde til udledning af miljøfremmede stof-
fer til Magretheholm Havn, er der på basis af Miljøstyrelsens foreslåede 
udledningskrav foretaget en beregning af hvor stort et bidrag udledningen 
fra virksomhedens sedimentationsbassiner udgør af vandkvalitetskravene. 
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For tungmetallerne arsen og nikkel ses bidraget at ligge omkring 50 %, 
mens det for de resterende metaller er tale om minimale andele. Beregnin-
gen er yderst konservativ, idet der ikke er taget højde for den fortynding der 
reelt vil ske, når udledningen opblandes i recipienten. Her kan regnes med 
en yderligere fortynding på 2 – 5 gange i Magretheholm Havn.  
 
Der er ligeledes foretaget et estimat af hvor stor stofbelastningen fra udled-
ningen er på et år. Med en udledning på 15.000 m3/år vil recipienten blive 
tilført 1,5 kg zink mens belastningen af kobber og nikkel vil udgøre under ½ 
kg. 
 
Der er fastsat krav til, at der udtages en prøve til analyse for næringsstof-
ferne kvælstof og fosfor, suspenderet stof, olie, tungmetaller7 og pH ifm ud-
ledningen af hver batch, hvilket er et overført vilkår fastsat i revurdering af 
miljøgodkendelse for Amagerværkets Fællesanlæg, december 2008.  
 
Der var i revurderingen fastsat vilkår til årlige maksimale mængder af næ-
ringsstofferne kvælstof og fosfor. Dette vilkår er erstattet af krav til reelle 
koncentrationer af kvælstof og fosfor, svarende til udlederkrav til offentlige 
renseanlæg. Med disse krav må det antages, at næringssaltene ikke kunne 
bringes længere ned ved alternativt at føre vandet til offentlige renseanlæg.  
 
Udlederkravene til stofferne listet i vilkår B5 erstatter det tidligere vilkår til 
beregning af en kritisk spredning, mens kravet til pH, SS og mineralsk olie 
fastholdes.  
 
Vilkårene B2, B8 og B9 er overført uændret. 
 
Da der er tale om en varierende spildevandsudledning – med få årlige ud-
ledninger, er det valgt at følge MST anbefaling ifm afløbskontrol fra industri-
virksomheder med særskilt udledning8. Derfor er kontrollen i vilkår B6 ud-
over beregning ved simpel gennemsnit suppleret med et absolut krav til 2 
gange kravværdien.  
 
I henhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav skal udledningen af forure-
nende stoffer begrænses ved hjælp af bedste tilgængelige teknik. De an-
vendte renserforanstaltninger samt delvis genanvendelse vurderes at re-
præsentere bedste tilgængelige teknik.  
 
Amagerværket skal orienter tilsynsmyndigheden når udledningen fra sedi-
mentationsbassinerne til recipient er ophørt (B10). 
 
Miljøstyrelsen vurderer at den direkte udledning af stofferne omfattet af be-
kendtgørelse 1022 om miljøkvalitetskrav for vandløb, søer eller havet kan 
overholdes med stor margin.  
 

                                                 
7 Cd, Hg, Pb, Cr, Cu, Zn, As, Ni 
8 Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4; Miljøstyrelsen 1999 
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Hvis der i de kommende vand- og naturplaner sker skærpelse/ændringer af 
områdets miljømålsætning, kan vilkår B5 tages op til fornyet overvejelse. 
Herudover kan der via vilkår B9 kontrolleres for spildevandets eventuelle 
toksikologiske effekt.  
 
Udledningen fra sedimentationsbassinerne forventes at ophøre i nærmeste 
fremtid – senest primo 2013, hvorfor vilkåret er tidsbegrænset jf. § 19 be-
kendtgørelse 2010 om miljøkvalitetskrav9 . 
 
Overfladevand 
Det samlede befæstede areal på værket er oplyst til at udgøre ca. 160.000 
m2, med en estimeret overfladeafstrømning på 70.000m3 - 100.000m3 af-
hængig af årsnedbørsmængden. 
 
I den seneste revurdering af miljøgodkendelse for Amagerværkets Fælles-
anlæg, december 2008 er der stillet vilkår om at værket senest i 2009 skulle 
udarbejde en projektbeskrivelse med vurdering af nødvendige renseforan-
staltning på alle direkte udløb. Amagerværket har efterfølgende - i perioden 
2009-2010 omlagt ledningssystemet og etableret de nødvendige rensefor-
anstaltninger.  
 
Værket har oplyst at der er etableret sandfang og olieudskiller på 15 af i alt 
29 udløb. Der er anlagt 8 lameludskillere og 7 traditionelle olieudskillere – 
men ingen koalecenceudskillere, da der ikke foregår mekanisk opblanding 
af vand og olie på de områder, som afleder vand til de respektive udløb. 
 
Denne revurdering har overført gældende vilkår om drift og vedligehold af 
sandfang og olieudskillere samt mulighed for prøveudtag af overfladevandet 
til analyse, hvis der er mistanke om uacceptable koncentrationer i udløbs-
vandet. 
 
Kølevand 
Tilledning af kølevand til recipient er reguleret af miljøgodkendelse Amager-
værket til Blok 3, revurdering af 23.12.2004 og reguleres ikke yderligere i 
denne afgørelse. 
 
3.2.3 Indberetning og rapportering 
Afrapportering omfatter resultater ifm analyser samt angivelser af spilde-
vandsmængder i de enkelte spildevandsstrømme. Vilkår til afrapportering 
indenfor 6 uger efter målingens udførelse følger tilsvarende afrapporterings-
frister fastlagt i Amagerværkets gældende miljøgodkendelser. 
 
Journaler skal opbevares i minimum 5 år.  
 
Miljøstyrelsen finder ikke grundlag for at kræve særlig indberetning eller 
rapportering – udover de allerede gældende rapporteringsfrister fastlagt i 

                                                 
9 Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udled-
ning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet. 
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vilkårene 85 – 87 i Amagerværkets revurdering af fællesarealer, december 
2008. 
 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder/parter 
Udkast til revurderingen har været sendt i parthøring hos virksomheden, 
Amagerforbrænding, Københavns havn og Københavns Kommune.  
 
Der er ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med revurderingen. 
  
3.3.2 Inddragelse af borgere mv. 
Opstart på revurderingen har været annonceret i Amagerblade den 5. april 
2011.  
 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende revurderingen. 
 
3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. Virksom-
heden har haft redaktionelle bemærkninger, som er blevet indarbejdet i re-
vurderingen.  
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Revurdering 
Ændring af vilkår som følge af revurderingen meddeles i henhold til § 41, 
stk. 1, jf. § 41b, og § 72.  
 
Den samlede afgørelse omfatter kun de miljømæssige forhold, der regule-
res af miljøbeskyttelsesloven. 
 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes 
regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering vil således ske i 2021, men 
Miljøstyrelsen kan tage revurderingen op før dette. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
VVM 
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. En revurdering 
af anlægget kræver ikke en VVM, da der ikke er sket udvidelse eller anden 
væsentlig ændring af anlægget.  
 

4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter tidligere meddelte vilkår relateret til direkte udledning, fj 
revurdering af Amagerværkets Fællesanlæg dec. 2008. 
 
Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat: 

• Etablering af supplerende modtagefacilliteter for biomasse på Nord 
kaj, tillægsgodkendelse 24. maj 2011 

• Ombygning af gipslager til lager for biobrændsler og gips, 17. marts 
2010 

• Amagerværket Fællesanlæg, Revurdering 23. december 2008 
• Modernisering af Amagerværkets blok 1, Miljøgodkendelse 27. no-

vember 2007 
• Amagerværkets blok 3, Revurdering december 2004 
 

Hertil kommer en række supplerende tillægsgodkendelser. 
  
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
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4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Amagerbladet og kan ses på 
www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan 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 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 

Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, kan påklages. For 
revurderede vilkår, der ikke er ændret (umarkerede vilkår), er det kun be-
slutningen om ikke at ændre disse, der kan påklages. Endvidere kan det 
påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En oversigt findes i bilag D. 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøsty-
relsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 2. november 2011 inden kl. 16.00. Miljøsty-
relsen Roskilde 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. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets 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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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.   



 

 22 

 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over revurderingen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Københavns Kommune tmf@tmf.kk.dk 
Amagerforbrænding jne@amfor.dk 
Københavns Havn cpm@cpm.com 
Embedslægeinstitutionen hvs@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Greenpeace hoering@nordic.greenpeace.org 
Dansk sejlunion jesper@sejlsport.dk 
Danmarks sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbund.dk
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5. BILAG 

Bilag A: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 
 
 

 
 
 

Bilag B: Principskitse af afsaltningsanlæg 
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Natriumchlorit og saltsyre

Afsaltningsanlæg (havvand)

1.000.000 m3/år
Havvand

Membranrengøringsvand

Buffertank
100 m3

Sandfilter
RO-
mem

braner

Reaktions-
tank

Kertefilter

HT-pumpe

H2SO4
Svovlsyre

Returskylning med 
havvand

NaHSO3
Natriumbisulfit

Antiscaling Membranrengøringsmidler 

Afsaltet vand
(Permeat)
400.000 m3/år

Koncentrat
600.000 m3/år

Bruges ikke, men doseringssystemet
findes stadig

KølevandskanalSedimentationsbassin

Kloak

Tank

Chlordioxid
ClO2

HCl NaClO2

Chlordioxid dannes ud fra 
Natriumchlorit og saltsyre

Afsaltningsanlæg (havvand)

1.000.000 m3/år
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Bilag C: Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Revurdering af miljøgodkendelse af Amagerværkset Fællesanlæg, 23. 
december 2008  
 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Spildevand til recipient 
69  B6  Vilkåret om prøveudtag af spildevand til analyse 

af div. parametre, omhandler fremover alene 
spildevand fra sedimentationsbassin, idet spil-
devand fra afsaltningsanlægget fremover udgø-
res af opkoncentreret havvand hvorfra der ikke 
udtages kemiske prøver 

70   X Ikke aktuel da der alene anvendes havvand 
71  B5  Krav til pH indarbejdet i vilkår til udledningskrav  
72  B5 og 

B6 
 Den tidligere term ”kritisk spredning” er afløst af 

konkrete kravværdier til de enkelte parametre   
73  B5  Kravene er indarbejdet i samlet vilkår til udle-

derkrav 
74  B5  Næringsstofkravene er ændret fra årsmængde 

til koncentration og indarbejdet i samlet vilkår til 
udlederkrav 

75   X Ikke aktuel da der alene anvendes havvand 
76 B9   Vilkåret er overført uændret 
77 B8   Vilkåret er overført uændret 
78   X Ikke aktuel  
79   X Ikke aktuel  
80  B2, B5  Indarbejdet i nye vilkår 
81 B2   Vilkåret er overført uændret 

Overfladevand til recipient 
82   X Ikke aktuel, projektet er gennemført/afsluttet  
83 B11   Vilkåret er overført  
84 B12   Vilkåret er overført uændret 

Indberetning/rapportering 
86  B6  Indarbejdet i nyt vilkår 

 
 
Nye vilkår som følge af revurderingen 
Vilkår nr.    Bemærkninger 

 
Indretning og drift 

A1    Præcisering af hvilke spildevandsstrømme der 
må tilledes kølevandskanal 

Spildevand til recipient 
B1    Angivelse af maksimal årlig udledning 
B3    Krav om minimal flow I kølevandskanal ifm ud-

ledning 
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Vilkår nr.    Bemærkninger 
 

B4    Angivelse af maksimal årlig udledning 
B5    Udlederkravværdier 
B6    Prøveudtag, krav til laboratorium og afrapporte-

ring 
B7    Overholdelse af udlederkrav 

B10    Orientering ved ophør 
     

 
 

Bilag D: Liste over sagens akter 
Sagsnr.: MST-1271-00151 
Sag: Amagerværket – revurdering ”Udledning af spildevand til recipient”  
31-01-2011 Opdateret Miljøteknisk beskrivelse fremsendt 
30-03-2011   Opstart af revurdering annonceres 
17-06-2011 Supplerende oplysninger  
08-07-2011 Supplerende oplysninger II 
31-08-2011 Fremsendt i høring  
04-10-2011   Revurdering udsendes/annonceres 
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Indledning 
Amagerværkets vilkår for udledninger til recipient indgik tidligere i ”Godkendelse af Amagervær-
kets blok 1 og 2 og herunder olietankanlægget, kulpladsen, afsaltningsanlægget og havnesiloen 
m.m.” af 9. december 1997. I 2008 blev denne godkendelse sammen med andre ældre god-
kendelser revurderet og for fællesanlæggenes vedkommende erstattet af ”Revurdering, Ama-
gerværkets fællesanlæg”, 23. december 2008.   
 
Vilkår for udledninger til recipient blev her delvist revideret med tilføjelse af nye vilkår samt 
skærpede krav til egenkontrol og rapportering. Samtidig er det anført i godkendelsen, at vilkår 
for udledninger til recipient vil blive taget op til revurdering i 2009. 
 
I forbindelse med revurderingen af Amagerværkets fællesanlæg blev der udarbejdet en miljø-
teknisk beskrivelse, som indgår som bilag til godkendelsen. Herunder også en gennemgang af 
udledninger til recipient. (Fællesanlæg på Amagerværket, Miljøteknisk beskrivelse af 20.11.08) 
 
Oplysningerne om udledninger til recipient blev efterfølgende opdateret i dokumentet ”Revision 
af udledninger til recipient, april 2010, Fællesanlæg på Amagerværket”. Heri indgår også notatet 
om  ”Tilsætning af biocidmiddel i sekundavandsanlæg”, dateret 28.10.2009. 
 
På baggrund af de procesmæssige ændringer og justeringer, som nu foretages mht. spilde-
vandsstrømmene til recipient, opdateres den miljøtekniske beskrivelse igen med nærværende 
dokument. 
 
