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Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere 
forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedvær-
ket. 
 
 

Bygherre 
 
DONG Energy – Enstedværket, Flensborgvej 185, 6200 
Åbenrå 
 

Anlæg Udpumpning af lettere forurenet vand fra spunsmellem-

rum ved havnekaj 

Kommune Åbenrå Kommune 

Placering 
 
Ved havnekaj på Enstedværket 

 

Indledning 
Den yderste spunsvæg ved kajen ved Enstedværket er med alderen blevet 
svækket. For at sikre stabiliteten af den ydre spuns og dermed sikkerheden 
ved arbejde på kajkanten, indtil stabiliteten af den ydre spunsværk er blevet 
udbedret, er der ansøgt om tilladelse til en sænkning af vandspejlet i kam-
meret mellem den ydre og indre spunsvæg.  
 
Vandspejlet mellem de 2 spunsvægge ønskes sænket med 3 m. Dette sva-
rer til, at der oppumpes og udledes ca. 2.500 m3 vand til fjorden. Oppump-
ningen forventes at kunne foretages med en ydelse på 12-24 m3/time. Det 
betyder, at den ønskede udledte vandmængde vil kunne udledes over en 
periode på 4-8 dage. 
 
Forureningen af vandet er af rådgiver for virksomheden vurderet til at stam-
me fra spild og støv fra den daglige håndtering af kul på pladsen. For at 
kunne karakterisere vandet er der udført en række analyser. 
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Det lavere vandspejl skal herefter opretholdes frem til, at den ydre spuns-
væg er endeligt forstærket. Udpumpningen forventes afsluttet senest 1. ok-
tober 2010. Den udledte mængde vil afhænge af tætheden af spunsen. Det 
vurderes af virksomhedens rådgiver, at være en begrænset mængde der 
herefter skal udledes.  Det er ligeledes af rådgiver vurderet, at dette vand vil 
være en blanding af havvand og grundvand, som forventes at være forure-
ningsmæssigt uproblematisk.  
 
Selve udledningen vil ske ved havnekajen på mindst ca. 18 m´s dybde. 
 

 

Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningspro-
ces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang.  
 
Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis 
det: 
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1. enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006). 

2. eller er omfattet af VVM-bekendtgørelses bilag 2 og det på grund af dets 
art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig 
indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning 
- screening - skal ske ud fra kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 

 
VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1 og 2. Den skematiske frem-
stilling giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der 
eventuelt kan udløse VVM-pligt. Skema 1 vedrører projektets karakteristika 
og geografiske placering. Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning 
og angiver således om og hvordan projektet må antages at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
VVM-screening af projektet 
Miljøcenter Odense vurderer, at udledning af lettere forurent vand fra 
spunsmellemrum på Enstedværket er omfattet af bilag 2, jf. punkt nr. 14. 
Som nævnt ovenfor, er anlæg og projekter angivet i bilag 2 VVM-pligtige, 
hvis det må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. 
 
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I skema 1 er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vur-
deres ud fra i VVM-screeningen, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
 
Skema 1  

Kan projektet få en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende kriterier?  
(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 
jf. skema 2).   

 
Ja 

 
 Nej 

 
Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 
 

1. Projektets karakteristika    

a. Projektets dimensioner  x Der vil ikke blive bygget eller etableret store bygningsværker 
b. Kumulation med andre projekter x  Udledning af miljøfremmede stoffer fra andre kilder 
c. Anvendelsen af naturressourcer  x Naturressourcer bliver ikke anvendt I væsentligt omfang 
d. Affaldsproduktion x  Der vil ske udledning af lettere forurenet vand 
e. Forurening og gener x  Det vil være støj fra pumper 
f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 
til de anvendte stoffer og teknologier 

 x Ikke relevant for dette projekt 

2. Projektets placering. Den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder, der 
bliver berørt af projektet.  

   

a. Nuværende arealanvendelse  x Pumperne vil være etableret på den nuværende kulhavn. 
b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 
 x Udledningen vil ikke påvirke havmiljøet udenfor opblandings-

zonen. 
c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 

opmærksomhed på:  
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Kan projektet få en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende kriterier?  
(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 
jf. skema 2).   

 
Ja 

  
 Nej Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 

 

1. Vådområder/vandområder x  Udledningen vil ske til Åbenrå Fjord 
2. Kystområder  x Udledningen vil  ske til Åbenrå Fjord ved en erhvervshavn 
3. Skovområder  x Projekter vil ikke berøre skovområder 
4. Reservater og naturparker 

 
 
 

x Projektet vil ikke berøre reservater eller naturparker 

5. Vadehavsområdet  x Projektet vil ikke berøre vadehavsområdet 
6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

 
 

  x Projektet vil ikke berøre højt målsatte områder 

7. Områder, hvor de fastsatte 
    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 
x 

  Udledningen sker til Åbenrå Fjord, der er påvirket af miljø-
fremmede stoffer. 

