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Hvad er VVM? 
 

Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af 

Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 

(VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. For anlæg på 

søterritoriet gælder bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og 

foranstaltninger på søterritoriet. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne 

påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres med baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse. 

 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den 

endelige beslutning om projektets realisering. 

 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. 

være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. 

 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: 

 

 mennesker, fauna og flora 

 jordbund, vand, luft, klima og landskab 

 materielle goder og kulturarv, og 

 samspillet mellem disse faktorer. 
 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag 

for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen 

offentliggøres sammen med et, af Miljøstyrelsen udarbejdet tillæg til kommuneplanen.  

 

Når idéfasen er afsluttet, sammenfatter Kystdirektoratet (KDI) og Miljøstyrelsen (MST) de indkomne 

forslag og på baggrund af disse fastlægges hvilke emner, der skal behandles i VVM-redegørelsen.  VVM-

redegørelsen, udarbejdes i samarbejde mellem Miljøstyrelsen (MST) og bygherre (DONG Energy). Herefter 

udarbejder MST på baggrund af VVM-redegørelsen et kommuneplantillæg for projektet på land og KDI 

udarbejder, også på baggrund af VVM-redegørelsen, en principiel tilladelse til projektet for søterritoriet. 
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1. Indledning 

DONG Energy ønsker at udvide Skærbækværkets muligheder for valg af brændsel til el- og 

varmeproduktionen. Værkets blok 3 kan i dag fyres med gas og letolie, og det er ønsket, at der på 

Skærbækværket i fremtiden også skal kunne produceres el og varme på biobrændsler, i første omgang 

primært i form af træflis, ved at opføre nye biomassefyrede kedler. Dampen fra de biofyrede kedler tilføres 

SKV3’s turbine hvor der produceres el og varme i kombination, i en såkaldt kraftvarmekobling. Skulle 

markedssituationen for el, eller behovet for varme tilsige det, kan kedlerne også producere varme uden 

samtidig el-produktion. Ønsket om at fyre med biomasse udspringer af energiforliget fra 2012, hvor der 

lægges op til en større biomassefyring på de danske kraftværker for at begrænse udledningen af CO2. 

 

Kedlerne indrettes til indfyring med træflis, men der vil være mulighed for at også andre typer biomasse vil 

kunne indfyres i kedlerne. 

 

DONG Energy har gennemført en række analyser af samspillet mellem hensigterne i energiforliget og de 

muligheder, DONG Energy har for at omlægge brændselssammensætningen på kraftværkerne. 

 

Ved at etablere nye biomassefyrede kedler på Skærbækværket, vil DONG Energy kunne levere el- og varme 

produceret på biomasse til TVIS og dermed til ca. 80.0000 husstande i Trekantsområdet. Ved at etablere de 

nye kedler på Skærbækværket, kan det eksisterende varmenet anvendes ligesom turbinen på værkets blok 3 

kan anvendes til el-produktion.  

 

For at øge forbruget af biobrændsel generelt, har DONG Energy behov for at etablere en transithavn for 

håndtering af biomasse. Skærbækværket er geografisk velplaceret til dette formål og har desuden adgang til 

egnet havneanlæg, som kan ombygges til modtagelse af biomasse. Fra Skærbækværkets havn, vil der 

desuden være mulighed for videretransport af biomasse til andre DONG Energy ejede kraftværker med 

lastbiler eller skibe/pramme. 

 

Projektet vedr. havneuddybningen og renoveringen samt de deraf afledte miljøpåvirkninger, herunder støj, 

sedimenttransport og klapning af sediment er uændret i forhold til beskrevet i VVM-redegørelsen, 

offentliggjort af MST og KDI i sommeren 2012. 

 

MST har vurderet, at projektet er omfattet af reglerne om VVM, bilag 1, punkt 2a - Konventionelle 

kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW i bekendtgørelse nr. 1510 af 

15. december 2010 hvilket medfører, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-

redegørelse. KDI har desuden vurderet at projektet er omfattet af reglerne om VVM, Bilag 1, punkt 8b i 

bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på 

søterritoriet. På baggrund af VVM-redegørelsen vurderer KDI om der kan udstedes en principiel tilladelse 

til projektet. 

MST og DONG Energy udarbejder derfor en fælles VVM-redegørelse og KDI vil efterfølgende på baggrund 

af VVM-redegørelsen vurdere, om der kan gives en principiel tilladelse til den del af projektet, der 

omhandler havnerenovering og -uddybning. Ligeledes vurderer MST på baggrund af VVM-redegørelsen, 

hvorvidt der kan udstedes et kommuneplantillæg. 