Det drejer sig primært om: 
- Stop for anvendelse af sekundavand i afsaltningsanlæg, hvor der så alene vil blive anvendt 

havvand til fremstilling af permeat. 
- Stop for udledning af biocid fra afsaltningsanlæg 
- Genanvendelse af spildevand fra neutralisations- og sedimentationsbassiner i afsvovlings-

anlæg. Alternativt udledning til kloak 
 
De respektive overskrifter i den miljøtekniske beskrivelse, hvor der indgår oplysninger om ud-
ledninger til recipient eller oplysninger, som er relevante for beskrivelsen er bibeholdt. Proces-
beskrivelsen af de respektive vandbehandlingsanlæg er således medtaget. 
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Virksomhedens beliggenhed 
Udledning af kølevand og spildevand til recipient 
Udledning af kølevand fra Amagerværket er reguleret i miljøgodkendelsen af Amagerværkets 
blok 3 (”Revurdering af miljøgodkendelsen af Amagerværkets blok 3, december 2004). 
 
Kølevandsudløbet sker til Margretheholm Havn, vandområdet mellem  Amagerværket og Refs-
haleøen.  
 
Vandområdet omkring Amagerværket er udlagt med lempet målsætning, dels i forhold til hav-
neaktiviteter, dels temperaturpåvirkning fra kølevandsudløb.  
 
Mellem Amagerværket og Saltholm findes yderligere et område med lempet målsætning.  
 

 
Figur 1: Områder med lempet målsætning (Regionplan 2005) 

 
Tidligere undersøgelser af  vegetation og fauna tyder på der ikke sker påvirkning ud over nær-
området Margretheholm havn og et mindre område nord for havnen.  
 
I betragtning af den relativt store afstand til vandområdet ved Saltholm samt placeringen i syd-
østlig retning, vurderes der ikke at være påvirkning fra Amagerværket.  
 

Områder med lempet målsætning 

Amagerværket 

Margretheholm Havn 
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Driftstid 
Nedenstående skema viser blokkenes driftstid i perioden 2005 – 2010. 
 

Blok  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
AMV1 timer 0 0 0 0 3.336 5427 
AMV2 timer 2.580 2.291 2.077 2.137 1.395 0 
AMV3 timer 7.354 8.166 7.680 6.077 8.068 7450 

Tabel 1: Driftstimer 

Amagerværkets blok 1 har efter modernisering været i normal drift fra foråret 2010. 
Amagerværkets blok 2 er ikke længere i drift.  
 
 
Indretning 
Placering af bygnings- og anlægsdele  
Placering af  afsaltningsanlæg(sekundavandsanlæg), sedimentationsbassiner samt kølevands-
indtag og -udløb fremgår af bilag 2. Vandbehandlingsanlæg til henholdsvis blok 3 og blok 1/2 er 
placeret i tilknytning til blokkene.  
 
Beskrivelse af virksomhedens produktion 
Vandforbrug fordelt på vandtyper: 

Vandtyper  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Vandværksvand 
(grundvand) m3 45.770 39.854 51.810 52.630 113.266 122.640 
Tilført havvand m3 177.618 189.869 108.800 217.604 199.480 502.816 
Tilført sekundavand m3 647.684   635.179   657.548   527.395 671.680 554.167 

Kølevandsforbrug1) m3 ca. 125.000.000 

Tabel 2: Vandforbrug 

1) Beregnet ved et gennemsnit på 4 m3/s 
 
Ved overgang til permanent anvendelse af havvand frem for sekundavand i afsaltningsanlæg-
get ændres fordelingen af havvand og sekundavand. jf. afsnit om afsaltningsanlæg 
 
 
Procesforløb (Anlæg og processer)   
 
Afsaltningsanlæg (sekundavandsanlæg) 
Afsaltningsanlægget er beregnet til at filtrere og afsalte havvand og sekundavand, så det kan 
indgå som råvand til Amagerværkets øvrige anlæg til totalafsaltning af vand. 
 
Afsaltningen af havvand og sekundavand foregår ved hjælp af omvendt osmose. Membranerne 
i osmoseanlægget er følsomme overfor forureninger, udfældninger og belægninger, og det er 
derfor nødvendigt at forbehandle vandet inden det når osmosemembranerne. 
 
Havvandet/sekundavandet tilsættes chlordioxid for desinficering af organisk materiale inden 
vandet ledes til buffertanken før afsaltningsanlægget. Chlordioxiden dannes ved at blande to 
fortyndede opløsninger af saltsyre og natriumchlorit i en chlordioxid-generator. I generatoren 
opløses chlordioxiden i en delstrøm af havvandet/sekundavandet som efterfølgende blandes 
ind i hovedstrømmen, så koncentrationen af chlordioxid til slut er mellem 0,5 ppm og 1 ppm. 
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Efter buffertanken tilsættes svovlsyre til havvandet/sekundavandet for at sænke pH-værdien til 
ca. 7. Herved mindskes udfældningen af salte på membranerne. Vandet ledes derefter gennem 
sandfiltre og tilsættes natriumbisulfit for at fjerne overskydende chlordioxid samt ilten i vandet 
og dermed hæmme den biologiske vækst.  
 
Efter sandfiltrene kan vandet ledes gennem 2 kulfiltre. Denne funktion har dog aldrig været an-
vendt systematisk og forventes heller ikke anvendt i fremtiden. 
 
I forbindelse med forbehandlingen af havvandet/sekundavandet kan det tilsættes antiscalings-
middel, der ligesom tilsætningen af svovlsyre mindsker udfældningen af salte på membranerne. 
Dette system har ikke været i brug i en årrække, men det kan eventuelt blive nødvendigt at 
genoptage doseringen af antiscaling.  
 
Som afslutning på forbehandlingen filtreres vandet i såkaldte kertefiltre der opfanger de sidste 
rester af partikler og organisk materiale. Herefter tryksættes vandet til 30 – 40 bar og ledes til 
osmosemembranerne. 
 
I membranerne presses en del af vandmolekylerne igennem membranerne mens salte m.m. 
tilbageholdes på tryksiden. Det saltholdige vand på tryksiden kaldes koncentrat og ledes til kø-
levandskanalen. Det afsaltede vand kaldes permeat og ledes videre til total-afsaltning i Ama-
gerværkets øvrige vandanlæg. 
 
Membranerne skal med jævne mellemrum renses for afsætninger af salte og organisk materia-
le. Dette gøres ved at gennemskylle membranerne i nogle timer, først med en vandig opløsning 
af et basisk membran-rengøringsmiddel og derefter i nogle timer med en vandig opløsning af et 
surt membran-rengøringsmiddel. Tilslut blandes det basiske og sure rengøringsvand og pH-
værdien justeres til mellem 6,5 og 9 inden afledning til kloak. 
 
Sandfiltrene returskylles ca. hver anden uge med havvand/sekundavand. Returskyllevandet 
ledes til sedimentationbassin. 
 
Når afsaltningsanlægget stopper gennemskylles membranerne i 10 – 20 minutter med permeat. 
Skyllevandet har frem til sommeren 2010 været tilsat et biocidmiddel (aktivt stof DBNPA)  for at 
hindre vækst af organisk materiale i membranerne. Når anlægget starter igen ledes skyllevan-
det til kølevandskanalen sammen med koncentratet.  
 
Amagerværket har nu forsøgsvis stoppet for tilsætningen af biocid, men af hensyn til membra-
nernes levetid kan det blive nødvendigt at genoptage tilsætningen af biocid. Hvis det bliver til-
fældet vil det biocidholdige skyllevand blive ledt til afsvovlingsanlæggene eller direkte til kloak.     
 
