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Afgørelse om at afbrænding af deponigas på Fynsværkets blok 7 ikke 
er VVM-pligtigt 
 
Miljøcenter Odense har den 12. februar 2010 modtaget jeres anmeldelse 
vedrørende afbrænding af deponigas fra depot på Stige Ø på Fynsværkets 
blok 7. Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 
6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning. Fynsværket er omfattet af bilag 1, 2a 
i nævnte bekendtgørelse. Da den ansøgte ændring vurderes ikke et kunne 
sidestilles med nyanlæg, er ændringen omfattet af bilag 2, pkt. 14. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at pro-
jektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgø-
relsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2. 
 
Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses i vedlagte notat. 
 
Afgørelsen offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af afgørelse om 
ikke godkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 i Odense 
Ugeavis og på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at 
projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før miljøcenteret kan træffe 
afgørelse i sagen. Etablering af projektet kan derfor forudsætte godkendel-
se  efter anden lovgivning. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har be-
skrevet for miljøcenteret og på baggrund af de miljømæssige forudsætnin-
ger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 
bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser 
VVM-pligt. 
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Hvis der går længere tid, inden projektet gennemføres, bør I også foretage 
fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til ste-
de.  
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdæk-
kende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af 
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen (planlovens § 58 og § 59).  
 
Afgørelsen annonceres i Odense Ugeavis den 26. maj 2010. 
 
Klagefristen er 4 uger fra offentlig annoncering og udløber således den 23. 
juni 2010 kl. 16.00. Klagen skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rente-
mestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til nkn@nkn.dk.  
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende 
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen 
af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får 
helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan 
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
I tilfælde af klage kan Naturklagenævnet beslutte at eventuelt meddelte til-
ladelser ikke må udnyttes før klagesagen er færdigbehandlet. 
 
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i 
dag. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Henning Christiansen 
Tlf. dir. 7254 8427 
hechr@ode.mim.dk  
 
 
 
 
Kopi til: 
Odense Kommune, Nørregade 36 – 38, 5000 Odense C, 
odense@odense.dk
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk
Odense Brandvæsen, Åsumvej 35, 5240 Odense NØ, odbra@odense.dk
Fyns Politi, Hans Mules Gade 1 – 3, 5000 Odense C, fyn@politi.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 25, 6760 Ribe, 
syd@sst.dk
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Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsrådet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, 
natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Odense lokalafdeling, odense@dof.dk
 
 
 
Bilag: Screeningsnotat 
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