Etableringen af nye kedler kræver også ny miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 

(lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). 

Skærbækværket er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3 virksomhed, hvilket betyder, at der 

skal udarbejdes en risikovurdering af eventuelle ændringer som følge af ombygningen, der kan have 

betydning for værkets samlede risikoprofil. 
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1.1 DONG Energy 
DONG Energy er Danmarks største producent af el og varme. Den primære produktion finder sted på 9 

centrale kraftværker i Danmark og er primært baseret på kul, naturgas samt biobrændsler som halm, 

biopiller og affald. Derudover produceres cirka 20 % af virksomhedens samlede el-produktion ved vind- og 

vandkraft. 

 

DONG Energys udledning af CO2 er reguleret efter kvotesystemet, hvis målsætning er en reduktion af CO2 

udledningen. CO2-udledning fra forbrænding af fossile brændsler udgør DONG Energy's største 

miljøpåvirkning. DONG Energy har derfor en strategi om at mindske sit CO2-aftryk. Over de næste 30 år 

ønsker DONG Energy at reducere CO2-udledning pr. produceret kWh med 85 % i forhold til 2006-niveauet, 

og CO2-udledningen skal være halveret inden 2020. 

Som et led i opfyldelsen af målene ønsker DONG Energy mulighed for at producere el og varme på 

Skærbækværket ved hjælp af biomasse, hvorved forbruget af fossile brændsler reduceres. I henhold til 

Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 ”om fremme af anvendelsen af energi 

fra vedvarende energikilder” betragtes biomasse som defineret i direktivet som CO2-neutralt. 
 
1.2 Skærbækværket 

Skærbækværket er beliggende i Skærbæk ved Fredericia. Værket hed oprindeligt Den Sydøstjydske 

Fællescentral, Skærbækværket og blev idriftsat i 1951. I henholdsvis 1964 og 1971 blev værkets blok 1 og 2 

idriftsat. Begge var kulfyrede. Blokkene er ikke længere i drift, men anlægsbygningen står stadig tilbage. I 

1997 blev kraftvarmeanlægget SKV3 idriftsat med en gasfyret kedel, der også kan fyres med letolie, og der er 

ikke længere kulfyring på værket. SKV3 har en netto el-ydelse på 392 MW og en fjernvarmeydelse på 445 

MJ/s og leverer el til nettet og fjernvarme til TVIS (Trekantsområdets varmetransmissionsselskab I/S). 

 

Værket er beliggende ud til Kolding Fjord, og der er mulighed for anløb af skibe, der kan losse brændsel til 

værket eller olie til de nærliggende tanke. Værket beskæftiger pt. 30 medarbejdere. 

 

Skærbækværket ligger i Fredericia kommune på adressen: 

 

DONG Energy Thermal Power A/S 

Skærbækværket 

Klippehagevej 22 

7000 Fredericia 

 
1.3 Området     
Skærbækværket er omfattet er Fredericia Kommunes kommuneplan, for 2009 – 2021. Området, hvor 

værket er beliggende, er udlagt som særligt erhvervsområde og er forbeholdt til energiproduktion. Værket 

ligger i et område med begrænset drikkevandsinteresse. 

 

Sejlads til og fra området fra syd går igennem Lillebælt, der er et internationalt naturbeskyttelsesområde (se 

afsnittet om miljøpåvirkninger). 

 

Området, hvor blok 3 ligger, er udlagt til Skærbækværket med tilhørende faciliteter jf. Kommuneplantillæg 

nr. 29A til Kommuneplan 1985 – 96 for Fredericia Kommune og er yderligere omfattet af lokalplan nr. 

128A, der udlægger området til Skærbækværket herunder havneformål, kullager, kraftvarmeværksanlæg og 

lignende.  

 

Området, hvor de to gamle kraftværksblokke blok 1 og blok 2 ligger, er i henhold til lokalplan nr. 251 

”Erhvervsvirksomheder på Skærbækværket” udlagt til fortsat udøvelse af kraftværksdrift i området i 
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miljøklasse1 6-7, udleje op til 20 % af bygningerne til andre ikke trafikbelastende erhverv, primært med en 

vand-relateret funktion, i miljøklasse 4-5. 