Ved afsaltning af sekundavand bliver ca. 60 % til permeat og ca. 40 % til koncentrat. Ved af-
saltning af havvand er vandudnyttelsen ikke så høj - ca. 40 % bliver til permeat og ca. 60 % til 
koncentrat.  
 
På baggrund af sporstofindholdet i sekundavandet sammenholdt med de skærpede miljøkvali-
tetskrav for udledninger til recipient jf. bek. 1022 ”Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet” stoppes for 
anvendelse af sekundavand i afsaltningsanlægget, så permeatfremstillingen i stedet alene ba-
seres på havvand.  
 
Status 
I praksis er Amagerværket overgået til at anvende havvand, men endelige foranstaltninger for 
omlægning og styring af driften vil dog først være på plads ca. 1. oktober 2011. 
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I nedenstående tabel er vist de årligt tilførte mængder af sekundavand og havvand til afsalt-
ningsanlægget samt produktionen af permeat og koncentratmængden, der er udledt til køle-
vandskanalen. 
 

             Årligt vandforbrug 
og produktion   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tilført havvand m3 330.328 177.618 189.869 108.800 217.604 199.480 502.816 
Tilført sekundavand m3 630.880 647.684 635.179 657.548 527.395 671.680 554.167 
- heraf anvendt i 
afsvovlingsanlæg 

 
m3 

  
153.212 

  
145.205 

  
171.611 

  
143.465 139.737 180.267 144.204 

Andel sekundavand til 
afsvovling 

 
% 

  
24 

  
22 

  
27 

  
22 27 27 26 

Andel sekundavand til 
sekundavandsanlæg m3 477.668 502.479 463.568 514.083 387.658 491.413 409.963 
Produceret permeat 
fra havvand og se-
kundavand  

 
m3 

  
378.946 

  
362.745 

  
348.877 

  
348.683 300.121 345.430 436.718 

Udledning af kon-
centrat:   

 
447.874 

 
333.117 

 
340.796 

 
300.097 307.957 345.463 476.051 

Tabel 3: Forbrug af havvand og sekundavand samt udledning af koncentrat 

Med stop for anvendelse af sekundavand i afsaltningsanlægget vil fordelingen af havvand og 
sekundavand ændre sig markant. Sekundavandsmængden vil reduceres til den andel, der an-
vendes i afsvovlingsanlæggene, og havvandstilførslen vil øges til ca. 875.000 m3. 
 
Koncentratmængden vil øges til ca. 525.000 m3. 
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Vandbehandling og neutralisationsbassiner 
Blok 1 og 2 har hidtil haft et fælles vandbehandlingssystem. Da AMV2 ikke længere er i drift er 
vandbehandlingen her nu alene til blok 1. 
 
Amagerværkets blok 3 har eget vandbehandlingssystem. Systemerne for blok 1 og 3 er koblet 
sammen via fælles råvandstank.  
 
Det indgående vand i systemerne er primært permeat fra afsaltningsanlægget, mens kommu-
nevand kan anvendes som reserve. Det producerede vand er deionat, der kan anvendes som 
spædevand til kedlerne (kedelvand) eller som spædevand til fjernvarmenettet (fjernvarmevand). 
 
I nedenstående figur er anlægsopbygningen for vandbehandlingen på blok 1 skitseret. 
 

 
Figur 2:  Oversigt over opbygningen af vandbehandlingsanlæg til AMV1. 

 
Hovedkomponenterne i vandbehandlingen er anført i nedenstående tabel. 
  
Komponent Formål 
RO-anlæg (omvendt osmose) Produktion af superpermeat 
Totalafsalter Produktion af deionat til kedelvand og fjernvarme-

vand 
Kondensatrensningsanlæg   Rensning af kondensat fra AMV1 og rensning af 

kondensat fra fjernvarmedamp 
Fjernvarmedelstrømsrensning Rensning af fjernvarmevand 

Tabel 4: Oversigt over vandbehandlingsanlæg og deres formål. 

RO-anlæg 

Afsaltningsan-
læg 

Superpermeat

Totalafsaltning 

Deionat 

Kedelvand Fjernvarmevand

Neutralisationsbassin 

Kølevandskanal

Fjervarmedamp/ 
Returkondensat

Kondensatrens-
ning 

Fjernvarme- 
delstrømsrensning 

Permeat

RO-anlæg 

Totalafsaltning 

Råvand 

Koncentrat fra RO-anlæg 

Regenereringsvand
Regenereringsvand

Koncentrat 
Regenereringsvand 

Regenereringsvand 

Havvand Kommunevand 

Afsvovlingsanlæg/ 
Kloak 
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RO-anlæg 
Osmoseanlægget består af 2 linier. Den ældste linie har en kapacitet på 2x15 m3/h, mens den 
nyeste linie har en kapacitet på 2x18,75 m3/h. Anlæggene producerer superpermeat, som er af 
højere kvalitet end permeat, men produceret på samme type anlæg. Som indgående vand an-
vendes permeat, der er produceret på afsaltningsanlægget. Kommunevand anvendes som re-
serve ved svigtende produktion af permeat. 
 
Anlægget har en udnyttelsesgrad på ca. 85 % ved anvendelse af permeat. Koncentratet, som er 
de resterende ca. 15 %, returneres til afsaltningsanlæggets tilførselselsedning. Når der anven-
des kommunevand reduceres udnyttelsesgraden til ca. 80 %. Membranerne renses efter behov 
med basisk og surt membranrengøringsmiddel, som beskrevet under afsaltningsanlægget. Su-
perpermeatet sendes til 2 permeatbeholdere, der hver er på 100 m3. Der er mulighed for at do-
sere antiscalingsmiddel før osmoseanlægget. 
 
Totalafsaltningsanlæg 
Totalafsaltningsanlægget består af 2 linier. Den ældste linie har en kapacitet på ca. 35 m3/h, 
mens den nyeste linie har en kapacitet på ca. 37,5 m3/h. Anlægget producerer deionat ved ion-
bytning. Indgående vand er normalt superpermeat, men det er også muligt at forsyne anlægget 
direkte med kommunevand. 
 
Deionat sendes til en 2x110 m3 (kold) deionattank. Fra deionattank er der mulighed for spæd-
ning til kedel eller fjernvarmenet. 
 
Ved regenerering af totalafsaltningsanlægget skylles anlægget først igennem med deionat for at 
løfte ionbyttermasserne og løsne aflejret slam. Derefter regenereres ionbyttermasserne med 
henholdsvis NaOH og HCl. Skyllevand og overskydende base og syre ledes til neutralisations-
bassin.  
 
Kondensatrensningsanlæg AMV1 
Når dampen har været igennem kedel og turbine, sendes den på AMV1 gennem fjernvarme-
vekslere eller direkte ud til fjernvarmedampnettet i det indre København. Der dannes kondensat 
i fjernvarmevekslerne, når dampen kondenseres. Ligeledes dannes kondensat fra fjernvarme-
dampnettet. Kondensatet sendes også retur til en 2x100 m3 (varm) returkondensattank på AMV. 
 