8.  Tætbefolkede områder  x Projektet vil ikke berøre tætbefolkede områder 
9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-
logisk synspunkt 

 
 

 x Projektet vil ikke berøre vigtige landskaber 

 
 
 
1b og 1d 
Kumulation med andre projekter og affaldsproduktion. 
Udledningen af vand fra spunsmellemrummet vil betyde, at der bliver tilledt 
miljøfremmede stoffer (tungmetaller og PAHér) til Åbenrå Fjord. Analyser af 
spunsvandet viser, at kun få stoffer; arsen, mangan, kobber og nikkel, vil 
blive udledt i koncentrationer, der er højere end det potentielle miljøkvali-
tetskrav. Efter opblanding med fjordvandet vil de potentielle miljøkvalitets-
krav kunne overholdes. 
 
Efter den første vandspejlssænkning forventes det at koncentrationerne af 
stofferne i vandet, der skal udpumpes, vil være lavere og dermed vil miljø-
belastningen være endnu mindre. 
 
Fra kommunale renseanlæg samt Åbenrå Havn vil der ligeledes ske en ud-
ledning af miljøfremmede stoffer. Eftersom koncentrationsniveauet af de 
miljøfremmede stoffer i udledningen efter opblanding kan overholde de po-
tentielle miljøkvalitetskrav vurderes det, at udledningen ikke vil bidrage væ-
sentligt til den kumulative effekt.  
 
1e 
Forurening og gener 
Den første sænkning af vandspejlet på 3 m er anslået til at tage mellem 4-8 
dage. Herefter vil der kun skulle pumpes for at opretholde vandspejlssænk-
ningen.  Det er af ansøger oplyst, pumperne vil blive placeret i brønde med 
dæksler over. Det vurderes derfor at støjen fra pumperne vil være meget 
begrænset, om overhovedet hørbar. 
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2.c.1 og 2.c.7. 
Vandområder og områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede 
er overskredet. 
Udledningen af lettere forurenet vand sker til Åbenrå Fjord. Området om-
kring Enstedværket er i forvejen kølevandspåvirket og den indre del af 
Åbenrå Fjord er endvidere belastet af udledninger fra Åbenrå By og Havn.  
Da de udledte koncentrationer fra udpumpningen af vand fra spunsmellem-
rummet er meget lave, jf. afsnit 1b og 1e, vurderes det, at udledningen ikke 
vil påvirke den samlede belastning af den indre fjord med miljøfremmede 
stoffer væsentligt.    
 
Natura 2000 områder og bilag IV arter 
Der er ikke et maritimt Natura-2000 område i nærheden af udledningen. 
Åbenrå Kommune har oplyst, at der lever marsvin, der er en bilag IV-art, i 
Åbenrå Fjord. Da de udledte koncentrationer er under potentielle miljøkvali-
tetskrav vurderes det, at udledningen ikke vil få indflydelse på levebetingel-
serne for marsvinene.  
 
Der er derfor ikke krav om at der skal foretages en nærmere konsekvens-
vurdering af projektets virkninger på, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 
2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-
områder samt beskyttelse af visse arter.  
Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning og væsentligheden af de 
miljøpåvirkninger der er indfanget i skema 1. 
 

Skema 2  
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.  
Angiv med kryds hvis det, jf. ja´erne fra skema 1, 
vurderes at anlægget kan få en væsentlig indvirk-
ning på miljøet i relation til påvirkningens:  

1b 1d 1e 2.c.1 
 

2.c.7 

• Omfang (geografisk område og antal personer der 
berøres) 

Nej Nej Nej Nej Nej 

• Grænseoverskridende karakter Nej Nej Nej Nej Nej 
• Grad og kompleksitet Nej Nej Nej Nej Nej 

• Sandsynlighed Nej Nej Nej Nej Nej 
• Varighed, hyppighed og reversibilitet Nej Nej Nej Nej Nej 

 
Sammenfatning og konklusion 
Screeningen viser at udledningen af lettere forurenet vand ikke vil påvirke 
miljøet væsentligt. 
Miljøcenter Odense konkluderer derfor, at udledningen ikke er vvm-pligtigt. 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøcenter Odense for at få 
en vurdering. 
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