 

Der vil blive udarbejdet ny lokalplan for hele området omkring Skærbækværket, således at de gældende 

lokalplaner, incl. lokalplan 121 for Stegenav aflyses. Fredericia kommune har besluttet at igangsætte 

arbejdet med at vedtage en ny samlet lokalplan for området og denne forventes vedtaget forud for 

udstedelse af miljøgodkendelse og kommuneplantillæg, således at sidstnævnte vil være i overensstemmelse 

med den til den tid gældende lokalplan.  

 

Nærmeste beboelse ligger ca. 400 m fra havneområdet, hvor de nye kedler forventes opført og ca. 550 meter 

fra området, hvor oplag af træflis forventes placeret. 

 

Nærmeste beskyttede naturtyper (i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3) ligger ca. 450 m fra blok 2. 

 

Nærmeste Natura 2000-område N112 ”Lillebælt”, ligger ca. 7 km. sydøst for Skærbækværket. Området 

omfatter et areal på 35.043 ha, dels hav (Lillebælt) og dels landområder på begge sider af Lillebælt. 

Området dækker over Habitatområde H96 og Fuglebeskyttelsesområde F47. Natura 2000-området 

omfatter desuden Ramsar-område R15. Habitatområde H96 er udpeget på grundlag af tre arter og 28 

forskellige marine- og terrestriske naturtyper og F47 er udpeget på grundlag af ti ynglende arter samt fem 

overvintrende arter. 

 

 
1 Miljøklasser er en inddeling af virksomheder efter deres miljømæssige påvirkning af omgivelserne. For hver miljøklasse er der angivet en vejledende 
minimumsafstand til nærmeste boligområde  
Klasse 1 - 0 meter forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik. 
Klasse 2 20 meter bogbinderier, elektronikværksteder og. f.eks. laboratorier. 
Klasse 3 50 meter håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. 
Klasse 4 100 meter levnedsmiddelfabrikker og mindre, overfladebehandlende virksomheder, herunder autolakkerier. 
Klasse 5 150 meter maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder.  
Klasse 6 300 meter asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker samt jernstøberier 
Klasse 7 500 meter medicinal- og pesticidproduktion og kraft- og stålvalseværker. 
(Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne. Miljøministeriet2004) 



 
Placering af Skærbækværket på kanten af Kolding fjord. Natura 2000 området begynder umiddelbart 

syd for Fænø og strækker sig sydpå. 

 

 
1.4 Projektet 
 

1.4.1 Renovering af havneanlægget 

Som led i ombygningen på Skærbækværket er det nødvendigt at etablere modtagefaciliteter til træflis og evt. 

andre typer biomasse på havnen, herunder kranspor, kran og transport- og lagersystemer. Desuden bliver 

det nødvendigt at uddybe bassindybden for, at større skibe og pramme kan anløbe anlægget med biomasse. 

Havneanlægget skal desuden renoveres. 

 

Den eksisterende havn renoveres med bl.a. ny havnekaj og områder af det eksisterende havnebassin 

uddybes fra syv til 11 meter, således at større skibe kan anløbe havnen. Et mindre areal, der ikke tidligere 

har været påvirket af uddybningen, skal uddybes til syv meter. Nedenstående tegning viser de områder af 

havnebassinet, der skal uddybes til hhv. 7 (det gule område), 11 (det røde område) og 11,8 meter (det blå 

område). Af figuren fremgår desuden den eksisterende sejlrende, som skal udvides mod vest. Det samlede 

areal, der skal uddybes udgør knap 42.000 m² og der skal i alt bortgraves ca. 170.000 m³ sediment fra 

området. I forbindelse med havneudvidelsen og renovering af kajanlægget skal der etableres en ny spuns 

uden på den eksisterende. Den nye spuns enten rammes eller nedvibreres. 
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Illustration af havnen og markering af de arealer, der skal uddybes til hhv. 7, 11 og 11,8 meter. 

 

 

Fra skibe eller pramme losses træflisen og flyttes til åbent lager hvor den ligger, indtil den skal bruges på 

Skærbækværket, eller evt. transporteres til et andet kraftværk. 

 

Projektet vedr. havneuddybningen og renoveringen samt de deraf afledte miljøpåvirkninger, herunder støj, 

sedimenttransport og klapning af sediment er uændret i forhold til beskrevet i VVM-redegørelsen, 

offentliggjort af MST og KDI i sommeren 2012. Der vil derfor i høj grad blive taget udgangspunkt i disse 

beskrivelser og vurderinger ved beskrivelse af den del af projektet, der foregår på søterritoriet, med evt. 

relevante opdateringer.  