Kondensatrensningsanlægget består af 2 linier, der hver har en kapacitet på ca. 400 m3/h. De 
består af en kationbytter og et mixedbed-filter. Der renses hovedsagelig for opløste salte, me-
taloxider og ammoniak. Efter rensningen sendes kondensatet til en 100 m3 (varm) deionattank. 
 
Regenereringsvand sendes til neutralisationsbassin. 
 
Fjernvarmedelstrømsrensning 
Ud over at levere damp til dampnettet leverer AMV1 fjernvarmevand til 6 bar fjernvarmenettet 
på Amager. Vandet renses primært for salte og korrosionsprodukter i fjernvarmedelstrøms-
rensningen. Anlægget kan rense en delstrøm på ca. 3 % af den totale cirkulerende fjernvarme-
mængde på ca. 3.200 m3/h. Anlægget har en kapacitet på ca. 85 m3/h, men under drift renses 
ca. 40 m3/h. Skyllevand og regenereringsvæske ledes til neutralisationsbassin. 
 
Fjernvarmevandet, som spædes fra AMV, konditioneres med NaOH for at minimere korrosion i 
fjernvarmesystemet. 
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Neutralisationsbassin 
Neutralisationsbassinet er todelt og har et samlet volumen på ca. 200 m3. Det er placeret under 
vandbehandlingsanlægget og under lagertanke for HCl og NaOH, så spild umiddelbart kan af-
ledes til bassinet. Tankene til HCl og NaOH er hver på 24 m3 og står på kote 2,4. Alt returskylle-
vand, metaloxider, metalhydroxider, ionbyttermasse, ammoniak samt overskydende syre og 
base fra regenereringerne opsamles i neutralisationsbassiner. Opsamlede væsker neutraliseres 
til pH 7-9, inden der sker udledning. Begge bassiner er udstyret med luft-blandeanlæg og pH 
kontrol samt to svømmerstyrede pumper, som lænser bassinernes væskeniveau, når vandstan-
den i bassinerne når et bestemt niveau og pH intervallet er korrekt. Der kan kun pumpes fra ét 
af bassinerne af gangen. I stedet for udledning til kølevandskanal vil udledning fra bassinerne 
fremover blive ledt til afsvovlingsanlæg eller alternativt til kloak.   
 
Vandbehandling på blok 3 
Vandbehandlingen på blok 3 foregår i store træk som vandbehandlingen på blok 1, dog er der 
ikke RO-anlæg før totalafsaltningsanlægget, dvs. permeat fra afsaltningsanlægget, alternativt 
kommunevand, ledes direkte til totalafsaltningsanlægget. Udover totalafsaltningsanlæg omfatter 
vandbehandlingen på blok 3 kondensatrensningsanlæg og fjernvarmedelstrømsrensningsan-
læg. Neutralisationsbassinet på blok 3 har et volumen på 2 x 80 m3. Her vil udledning ligeledes 
fremover ske til afsvovlingsanlæg eller kloak.  
 
Sedimentationsbassiner 
Sedimentationsanlægget består af fire lige store bassiner, benævnt GND 10, 20, 30 og 40 , 
hvert med et rumindhold på ca. 420 m3. GND 40 er epoxybehandlet. 
 
Under normale driftsforhold benyttes GND10 og GND 30 på skift - til processpildevand fra spu-
ling af kedler, kanaler, skorstene, elfiltre, askesiloer og slaggegårde. 
 
GND 20 anvendes til processpildevand og overskudsslam fra afsvovlingsanlægget. 
 
GND 40 anvendes til returskyllevand fra sekundavandsanlægget samt rengøringsvand. 
 
GND 30 og GND 40 benyttes derudover til neutralisering. 
 
I tilfælde af kedeludsyringer samt lufoskylninger skal det være muligt at disponere over 2 tomme 
bassiner. 
 
Specielt ved kedeludsyringer skal bassin GND 40 benyttes som første tilledningsbassin, da 
dette er epoxybehandlet. 
 
Spildevandssystem 
Spildevand fra Amagerværket omfatter i hovedtræk 
- Overfladevand/pladsafvanding 
- Procesvand direkte til kølevandskanal 
- Spildevand fra vandbehandling  
- Spildevand fra skylning/spuling af kedel- og procesudstyr (røggasvej) 
- Spildevand fra afsvovlingsanlæg 
- Sanitets- og spulevand 
 
Spildevand fra afsvovlingsanlæg samt sanitets- og spulevand ledes til offentligt rensningsan-
læg. Disse spildevandstrømme beskrives ikke her.  
 
De øvrige spildevandsstrømme og de justeringer, som nu foretages, er yderligere beskrevet 
under afsnittet ”Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.  
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Valg af bedste tilgængelige teknik 
Håndtering af spildevand 
Såvel behandling af spildevand i neutralisationsbassin som sedimentationsbassin anses som 
BAT. (jf. s. 280 i BREF-dokumentet) 
 
Hertil kommer, at spildevandet fra sedimentations- og neutralisationsbassinerne så vidt muligt 
genbruges i afsvovlingsanlæggene.  
 
Ressourceforbrug 
Anvendelsen af havvand til fremstilling af permeat samt tilførsel af sekundavand og genbrugs-
vand til afsvovlingsanlæggene betyder overordnet set at grundvandsforbruget begrænses mest 
muligt. 
 
Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
Spildevand 
Afhængig af spildevandets oprindelse er udledning til recipient hidtil foregået 
- direkte 
- via neutralisationsbassin 
- via sedimentationsbassin 
-  
I løbet af de næste to år, i henholdsvis 2011 og 2012, vil udledning til recipient fra først neutrali-
sationsbassiner og sidst sedimentationsbassiner blive udfaset.  
 
Samtidig stoppes for anvendelse af  sekundavand i afsaltningsanlægget, så koncentratet herfra 
alene er fra havvand. 
 
Opdaterede diagrammer over proces- og spildevandsstrømme findes i bilag 3,4  
 
 
Direkte til recipient: 
 
Overflade- og tagvand 
Overflade- og tagvand ledes i eget system til havnebassin/kølevandskanal.  
 
Areal 
Det samlede areal for tagflader og befæstede arealer på Amagerværket udgør skønsmæssigt 
ca. 160.000 m2. 
 
Mængde 
I henhold til DMI er det gennemsnitlige årlige nedbørstal for Hovedstadsområdet 619 mm. Da 
der sker en vis fordampning er nettoværdien mindre. I Miljøprojekt nr 355 ”Miljøfremmede stof-
fer i overfladeafstrømning fra befæstede arealer” fra 1997 er der regnet med en nettonedbør på 
420 mm (jf. side 73) ved estimering af udledninger.   
 
Benyttes tallene (420 - 619 mm) kan udledningen estimeres til 70.000 m3 – 99.000 m3 årligt.  
 
I den miljøtekniske beskrivelse af Amagerværkets blok 1 og 2 i forbindelse med miljøgodken-
delsen af blok 1 og 2 (1997) er der estimeret en udledning på 86.000 m3 af overflade- og tag-
vand.  Siden da er der opført biomasselagre og senest ny miljøbygning til AMV1. 
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Forureningsbegrænsende foranstaltninger: 
Der er i revurderingen af Amagerværkets fællesanlæg stillet vilkår om vurdering af alle direkte 
afløb til recipient . Vurderingen blev gennemført i 2009 og det resulterende projekt med etable-
ring af sandfang og olieudskillere er gennemført i 2010.  
 
