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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udvidelse af areal til træflis-
opbevaring ved Østkraft Produktion A/S 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har den 16. februar 2012 modtaget ansøgning fra 
Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne om udvidelse af arealet 
på havnen til opbevaring af træflis. 
 
Miljøstyrelsen anmodede den 23. februar 2012 om supplerende oplysninger 
til belysning af sagen. Østkraft A/S har den 28. september 2012 fremsendt 
de ønskede oplysninger.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til for-
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, er 
derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
I forlængelse af virksomhedsfraflytning på naboarealet til Østkraft Produkti-
on A/S eksisterende kul-og flisoplag, har værket overtaget arealet, således 
at Østkraft Produktion A/S fremover opbevarer fast brændsel på følgende 3 
matrikler: 367, 368 og 370 Rønne Bygrund, alle beliggende på kulkajen.  
 
Arealet indgår i planområde 101.E.03 (Kulpier mm), der i kommuneplanen 
er udlagt til havneformål.  
 
Træflisen ankommer med skib – og der ankommer årligt 6-9 leverancer i 
perioden november til marts.  
 
Den tillagte matrikel har et estimeret areal på 3.200 m2, hvoraf en lagerbyg-
ning optager ca. halvdelen. Arealet af Østkraft Produktion A/S eksisterende 
oplagsplads på kulkajen er opgjort til noget over 5.000 m2. 
 
Området hvor træflisen skal ligge, er befæstet og forsynet med en 4 meter 
høj støttemur i beton. Regnvand fra området ledes til offentlig kloaksystem 
via olieudskiller. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
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VVM 
Forhold til planlovens VVM-regler 
Kraftværket er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 punkt 2a. Ifølge 
bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 14, kan en ændring af et bestående anlæg, 
være omfattet af VVM-reglerne, hvis udvidelsen/ændringen kan være til 
skade for miljøet. Da arealudvidelsen af brændselsoplagspladsen på Øst-
kraft Produktion A/S, ikke giver anledning til en væsentlig forøgelse af virk-
somhedens emissioner eller andre miljøpåvirkninger, er dette ikke tilfældet. 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer derfor, at ændringen ikke er omfattet af 
VVM-reglerne, og der skal således ikke gennemføres en screening.    
 
Miljøforhold 
Da Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at udvidelsen af arealet til træflisopbe-
varing ikke kan betragtes som en væsentlig ændring, har modtagelsen af 
ansøgningen ikke været annonceret i henhold til § 11 i godkendelsesbe-
kendtgørelsen. 
 
Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne er omfattet af Miljøgod-
kendelse af Østkraft blok 6, december 1990 med efterfølgende revurdering 
april 2003. Godkendelsen omfatter vilkår for indretning, drift og forurenings-
begrænsende foranstaltninger. Oplagring af flis på matr. nr. 370 er herefter 
omfattet af bestemmelserne i denne regulering.  
 
Håndtering af biobrændsel i form af træflis er velkendt på værket idet Øst-
kraft Produktion A/S siden 1996 har haft mulighed for at anvende biomasse 
som erstatning for maksimal 20% kul.  
 
Støj:  
Da der er tale om forøgelse af arealet og ikke produktion, forventes dette 
ikke at medføre en forøgelse af antallet af laster af brændsel til virksomhe-
den.  
 
Støv og lugt:  
Der forventes ingen ændringer i emissionerne fra flisoplaget(støv og lugt) 
idet ændringen alene omfatter en forøgelse af areal hvor flisen opbevares.  
 
Overfladevand:  
Overfladevand ledes via olieudskiller til det offentlige kloaksystem i henhold 
til tilslutningstilladelse meddelt af kommunen.  
 
Afgørelsen omfatter ingen ændring eller kapacitetsudvidelse på Østkrafts 
Blok 6. Jf. Miljøgodkendelse af 28. oktober 1995 til træflisfyringsaggregat på 
Østkraft Blok 6, samt efterfølgende revurderinger, kan træflis erstatte indtil 
til 20 % af kulforbruget. 
 
På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at arealforøgelse til 
flis opbevaring på kulkajen med mart. nr. 370 ikke vil øge miljøpåvirkninger-
ne fra Østkrafts Produktion A/S.  
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Arealændringen vil blive indarbejdet ifm Miljøstyrelsen’s igangværende re-
vurdering af værket.  
 
Øvrige myndigheders bemærkninger til sagen 
I mail af 9. august 2012 har beredskabet ved Bornholms Regionskommune 
oplyst, at oplag af flis er omfattet af tekniske forskrifter(jf. FSK 11050 af 1. 
februar 1990 med senere ændringer). Således kræver oplag over 1.000 m3 
som udgangspunkt tilladelse. Bornholms Regionskommune mener ikke at 
en sådan tilladelse er givet til Østkraft Produktion A/S. 
 
Idet Bornholms Regionskommune er myndighed for ovenstående, skal Mil-
jøstyrelsen henvise Østkraft Produktion A/S til at kontakte kommunen.  
 
Herudover har kommunen ingen bemærkninger.  
 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen om ikke-godkendelsespligt kan, jf. godkendelsesbekendtgørel-
sens § 21, stk. 2 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

• ansøgeren 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens  udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• sundhedsstyrelsen 
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 
99 og 100  

• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket un-
der-retning om afgørelsen 

 
Afgørelsen vil blive annonceret den 8. oktober 2012 på Miljøstyrelsens 
hjemmeside www.mst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde,  
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller post@mst.dk. Klagen skal senest 
være modtaget den 5. november 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresen-
der klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr.  
 
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Roskilde. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter.  
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-
byrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-
rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 
kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøkla-
genævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Eva Nissen  
7254 4329  
evnis@mst.dk  
 
 
 
Kopi til: 
 

• Bornholms Regionskommune, att. Helle Renée: Helle.renee@brk.dk 
• Rønne Havn A/S, att.: Hans Kümler, Munch Petersensvej 2, 3700 Rønne 
• Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø: sjl@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø: 
• dn@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V:  
• natur@dof.dk 
• Greenpeace hoering.dk@.greenpeace.org 
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