 

Skærbækværkets centrale placering gør, at værket egner sig godt til transitterminal for transport af 

biomasse til andre af DONG Energys værker, hvor anvendelsen af biomasse som brændsel også evt. med 

tiden øges. Der ønskes derfor også mulighed for at etablere faciliteter til oplag af biomasse ud over, hvad der 

er nødvendigt for Skærbækværkets eget brændselsforbrug. DONG Energy forventer dog at langt 

størstedelen af den træflis, der transporteres til Skærbækværket, vil blive anvendt til el- og 

varmeproduktion på Skærbækværket. 

 

1.4.2 Etablering af brændselslager og transportfaciliteter 

Der skal etableres lager til opbevaring af træflis. Lageret forventes indrettet som et åbent lager vest for blok 

3. Der forventes opbevaret op til 35.000 tons træflis på lageret, svarende til ca. 100.000 m3. 
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Lageret indrettes med 1-2 miler i nord-syd gående retning. Milerne bliver op til 110 meter lange og 30 meter 

høje. Fra transportbånd føres flisen op til toppen af milerne, hvorfra flisen via et teleskoprør lægges i milen. 

Fra transportbånd i bunden af milerne føres flisen til kedelbygningen. 

 

Til transport af flis fra havnen til lager og videre retur til kedelbygningen, etableres bånd og 

omkasterstationer. Den endelige udformning af bånd og lagerkapacitet er endnu ikke fastlagt. 

 

Nedenstående visualisering er et eksempel på hvordan lagerfaciliteterne og den nye kedelbygning kunne 

fremstå. Den nye kedelbygning er den grå bygning mellem havnen og skorstenen fra blok 2. 

 

 
Visualisering af Skærbækværket med eksempel på et åbent træflislager på den gamle kulplads samt den 

nye kedelbygning placeret mellem blok 2 og havnen (den gråbygning uden vinduer). Lagerkoncept og 

placering af bygninger er endnu ikke endeligt fastlagt. 

 

1.4.3 Etablering af nye kedler 

Der etableres et antal nye kedler med en samlet indfyret effekt på op til 320 MW på havneområdet mellem 

blok 2 og kajkanten. Kedlerne forventes placeret i en fælles bygning med fælles skorsten. Bygningens 

maksimale mål forventes at blive LxBxH: 135x45x38 meter. Det undersøges om den eksisterende skorsten 

fra blok 2 kan anvendes til de nye kedler. 

  

Der etableres rørledningsforbindelse mellem de nye kedler og blok 3’s turbinedel, hvorved der kan 

produceres el og fjernvarme via blok 3’s generator og fjernvarmeveksler. 

 

Desuden etableres en forbindelse mellem de biomassefyrede kedler og fjernvarmenettet, således at disse, via 

separat fjernvarmeveksler, kan levere varme direkte til fjernevarmenettet. 

 

Kedlerne indrettes til indfyring med træflis, men der vil være mulighed for at også andre typer biomasse vil 

kunne indfyres i kedlerne.  
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1.4.4 Etablering af miljøanlæg 

Kedlerne bliver forsynet med støvfilter, hvor flyveasken udskilles og da størstedelen af tungmetallerne 

udskilles i flyveasken, tilbageholdes størstedelen af tungemetallerne i filtrene og dermed i flyveasken. 

Udover flyveaske, medfører indyringen af træflis også produktion af bundaske. 

 

Produktionen af bund- og flyveaske medfører, at der bliver behov for håndtering og opbevaring af 

restprodukter på værket eller på det nærliggende Stegenav deponi, inden disse transporteres videre til 

genanvendelse eller deponering. 

 

For at reducere NOx udledningen fra værket, etableres desuden et såkaldt SNCR anlæg på biokedlerne. Til 

denne proces anvendes ammoniakvand med et ammoniakindhold mindre end 25%. Ammoniakvand 

transporters til Skærbækværket med lastbil. 
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2. Mulige miljøpåvirkninger 

Produktion af el og varme er en fundamental del af samfundets infrastruktur. Produktionen indebærer en 

miljøpåvirkning i form af ressourceforbrug af bl.a. brændsler, vand og kemikalier samt  udledning af 

miljøfremmede stoffer til luft og vand.  

