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Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965.

INTERESSENTERNE ER:
Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm
Kommune og Rudersdal Kommune.

Der er i alt (2006) ca. 202.000 indbyggere i Nordforbrændings interessent-
kommuner.

NORDFORBRÆNDING

SELSKABETS FORMÅL ER:

- At planlægge, etablere og/eller drive alle former for aktiviteter og
hertil hørende anlæg indenfor affaldsbehandling, herunder gen-
brug for interessenterne.

- At drive fjernvarmevirksomhed.

- At planlægge, etablere og/eller drive andre aktiviteter med til-
hørende  anlæg indenfor miljø- og energisektorerne i tilknytning 
til ovenstående aktiviteter eller bestyrelsens nærmere bestemmelser.

- At medvirke til et positivt samarbejde interessenterne imellem og
med interessentskabet.
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Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt niveau at drive en
effektiv forsyningsvirksomhed indenfor miljø- og energiområdet i nært
samarbejde med interessentkommunerne.

Visionen er at opbygge og fastholde en sammenhæng i aktiviteterne med
udgangspunkt i affalds- og fjernvarmeområdet. Fra affaldet smides ud til
det bliver genanvendt, brændt eller deponeret. Fra energien er produceret
til fjernvarmen er leveret hos forbrugeren.

Ved opgaveløsningen vil Nordforbrænding ud fra en teknisk, økonomisk
og administrativ afvejning løbende vurdere og lægge vægt på kvalitet, ydre
miljø og arbejdsmiljø for til stadighed at være en virksomhed, som ejere,
brugere, naboer og medarbejdere kan være tilfredse med.

MILJØ & ENERGI 
MED VISIONER
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HØRSHOLM/KARLEBO GENBRUGSPLADS

TOELT LOSSEPLADS  

ALLERØD GENBRUGSPLADS

BAKKEGÅRDSVEJ CONTAINERPLADS

HØJVANGEN CONTAINERPLADS

CONTAINERHAVEN

NORDFORBRÆNDING



Nordforbrændings arbejdsområder:

Affaldsforbrænding og energiproduktion
Sikre forbrændingskapaciteten. Mindske miljøbelastningen fra forbrænd-
ingen og energiproduktionen. Basere energiproduktionen på affald, flis og
andre miljøvenlige brændsler.

Fjernvarmeforsyning
Professionel og serviceorienteret forsyningsvirksomhed.
Høj forsyningssikkerhed og fortsat udbygning af forsyningsområdet.

Genbrug og genanvendelse
Fortsat udvikling af genbrugspladserne i forhold til service og drift med øje
for miljømæssige og økonomiske aspekter.

Deponering og specialbehandling
Sikre deponeringskapaciteten.
Udsortering og sikker bortskaffelse af problemaffald.

Fælles affaldsområder
Højt fagligt niveau og tæt samarbejde med interessentkommunerne.
Udvikle og optimere fællesordninger.

MILJØ & ENERGI 
MED VISIONER
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AFFALDSFORB
& ENERGIPRO

Varmtvandsanlægget består af tre ens ovnlinier, hver med en forbrænd-
ingskapacitet på 3 tons pr. time.
Anlæggets samlede kapacitet er 21 MW varme pr. time. Hver ovnlinie er
udstyret med en semi-tør røggasrensning samt rensning for dioxin og
nitrogenoxider (NOx).

Ovnlinierne kan drives hver for sig.

VARMTVANDSANLÆG

VANDVARMEVEKSLER
FJERNVARMENET

OVN KEDELNEDDELER REAKTORPOSEFILTER
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Luftemissioner Støv HCl SO2           HF NOx TOC

Enhed mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3      mg/Nm3      

Grænseværdi 10 10           50            1 200            10             



RÆNDING   
DUKTION

GENERATOR

AKTIVT KUL

POSEFILTER

TURBINE

OVERBEHOLDER

KEDEL

RESTPRODUKTUDTAG

GIPS OG SLAMUDTAG

VANDVARMEVEKSLER
FJERNVARMENET

VASKETRIN 1 (HCl)

OVN ELFILTER

VASKETRIN 2 (SO2)

SLAGGEUDTAG

FILTERPRESSE

SANDFILTER

Kraftvarmeanlægget består af en ovnlinie med en forbrændingskapacitet
på 10 tons pr. time.
Ovnliniens kapacitet er 7,4 MW el og 20,8 MW varme pr. time.
Ovnlinien er forsynet med et to trins vådt røggasrensningsanlæg, samt
rensning for dioxin og nitrogenoxider (NOx).

KRAFTVARMEANLÆG
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CO Cd + TI      Hg         Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V PAH Dioxiner og furaner

mg/Nm3           mg/Nm3        mg/Nm3 mg/Nm3                                     mg/Nm3          ng/Nm3

    50                0,05           0,05 0,5                                 0,005            0,1 



FJERNVARME

HELSINGØR
FJERNVARMEFORSYNING

HORNBÆK 
FJERNVARME

NIVÅ FJERNVARME

HØRSHOLM FJERNVARME

KOKKEDAL FJERNVARME

NORDFORBRÆNDING

VATTENFALL
GASFYRET
KRAFTVARMEANLÆG

Nordforbrænding ejer og driver Hørsholm Fjernvarme, Kokkedal
Fjernvarme og Nivå Fjernvarme.

De tre fjernvarmeforsyninger indgår endvidere i et samlet forsyningsom-
råde, der strækker sig fra Rudersdal i syd op til Helsingør og Hornbæk i
nord.

Transmissionsledningen fra Nordforbrænding til Vattenfall’s gasfyrede
kraftvarmeanlæg i Helsingør er ca. 17 km lang.

