
 

Odense 
J.nr. MST-1270-00512 
Ref. HECHR  
Den 23. august 2011 
 

Vattenfall, Fynsværket  
Havnegade 120 
5000 Odense C 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Afgørelse om VVM pligt for tilladelse til udledning af kølevand fra 
Fynsværket 
 
Miljøstyrelsen har den 30. juni 2011 modtaget jeres anmeldelse via Odense 
kommune om ny tilladelse til udledning af kølevand, når den nuværende 
udløber til august 2012. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at projektet er om-
fattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 2a. Projektet er en nødvendig 
del af kraftværkets drift, således at værket ikke fortsat kan drives uden en 
ny tilladelse til udledning af kølevand. Da tilladelsen til udledning af køle-
vand udløber til august 2012, jfr. Miljøklagenævnets afgørelse af 4. august 
2009 (J.nr. MKN-100-00011) og da der ikke tidligere er VVM-redegørelse 
for udledningen, kan en ny tilladelse ikke gives, før der er udarbejdet kom-
muneplantillæg og tilhørende VVM-redegørelse. Projektet er således VVM-
pligtigt. 
 
Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 
af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. I henhold til bekendtgørel-
sens §11, stk. 1 er Miljøstyrelsen myndighed for afgørelsen. 
 
VVM-pligten indebærer at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt 
kommuneplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en redegørelse der 
indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt 
tilladelse til projektet. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.  
 
Tilladelse til udledning af kølevand fra Fynsværket har været under mere 
eller mindre konstant myndighedsbehandling siden der i 1987 blev givet 
miljøgodkendelse til indretning og drift af blok 7. Den del af afgørelsen, der 
omhandler udledning af kølevand, er 2 gange behandlet i klagesystemet 
(Miljøstyrelsen og efterfølgende Miljøklagenævnet). Senest har Miljøklage-
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nævnet hjemsendt afgørelsen til fornyet behandling, herunder gjort gælden-
de tilladelse midlertidig med udløb 4. august 2012. 
 
Vattenfall har søgt om tilladelse til uændret udløbssted for kølevandet. Den 
ansøgte maksimalt tilladte udledte varmemængde er dog lavere end i gæl-
dende godkendelse. 
 
Der har ikke tidligere været udarbejdet VVM-redegørelse for Fynsværket. 
 
Odense Kommune har ved fremsendelse af anmeldelsen oplyst, at det an-
meldte projekt er i overensstemmelse med gældende lokalplaner. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder 
Da projektet kan påvirke Natura-2000 området Odense Fjord (nr. 110) væ-
sentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af forslaget til kommu-
neplantillæg og af projektets virkninger på området, under hensyn til områ-
dets bevaringsmålsætning, før et kommuneplantillæg kan udstedes og før 
der kan meddeles tilladelse til projektet. Dette følger af bkg. nr. 408/2007 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Viser konsekvensvurderingen at kommuneplantillægget eller projektet vil 
skade området, kan kommuneplantillægget ikke udstedes og projektet ikke 
tillades. 
 
Udledning af kølevand vil påvirke Natura-2000 området, ved at hæve tem-
peraturen i såvel den nederste del af Odense Å som en del af Seden 
Strand. Temperaturstigningen kan påvirke den biologiske balance i områ-
derne, f.eks. ved at forstærke den eutrofierende effekt af udledning af næ-
ringssalte. Der er således en mulighed for at påvirke de naturtyper og arter, 
som indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende 
indkaldelse af ideer og forslag, den 24. august 2011. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinte-
resser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal 
sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kø-
benhavn NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for 
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et 
gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisa-
tioner og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sen-
de en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke 
begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebe-
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tales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler 
og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Kopi til:  
Odense Kommune, Nørregade 36 – 38, 5000 Odense C, oden-
se@odense.dk
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, na-
tur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Odense lokalafdeling, odense@dof.dk
 

 
Med venlig hilsen 
Tlf dir 7254 4226 
hechr@mst.dk 

 
 
Henning Christiansen 
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