Da projektet omfatter en del bygge- og anlægsarbejde, herunder uddybning af havnebassinet og etablering 

af ny havnekaj, vil der også være en miljøpåvirkning til omgivelserne i anlægsfasen. 

Nedenfor er beskrevet de miljøpåvirkninger, der kan forekomme ved etablering af kedlerne, øvrige bygge- 

og anlægsarbejde samt den efterfølgende drift af værket og som skal vurderes i VVM-redegørelsen. 

2.1 Visuelle påvirkning 
Projektet vil medføre etablering af nye bygninger og anlæg, som vil kunne påvirke landskabsbilledet, især 

set fra fjorden. Det drejer sig om etablering af ny kedelblok evt. med tilhørende skorsten, afhængigt af om 

den eksisterende skorsten kan anvendes, lagerkapacitet til træflis med tilhørende transportfaciliteter og 

kajanlæg med kraner til losning.  

 

I VVM-redegørelsen vil der blive foretaget visualiseringer, som vil vise de nye anlægs placeringer og 

udseende i sammenhæng med de eksisterende omgivelser. 

 

2.2 Jord og grundvand 
I forbindelse med byggearbejder kan det blive aktuelt at sænke grundvandsstanden midlertidigt. 

Konsekvenserne heraf vil blive vurderet i VVM-redegørelsen. 

 

Anlæg til opbevaring af råvarer, hjælpestoffer, brændsler og restprodukter vil blive indrettet med henblik på 

at minimere risikoen for udslip til jord og grundvand, f.eks. ved at opbevare stoffer, der potentielt kan 

forårsage jord- og grundvandsforurening på befæstede arealer. 

 

Der vil muligvis blive behov for øget grundvandsindvinding i driftsfasen, hvilket også vil blive beskrevet og 

vurderet i VVM-redegørelsen. 

 

2.3 Brændsler 
Som udgangspunkt er det udelukkende brændslernes miljøpåvirkning ved håndtering, opbevaring og 

indfyring på værket, der vil blive vurderet kvantitativt i VVM-redegørelsen. Der vil dog også indgå en 

beskrivelse af f.eks. de tiltag DONG Energy har taget for, så vidt muligt, at sikre at biomassebrændslerne 

produceres bæredygtigt og i henhold til gældende international lovgivning på området. Ligeledes vil der 

indgå en beskrivelse af hvorfra brændslerne stammer samt hvilke tiltag der tages for at reducere risikoen for 

at biobrændslerne medfører import af fremmede dyre- og plantearter samt evt. sygdomme til landet. 

 

2.4 Kemikalier og hjælpestoffer 
Forbruget, håndtering og oplag af hjælpestoffer og kemikalier og de mulige påvirkninger på miljøet vil blive 

beskrevet og vurderet. 

 

2.5 Affald/restprodukter 
Ved indfyring med biomasse dannes der restprodukter i form af flyve- og bundaske, hvilket de nuværende 

brændsler på Skærbækværket ikke gør. Der installeres opsamlings- og opbevaringsfaciliteter til 

restprodukterne, der efterfølgende borttransporteres til deponering eller genanvendelse. Dette vil blive 

beskrevet nærmere i VVM-redegørelsen. 
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2.6 Klima 
Klimaforandringer er et problem, der kræver lokale, nationale og globale løsninger for reduktion af CO2-

udledningen. Erstatning af fossile brændsler med biomasse ses som en positiv udvikling inden for 

klimaområdet, idet det vil medvirke til at reducere den samlede CO2-udledning fra energisektoren. 

CO2-udledningen fra Skærbækværket, incl. transport af brændslerne til værket vil blive beskrevet og 

vurderet i VVM-redegørelsen. 

2.7 Emission til luft og vand 
De nye kedler udstyres med miljøanlæg i form af anlæg til fjernelse af støv og dermed størstedelen af 

tungmetallerne samt kvælstofoxider fra røggassen. De nye emissioner vil blive beregnet og nærmere 

specificeret i VVM redegørelsen, hvor der bl.a. vil blive foretaget en spredningsmeteorologisk beregning til 

fastlæggelse af den nødvendig skorstenshøjde og dermed om den eksisterende skorsten kan anvendes. 

 

Beregningerne vil tage udgangspunkt i indholdet af miljøfremmede stoffer i træflis samt andre typer 

relevante biomassebrændsler, der med tiden vil kunne være relevante at indfyre i de nye biokedler.  