HØRSHOLM FJERNVARME
Hovedledningsnettet ca. 19 km. dobbeltledning
Antal kunder ca. 1250 

KOKKEDAL FJERNVARME
Hovedledningsnettet ca. 11 km. dobbeltledning
Antal kunder ca. 500

NIVÅ FJERNVARME 
Hovedledningsnettet ca. 15 km. dobbeltledning
Antal kunder ca. 800

8



I Nordforbrændings tre fjernvarmeafdelinger tilbydes kunderne - ud over
miljørigtig fjernvarme produceret ved affaldsforbrænding:

- Serviceaftaler, hvor Nordforbrænding varetager opgaven med at 
vedligeholde kundens fjernvarmeinstallationer

- Procesvarme til brug i fjernkølingsanlæg

- Konvertering fra el-opvarmning til fjernvarme

- Rådgivning om energibesparelser, herunder afkølingsforbedring 
i kundeinstallationerne

FJERNVARME
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En af hjørnestenene i kommunernes affaldsordninger er udsortering af
affald til genanvendelse, forbrænding og deponering. Nordforbrænding
varetager på vegne af kommunerne driften af følgende genbrugspladser: 

Allerød Genbrugsplads, Bakkegårdsvej, Højvangen, Hørsholm/Karlebo
Genbrugsplads og Containerhaven.

Transport af affald fra genbrugspladserne varetages af private entreprenø-
rer, ligesom en stor del af affaldsbehandlingen foregår på private mod-
tageanlæg.

GENBRUG OG 
GENANVENDELSE

�Affaldet sorteres i op til 30 forskellige
fraktioner.

�Der afleveres ca. 54.000 ton affald 
om året.

�Der er ca. 700.000 besøg om året.

�Genbrugspladserne holder åbent      
stort set alle årets dage.

FAKTA
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GENBRUG OG 
GENANVENDELSE

Udvikling af affaldsmængderne på genbrugspladserne

Behandling af affald på genbrugspladserne
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Nordforbrænding driver Toelt Losseplads, der modtager deponerings-
egnet affald.

Toelt Losseplads har følgende aktiviteter:

- Modtagelse af affald til deponering f.eks. glasaffald, der ikke kan
genanvendes, isoleringsmateriale, keramik, lettere forurenet jord    
og meget andet

- Specialdepot til asbestaffald

- Midlertidig oplagring af biomasse f.eks. rødder og stød til 
forbrænding

- Midlertidig oplagring af forbrændingsegnet affald

- Modtagelse og omlastning af farligt affald

DEPONERING

�Etablering og første miljøgodkendelse 
i 1981.

�Revideret miljøgodkendelse i 2005.

�Samlet areal på ca. 100.000 m2.

�Bunden af lossepladsen består af 3-4
meter moræneler og dræn til opsamling
af perkolatvand.

�Opdelt i 4 forskellige delområder: 
Område 1 er færdig opfyldt, område 
2 og 3 er aktive enheder i dag, 
område 4 kan benyttes senere.

�Plads til ca. 200.000 m3 mere 
affald.

FAKTA
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Alle private husholdninger, institutioner og virksomheder skal have
mulighed for at komme af med alt farligt affald på en nem og miljømæs-
sig forsvarlig måde.

Derfor har interessentkommunerne etableret en indsamlingsordning for
farligt affald, som Nordforbrænding har drevet siden den 1. januar 2006.

Indsamlingen varetages af eksterne vognmænd, der er godkendt til trans-
port af farligt affald, og behandlingen varetages af virksomheder, der er
godkendt til modtagelse og behandling af farligt affald.

For at sikre en korrekt affaldshåndtering tilbyder Nordforbrænding de
affaldsproducerende virksomheder vejledning og sikkerhedsrådgivning.

SPECIALBEHANDLING-
FARLIGT AFFALD
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Eksempler på farligt affald:

�Olieaffald f.eks. dieselolie, fyringsolie og  
opsug fra olie- og benzinudskillere.

�Husholdningskemikalier f.eks. eddikesyre, 
terpentin, spraydåser og malingsrester.

�Bekæmpelsesmidler f.eks. insekt- og 
ukrudtsmidler og muse- og rottegift.

�Industrikemikalier f.eks. syreaffald, frem-
kaldervæske og trykfarve.

�Klinisk risikoaffald f.eks. sygehusaffald, 
kanyler og vævsprøver.

�Batterier f.eks. nikkelcadmium-, 
litium- og kviksølvsbatterier.

FAKTA



Nordforbrænding løser sammen med teknikere fra kommunerne en
række plan- og kortlægningsopgaver på affaldsområdet.

Vigtige opgaver:
- Affaldsplanlægning
- Affaldskortlægning
- Uarbejdelse af affaldsregulativer
- Information og vejledning til borgere, virksomheder, transportører 

og behandlingsanlæg
- Forsøg med nye ordninger og indsamlingsmetoder

FÆLLES AFFALDSOMRÅDER
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Genanvendelige materialer
(22.000 ton)

Haveaffald til kompostering
(12.000 ton)

Elektricitet (43.000 MWh)

Fjernvarme (215.000 MWh)

Fjernkøling (2.800 MWh)

Slagger til genanvendelse
(17.500 ton)

Jern (1.400 ton)

Aluminium (175 ton)

NORDFORBRÆNDINGS AFFALDSHÅNDTERING
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Brændt på Forbrændingsanlægget (110.000 ton)

Affaldsproducenter

Modtaget på genbrugspladserne (54.000 ton)

Deponeret på Toelt Losseplads (2.500 ton)



Savsvinget 2
2970 Hørsholm

Telefon 45 16 05 00
Telefax 45 16 05 11

Email: nordf@nordf.dk
www.nordf.dk

NORDFORBRÆNDING
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