Regnvand fra kulkaj ledes til sandfangsbassiner, hvorfra vandet kan pumpes ind på kullene.  
 
Overfladevand fra påfyldningspladser for kemikalier til vandbehandling ledes til neutralisations-
bassiner. 
 
Koncentrat fra afsaltningsanlæg (sekundavandsanlæg) 
Koncentratet fra afsaltningsanlægget på Amagerværket ledes til kølevandskanal. (Jf. afsnit om 
afsaltningsanlæg) 
 
I henhold til de grønne regnskaber for Amagerværket er der i årene 2005 til 2010 udledt flg. 
mængder: 
 
Udledning:  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Middel 
Fra afsaltnings-
anlæg m3 333.117 340.796 300.097 307.597 345.463 476.051 350.520 

Tabel 5: Udledning af koncentrat 

Ved erstatning af sekundavand med havvand vil  den udledte koncentratmængde øges. Kon-
centratet er havvand opkoncentreret med ca. 1,7. 
 
Udledt mængde 
Regnes med fremstilling af en årlig permeatmængde på ca. 350.000 m3  vil der blive udledt ca. 
525.000 m3 koncentrat. Koncentratmængden udgør maksimalt 150 m3 i timen, men vil i gen-
nemsnit kun udgøre ca. det halve.   
 
Status 
I praksis anvendes allerede nu havvand i afsaltningsanlægget. Endelig omlægning og styring af 
anlægget forventes klar 1. oktober 2011. 
 
Eventuel anvendelse af biocid i afsaltningsanlægget, vil først finde sted når afledning af skylle-
vand kan ske til afsvovlingsanlæg eller kloak. 
 
I situationer hvor der ikke kan tilføres havvand til afsaltningsanlægget, f.eks. i forbindelse med 
revision af blok 3 vil deionatfremstillingen ske direkte på drikkevand. Alternativt overvejes etab-
lering af nyt havvandsindtag. 
 
Spildevand fra kedelvandssystem  
Enkelte vandstrømme fra kedelvandssystemet ledes direkte i kølevandskanalen, herunder 

• Spildevand fra kedelnedblæsninger og kedelstarter 
• Tab ved turbinedrift 
• Overløb fra drænopsamlingstanke for dræn fra kedel og turbine 

 
Før deionatet anvendes i kedelvandssystemet konditioneres det med ammoniak i en størrel-
sesorden på 0,3 – 0,5 mg/l. Spildevandet indeholder derfor små mængder ammoniak.  
 
Udledt mængde 
Der er samlet set tale om små mængder.   
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Udledning via neutralisationsbassiner: 
Spildevand fra regenerering og skylning af vandbehandlingsanlæggene ledes til neutralisati-
onsbassin, hvor der foretages pH-justering før udledning. 
 
Det drejer sig om regenereringsvand fra henholdsvis 
- totalafsaltningsanlæg 
- delstrømsrensningsanlæg for fjernvarmevand 
- kondensatrensningsanlæg 
 
Spildevandet som ledes til neutralisationsbassin indeholder overskydende lud og syre fra rege-
nerering samt uddrevne salte, ammoniak og ionbyttermasse. En meget lille del af stofferne vil 
bundfælde sig som slam i bassinet.  
 
Både vandbehandlingen for AMV3 og AMV1 er omfattet af miljøgodkendelsen, “Revurdering, 
Amagerværkets fællesanlæg”. 
 
Bassinet for AMV1 er renoveret i forbindelse med moderniseringen af AMV1.  
 
Bassinerne er todelte og har et volumen på 2x80 m3 for AMV3’s vedkommende og 2x100 m3  
for AMV1. 
 
De årlige udledninger fra neutralisationsbassiner udgør siden 2005:   
Udledning:  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Middel 
Til recipient fra neu-
tralisationsbassiner m3 53.242 55.746 37.756 42.111 31.185 29.630 41.612 

Tabel 6: Udledning fra neutralisationsbassiner 

Udledt mængde spildevand pr. time 
Udledning foregår, når vandstanden i bassinet har et vist niveau. 
Maks. udledning for blok 3 er 100 m3 pr. time  
Maks. udledning for blok 1 er 64 m3 pr. time 
 
Status 
Amagerværket arbejder på færdiggørelse af projekt med genbrug af spildevandet fra neutralisa-
tionsbassinerne i afsvovlingsanlæg. Hvis der ikke er mulighed for tilførsel til afsvovlingsanlæg 
afledes til kloak. 
 
Omlægningen af spildevandsstrømmen forventes klar primo maj 2011. 
 
Udledning via sedimentationsbassiner: 
Spildevand fra skylning og spuling af kedel og procesudstyr i røggasvejen herunder luftforvar-
mere, røggaskanaler mv. ledes til sedimentationsbassin. Drænvand og spulevand fra rengøring 
i forbindelse med aske- slaggesystem ledes ligeledes til sedimentationbassin, (jf. bilag 4). 
 
Spildevandet som ledes til sedimentationsbassin indeholder suspenderet stof, slam, ammoniak 
og tungmetaller (afhængig af brændsel).  
 
Spildevandet pH-justeres og fælder i 24 timer før udledning. 
 
I det omfang det er muligt genanvendes spildevand fra sedimentationsbassiner i afsvovlings-
processen. 
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Spildevand fra kedeludsyring ledes også til sedimentationsbassin. Udledning til kølevandskanal 
sker efter tilladelse fra miljømyndighed jf. vilkår 79 “Revurdering, Amagerværkets fællesanlæg”  
 
Kedeludsyring 
Få gange i en kedels levetid er der behov for udsyring af kedlen, så urenheder og belægninger 
på kedlens vand/damp side fjernes. Udsyring foretages første gang før idriftsættelse af en kedel 
og siden efter behov, normalt kun en tre til fire gange i en kedels levetid.  
 
Udsyring gennemføres i følgende trin 
- skylning og affedtning 
- syrebehandling 
- skylning 
- neutralisation og passivering 
 
De anvendte kemikalier er typisk: affedtningsmiddel, flussyre, inhibitor, ammoniakvand, brint-
overilte, hydratkalk, aktivt kul. Udsyringen foretages af en entreprenør. Ved udsyringen etable-
res udsyringskredsløb bestående af doseringskar, cirkulationspumpe og forbindende rørsy-
stem. Spildevandet fra kedeludsyringen ledes til sedimentationsbassin.  

 
De årlige udledninger til recipient fra sedimentationsbassiner udgør siden 2005: 
Udledning:  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Middel  
Fra sedimentations-
bassin m3 1.377 0 3.296 600 964 33.616 6.642 

Tabel 7: Udledning fra sedimentationsbassiner 

Det lave niveau skyldes den nuværede praksis med genanvendelse i afsvovlingsanlæg.  
 