 

Desuden vurderes det hvordan depositionerne evt. vil påvirke vandkvaliteten i de omkringliggende berørte 

områder.   

 

Træflislageret forventes etableret som et åbent lager vest for blok 3 og evt. påvirkninger fra flislageret, 

herunder lugt, støv og emissioner til overfladevand vil blive undersøgt og vurderet yderligere i VVM-

redegørelsen. 

 

Da restprodukterne forventes mellemdeponeret på det nærliggende Stegenavdeponi, vurderes også en evt. 

miljøpåvirkning ved udvaskning fra depotet til Kolding fjord.  

 

De nye kedler vil desuden give anledning til nye udledninger af kondensatvand, der enten ledes til 

kommunal rensning eller til recipienten, hvilket vil blive beskrevet yderligere i VVM-redegørelsen. En evt. 

påvirkninger på miljøet ved udledning til recipienten vil ligeledes blive beskrevet og vurderet i VVM-

redegørelsen. 

 

2.8 Transport 

Etablering af biofyrede kedler på Skærbækværket samt etablering af transitmuligheder til andre DONG 

Energy ejede biofyrede værker vil medføre en øget transport af biomasse til værket. Transporten af 

biomasse til Skærbækværket vil foregå med skibe og pramme. Transport af biomasse fra Skærbækværket til 

andre værker vil primært foregå med lastbil. 

 

I anlægsperioden vil der være øget transport til området i form af materialetransport, ligesom 

entreprenører, håndværkere, etc., som vil have daglig transport til Skærbækværket i anlægsfasen, vil øge 

trafikbelastningen af området midlertidigt. I VVM-redegørelsen vil transporten i anlægsfasen blive kortlagt 

og vurderet. 

 

I driftsperioden vil der i perioder kunne anløbe op til 5 skibe/ugen til Skærbækværket. Det eksakte tal for 

skibstrafikken vil bl.a. afhænge af hvor træflisen produceres og hvor store skibe, der anvendes. 

Miljøpåvirkningen fra den øgede skibstrafik vil blive vurderet i VVM-redegørelsen.  

 

Der vil ikke forekomme øget lastbiltransport til og fra værket i driftsperioden i forhold til 2010 niveauet, 

som opgjort af Fredericia kommune. For at sikre dette, vil DONG Energy evt. skulle begrænse andre 

kørselsaktiviteter til og fra området. 
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2.9 Støj 
Støj fra de nye anlæg forventes ikke at påvirke omkringliggende boliger, da de nye kedler, transport- og 

miljøanlæg projekteres således at Skærbækværkets støjbidrag kan overholde de vejledende støjvilkår. 

 

Der må dog i nogle perioder af anlægsfasen, der forventes at strække sig fra primo 2015 til medio 2016, 

påregnes støj fra maskiner, øget transport m.m.   

 

Af VVM-redegørelsen vil den fremtidige støj fra Skærbækværket blive kortlagt og vurderet, herunder vil støj 

som følge af værkets drift, trafik i form af tunge køretøjer, skibe og pramme m.m. indgå.  

 

2.10 Dyre og planteliv 

De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) ligger i luftlinje ca. 7 km fra værket, 

midt i Lillebælt. Det er henholdsvis fuglebeskyttelsesområde nr. 47, Habitatområde nr. 96 og 

Ramsarområde nr. 15. Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal projektets virkning på ovennævnte områder 

vurderes forud for, at en godkendelse kan gives. VVM-redegørelsen vil indeholde en vurdering af alle 

relevante naturbeskyttelsesområder samt en vurdering af projektets påvirkning af arter, som er listet i bilag 

IV til EU's Habitatdirektiv (bilag IV-arter). 

 

I henhold til habitatbekendtgørelsens §7 skal myndighederne før der træffes afgørelse, vurdere om et 

projekt kan påvirke Natura 2000 området væsentligt, ved at foretage en såkaldt væsentlighedsvurdering. 

Hvis denne viser, at det ikke kan udelukkes at projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt, skal 

der efterfølgende udarbejdes en konsekvensvurdering. 

 

Såfremt væsentlighedsvurderingen viser, at projektet vil kunne påvirke Natura 2000 områder og/eller bilag 

IV arter, vil der blive redegjort yderligere for dette i VVM-redegørelsen.  

 

En vurdering af påvirkning af disse områder samt øvrige sårbare naturområder og evt. truede dyrearter vil 

også indgå i VVM-redegørelsen.  

