
 

Miljøstyrelsen • Strandgade 29 • 1401 København K 
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • mst@mst.dk • www.mst.dk 

Dong Energy 

Kraftværksvej 53    

7000 Fredericia 

  

Virksomheder 

J.nr. MST-1270-00947 

Ref. zuyuk/hecla 

Den 18. juni 2013 

 

 
Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder på 
Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia 
 

Dong Energy, Skærbækværket, har med brev af 27. april 2013 søgt om 

miljøgodkendelse af indfyring af naturgas på værkets hjælpedampkedel.  

 
Afgørelse  

Dong Energy har med mail af 6. juni 2013 søgt om tilladelse til at igangsætte 

bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen 

tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens
1
 § 33 stk. 2, at virksomheden 

påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en miljøgodkendelse, til 

de anlægsmæssige ændringer til indfyring af naturgas på værkets 

hjælpedampkedel.   

 

Byggeriet sker på virksomhedens eget ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de vilkår, 

Miljøstyrelsen efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. I skal være 

opmærksomme på, at virksomheden ikke må påbegynde driften, før Miljøstyrelsen 

har givet miljøgodkendelse til det anmeldte projekt. 

 

Vær også opmærksom på at kommunen skal give byggetilladelse før virksomheden 

kan påbegynde bygge- og anlægsarbejderne. 

 
Baggrund for afgørelsen 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der gives tilladelse til at 

påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodkendelse, hvis 

arbejdet sker i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Det er en 

forudsætning, at den godkendende myndighed vurderer, at 

virksomheden/anlægget kan opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden vil 

kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. 

 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. 

 

Skærbækværket er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om 

kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen) 

pga. værkets kapacitet til opbevaring af letolie på samlet set over 25.ooo tons.  

Dette gør Skærbækværket til en kolonne 3 virksomheden, og værket har 

udarbejdet en sikkerhedsrapport, som er accepteret af risikomyndighederne d. 3. 

november 2010.  

 

Miljøstyrelsen mener, at der er redegjort for at anlægget og ændringerne isoleret 

set ikke indebærer en øget risiko. Bygge- og anlæg tilladelsen, der gives  med 

                                                             
1
 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 



 

2 

denne afgørelse, vurderes ikke at medføre markante ændringer i risikoforholdene 

for det interne og eksterne miljø. 
 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde 
bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages. 
 

Med venlig hilsen 
 

Zübeyr Yüksel 

72544216 
zuyuk@mst.dk 
 
 

Kopi til: 

Fredericia Kommune  kommunen@fredericiakom.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

 