Hvis der ikke er mulighed for tilførsel til afsvovlingsanlæg f.eks ved  revision af blokkene kan der 
dog være behov for udledninger. Den årlige mængde vurderes normalt ikke at ville overstige 
5.000 – 10.000 m3. I 2010 har genbruget ikke været så stort på grund af frygt for bakterievækst i 
afsvovlingsprocessen. Genbrug af vandet er dog genoptaget. 
 
Amagerværket planlægger i lighed med omlægningen af spildevandsstrømmen fra neutralisati-
onsbassiner som alternativ at udlede til kloak. 
 
Status  
En mere permanent løsning for genbrug i afsvovlingsanlæg, alternativt afledning til kloak forven-
tes at kunne være klar til ca. 1. oktober 2012. 
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Kølevand og kølevandskanal  
Udledning af kølevand fra Amagerværket er omfattet af miljøgodkendelsen af blok 3 af 
23.12.2004.  
 
Pumpekapaciteten for det samlede værk udgjorde med den gamle AMV1 20 m3/s.  
8 m3 /s for blok 3 og 6 m3 /s for hver af de to gamle blokke.     
 
Ved moderniseringen af AMV1 er de gamle hoved- og hjælpekølevandspumper til AMV1 skrot-
tet, og der er etableret nyt hjælpekølevandssystem. Samtidig er kondensatoren skrottet. 
 
Der er installeret to hjælpekølevandspumper med en samlet kapacitet på 0,5 m3/s i forbindelse 
med blok 1. 
 
Kølevandsmængde pr. sek/time 
Med AMV2 ude af drift udgør flowet max. (8 m3/s + 0,5 m3/s) svarende til 30.600 m3 pr. time.  
 
Kølevandsmængden reguleres afhængig af blokkenes drift. Kølevandsmængden er størst ved 
kondensdrift på AMV3.  
 
Kølevandsflowet vil normalt ligge indenfor området 3 m3/s til 8,5 m3/s. Minimumsflow på AMV3 
er 3 m3/s og minimumsflow på AMV1 er 0,125 m3/s. 
 
Særlige forhold: Efter moderniseringen af AMV1 og med de driftsbetingelser, der forventes for 
AMV1 vil der kunne være situationer, hvor AMV1 er i drift uden samtidig drift på AMV3. Det 
gælder specielt ved revisioner på AMV3, hvor hele anlægget er ude.  
 
Samlet oversigt over udledte mængder på timebasis: 
 
 
 Bemærkning Udledning pr. 

time 

Normal drift: Flow i interval-
let: 3 – 8,5 m3/s 

10.800 – 30.600 m3 

 Kølevand 

AMV1 alene 450 – 1800 m3 
Spildevand til recipient: 
Kølevandskanal 

Udledning fra sedimentations-
bassiner 

Vandet genbruges så vidt 
muligt i afsvovlingsanlæg, 
derfor kun meget få ud-
ledninger 

ca. 140 m3 
Permanet løsning med 
stop for udledning ca. 
1.oktober 2012 

Udledning fra neutralisations-
bassiner 

Genbrug i afsvovlings-
anlæg/ alternativt til kloak 
Primo maj 2011 

Stop for udledning til re-
cipient 

Overgang til havvand / stop 
for tilførsel af sekundavand 
Permanent løsning ca. 1. 
oktober 2011 

Maks. 150 m3 (havvand) Koncentrat fra afsaltning-
sanlæg  
( sekundavandsanlæg) 

Gennemsnit på årsbasis  ca. 75 m3 
Procesvand(kedelvandssystem) Lille og varierende mængde  

Tabel 8: Udledning af spildevand til kølevandskanal 
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Bilag 
 
Bilag 1: Vilkår 
 

Vilkår  Vilkårstekst Kommentar 
69 Der skal udtages repræsentative prøver af spildevandstrømmene til analyse med 

nedenstående frekvens: 
 

Tilledt sekundavand minimum 1 gang månedlig. Prøve udtages flowproportionalt 
over 24 timer. 
Udledninger fra sedimentationsbassinet, ved udledning af hver batch. 
Udledninger fra neutralisationsbassin, minimum 1 gang månedlig. 

 
Koncentrationen i udledninger fra sekundavandsanlægget, beregnes på baggrund 
af analysen af det tilførte sekundavand.  
 
Prøverne analyseres for følgende stoffer. Koncentratet skal være beregnet på 
minimum følgende stoffer: 
 

Analyse 
Stof 

Suspenderet 
stof 

Olie kom-
ponenter 

COD BOD Total–P og  Total-N 

Enhed mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
 

Analyse stof Arsen Bly Cadmium Chrom Kobber Kviksølv Nikkel Zink 
Enhed opløst 
stof 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

 

Overgangsvilkår 
 
Det foreslås at 
prøvetagning kun 
fortsætter for sedi-
mentationsbassiner. 

70 Amagerværket skal inden, der indvindes sekundavand fra nye områder, foretage 
en analyse af ovenstående parametre på råvandet og en beregning på koncentra-
tionerne i det udledte koncentrat. En analyse af råvandet og beregninger på kon-
centratet skal sendes til Miljøcenter Roskilde til vurdering og godkendelse, inden 
vandet tages i brug. Hvis Amagerværket eller Miljøcenter Roskilde vurderer, at der 
kan være andre miljøproblematiske stoffer i råvandet, skal der foretages vurderin-
ger (jv. bekendtgørelse nr. 1669) af disse stoffer, før vandet anvendes på Ama-
gerværket.  
 

Dette vilkår er ikke 
relevant efter stop 
for tilførsel af se-
kundavand til af-
saltningsanlæg 

71 pH for det udledte spildevand til kølevandskanalen skal ligge i intervallet 7-9 * Bibeholdes 
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Vilkår  Vilkårstekst Kommentar 
72 Den samlede kritiske spredning ved udledning af sporstoffer til kølevandskanalen 

ikke må overstige 15 m3/s. Den samlede kritiske spredning skal beregnes på 
baggrund af følgende recipientkvalitetsgrænseværdier: * 
 

Parameter Grænseværdier til opgørelse af 
kritisk spredning 

    mg/m3 
Arsen  4
Bly  5,6
Cadmium  2,5
Chrom  1
Kobber  2,9
Kviksølv  0,3
Nikkel  8,3
Zink  86

 
 

 

Ikke længere rele-
vant 

73 Det udledte spildevand til kølevandskanalen fra samtlige neutralisations- og sedi-
mentationsbassiner skal derudover overholde nedenstående årsmiddelværdier: * 

  mg/l 
Suspenderet 
stof 

80

Mineralsk olie 10 

Overgangsvilkår 
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Vilkår  Vilkårstekst Kommentar 
74 Den samlede årlige udledning af kvælstof (målt som total N) og fosfor (målt som 

total P) til kølevandskanalen ikke må overstige følgende mængder:* 
 

Kvælstof Total N  
5 tons/år* 

Phosfor Total P  
1 tons/år * 
  

Er det relevant ? 