Det vil desuden blive vurderet om projektet kan påvirke andre områder og/eller arter i og omkring 

Skærbækværket, f.eks. nærliggende §3-områder og fredede arealer.  
 

2.11 Kulturhistoriske, rekreative og socioøkonomiske forhold 
Skærbækværkets kulturhistoriske betydning vurderes, ligesom biokedlernes evt. påvirkning af de rekreative 

forhold og muligheder omkring værket undersøges.  

 

2.12 Risiko 

Skærbækværket er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 

farlige stoffer (risikobekendtgørelsen) som kolonne 3 virksomhed på grund af oplag af olie.  

 

Da der ikke vil komme yderligere oplag af produkter, der er omfattet af risikobekendtgørelsen, vil der ikke 

skulle foretages ændringer i værkets gældende risikorapport. Det vil blive vurderet om de nye oplag vil 

kunne medføre en risiko for dominoeffekt. 
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3. Den videre proces 

3.1 Indkaldelse af idéer og forslag 

Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, indkalder Kystdirektoratet og 

Miljøstyrelsen forslag og idéer til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres særligt på i VVM-redegørelsen. 

 

Vi skal have dine idéer og forslag skriftligt i et brev eller en e-mail senest den 2. april 2013. 

 

Forslag og idéer skal mærkes med journalnummer MST-1274-00054 og sendes til: 

 

Miljøstyrelsen 

C.F. Tietgens Boulevard 40 

5220 Odense SØ 

Telefon: 72 54 40 00 

E-mail: ode@mst.dk 

 

Eller mærkes med journalnummer  KDI-13/00159 og sendes til: 

 

Kystdirektoratet 

Højbovej 1 

7620 Lemvig 

Telefon: 99 63 63 63    

E-mail: kdi@kyst.dk 

 

(husk at angive postadresse ved e-mail-henvendelser) 

 

Yderligere oplysninger om VVM-redegørelsen og myndighedsbehandlingen kan fås ved henvendelse til 

Miljøstyrelsen eller Kystdirektoratet. 

 

3.2 Udarbejdelse VVM-redegørelse og Kommuneplantillæg 

Når idéfasen er afsluttet, sammenfatter KDI og MST de indkomne forslag og på baggrund af disse 

fastlægges hvilke emner, der skal behandles i VVM-redegørelsen.  

 

MST vil herefter i samarbejde med DONG Energy udarbejde en VVM-redegørelse, som beskriver og 

vurderer miljøkonsekvenserne af etablering af biomassefyrede kedler med tilhørende lagerfaciliteter på 

Skærbækværket samt uddybning og renovering af havnen. Redegørelsen vil blandt andet vurdere, om 

udvidelsen af Skærbækværket med nye biomassefyrede kedler kan medføre væsentlige påvirkninger af 

miljøet, om områdets risikoforhold ændres, og om projektet vil medføre væsentlige påvirkninger af de 

omkringliggende internationale naturbeskyttelsesområder. 

 

MST vil på baggrund af VVM-redegørelsen udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, der sammen  med 

VVM-redegørelsen, udkast til miljøgodkendelse og evt. andre tilladelser sendes i offentlig høring i minimum 

otte uger. Her bliver der igen mulighed for at sende bemærkninger og indsigelser til MST og KDI. Først 

derefter kan MST og KDI tage endelig stilling til projektet og beslutte, om planerne skal vedtages og 

tilladelserne gives. 

 



 

 
 

C.F. Tietgens Boulevard 40  
DK - 5220 Odense SØ  
 
Tlf.: (+45) 72 54 40 00 

www. mst.dk 

Høringsfrist for ideer og forslag: 2. april 2013  
Bemærkninger og kommentarer, der ønskes behandlet i det videre arbejde, skal være skriftlige. Send 

bidrag med elektronisk post eller almindelig post til: 

Forslag og idéer skal mærkes med journalnummer MST-1274-00054 og sendes til: 

 

Miljøstyrelsen 

C.F. Tietgens Boulevard 40 

5220 Odense SØ 

Telefon: 72 54 40 00 

E-mail: ode@mst.dk 

 

Eller mærkes med journalnummer KDI-13/00159 og sendes til: 

 

Kystdirektoratet 

Højbovej 1 

7620 Lemvig 

Telefon: 99 63 63 63    

E-mail: kdi@kyst.dk 
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