75 Den årlige tilledte sekundavandsmængde til afsaltningsanlæggets omvendte os-
mosedel ikke må overstige 1,55 mio. m3. * 
 

Ikke aktuelt  

76 Det udledte spildevand til kølevandskanalen ikke må have økotoksikologisk virk-
ning på alger, bakterier, zooplankton eller rejeyngel efter fortynding i kølevandska-
nal. Miljøcenter Roskilde kan forlange, at Vattenfall Amagerværket foranstalter en 
eftervisning af spildevandets økotoksikologiske virkning efter en anerkendt metode 
efter aftale med tilsynsmyndigheden.* 

Bibeholdes 

77 Der ikke må være synlige mængder opslemmede stoffer fra udledning til de mari-
ne vandområder i afstande større end 30m fra udledningspunktet. Endvidere gæl-
der, at udledningen ikke må give anledning til synlige mængder olie på overfladen. 
* 

Bibeholdes 

78 Sekundavandsledningen kun må tømmes til marine vandområder eller kølevands-
kanalen efter forudgående aftale med Miljøcenter Roskilde.* 

Bibeholdes 

79 I forbindelse med kedeludsyring skal der, senest 3 måneder forinden arbejdet skal 
begyndes, foreligge en projektbeskrivelse med opgørelser over spildevandsudled-
ninger, mængder, prøvetagninger og kontrolforanstaltninger, der skal godkendes 
af Miljøcenter Roskilde.  

Vi arbejder mod 
anvendelse i af-
svovling/ alternativt 
til kloak 

80 Ved hver udledning fra sedimentations- og neutralisationsbassinerne kontrolleres 
pH og de udledte vandmængder. 

Overgangsvilkår 

81 Inden hver udledning fra sedimentationsbassin besigtiges dette for at konstatere, 
om sedimentationen er forløbet tilfredsstillende. Ved hver besigtigelse registreres, 
om vandet er klart, om der er spor af olie eller andre stoffer i udledningsdelen af 
sedimentationsbassinet, og hvad der eventuelt skal gøres, inden vandet udledes  

Bibeholdes 

82 Senest udgangen af 2009 skal der foreligge en projektbeskrivelse med vurdering 
af alle direkte afløb til recipient. I projektbeskrivelsen skal der bl.a. være en vurde-
ring af, hvorvidt der skal opsættes koaliscensolieudskillere ved alle udløb.. 

Vilkåret er opfyldt 

83 Koaliscensolieudskillere skal: 
• godkendes efter Boligministeriets VA-godkendelsesordning, og instal-

lationen skal være udført efter DS 432 Norm for afløbsinstallationer el-
ler tilsvarende. 

• dimensioneres efter den maksimale spildevandsstrøm efter SBI 185 
eller tilsvarende. 

• forsynes med alarm og flydelukke på afløbssiden, der aktiveres, når 
75% af opsamlingskapaciteten er udnyttet. 

• være let tilgængelige for tømning og rensning. På tilløb til udskillere 
skal der være etableret sandfang. Afløb fra udskillere skal føres til en 
nedløbsbrønd. Der skal være mulighed for at udtage vandprøver i en 
frit faldende vandstråle. 

• tømmes senest, når 75% af opsamlingskapaciteten er udnyttet, og 
sandfang skal tømmes, senest når de er halvt fyldte. Udskillere og 
sandfang skal dog tømmes mindst én gang årligt. 
Egenkontrol 

• Udskillere skal pejles mindst hver 3. måned. 
• Udskillere skal tæthedsprøves hvert 5. år af en autoriseret kloakme-

ster 
• Der skal for hver udskiller føres en driftsjournal, der skal opbevares i 

mindst 5 år. Af journalen skal der fremgå: Datoer for pejlinger, tøm-
ninger med oplysning om transportør, tæthedsprøvninger og evt. re-
parationer.* 

 

 
Dette vilkår bør 
opdateres  



 

19 

Vilkår  Vilkårstekst Kommentar 
84 Miljøcenter Roskilde kan forlange at der udtages prøve til analyse af indholdet af 

stoffer i overfladevand der udledes til recipient, hvis der er en konkret mistanke om 
at vandet indeholder stoffer i uacceptable koncentrationer.  
 

Bibeholdes 

86 En gang månedligt indsendes spildevandsanalyser med opgjorte mængder samt 
vurderinger og bemærkninger, samtidig med øvrige månedsrapporteringer dvs. 
senest 6 uger efter månedens afslutning. 

Overgangsvilkår  

87 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden 
med følgende oplysninger: 
- anvendte mængder hjælpestoffer, herunder ammoniakvand 
- afleverede mængder af affald og håndteringsform. 
- de eventuelle aktuelle koder for affald anvendt til indberetning til centrale 

registre. 
- oplag af råvarer pr. 1. januar 
- oplag af hjælpestoffer pr. 1. januar 
- oplag af betydende mængder affald pr. 1. januar 
- oplag af restprodukter til genanvendelse pr 1. januar 
- indfyrede mængder af affald/restprodukter på eget værk 
- antallet af anløbne skibe.  
- den årlige udledte spildevandsmængde fordelt på spildevandsstrømme med 

gennemsnitlige koncentrationer og faktiske udledte mængder af analyserede 
stoffer. 

den beregnede kritiske spredning efter vilkår 72, indtil der meddeles nye spilde-
vandsvilkår. 

Ajourføres.  
Sidste punkt kan 
udgå 

88 Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 15. februar eller opgøres 
i det grønne regnskab. Overskridelser af vilkår 72,74 og 75 skal indberettes, så 
snart Amagerværket er forholdet bekendt, dog senest d. 15. februar. 
  
 

Teksten ”Overskri-
delser af vilkår 
72,74 og 
75......................dog 
senest 15. februar” 
kan fjernes 
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Bilag 2: Situationsplan 
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Bilag 3: Diagram med vand- og spildevandsstrømme på AMV 
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Bilag 4: Spildevandsstrømme til sedimentationsbassiner  
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Bilag 5: Analyser 
 
 
Koncentrationer i vand fra sedimentationsbassiner 
 
Analyser fra 2008 – 2010 
 
Analyser foretages i forbindelse med udledninger. 
 
Der har kun været få udledninger i 2008 og 2009. 
 
I 2010 har der været væsentlig flere udledninger, idet der på grund af frygt for bakterievækst i afsvovlingsanlægget i en periode har været stoppet for 
genbrug. Genbrug af vandet fra sedimentationsbassiner er genoptaget. 
 
 

Koncentration 
Suspenderet 

stof Olie BOD Total-P Total-N 
 Gennemsnit mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
2008  0,1 180 0,1 50 
2009 38,5 0,1 2 0,2 2,5 
20101) 107,2 0,1 77,9 0,56 4,9 

 
 
Koncentration Arsen Bly Cadmium Chrom Kobber Kviksølv Nikkel Zink 
Gennemsnit µg/l µg /l µg /l µg /l µg /l µg /l µg /l µg /l 
2008 5  1  12 0,8   
2009 10,4 5 1 3,2 5 1 10 175 
20101) 8,93 2,8 1,69 36,83 12,2 0,18 23,3 65,5 

1) sidste del af året er ikke med 
 
 
Da sedimentationsbassinerne modtager vand fra forskellige kilder jf. bilag 4 kan der generelt ses nogen variation mellem de enkelte analyser. 
 


	Revurdering_AMV_spildevand
	Revision af udledning til recipient _miljøteknisk beskrivelse_ _8_.pdf

