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Hvad er VVM 
 
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. 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 fx være 

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

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 offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen 
offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. 

 
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I dette 
tilfælde udarbejdes dokumenterne imidlertid af Miløstyrelsen , idet bekendtgørelsen fastslår, at opgaven 

flytter til Miljøministeriet, når det drejer sig om anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed 
efter anden lovgivning, eller som kræver planlægning i mere end to kommuner. 
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Projektet 

Om Fynsværket 
Fynsværket er et af de centrale danske kraftvarmeanlæg og er ejet af Vattenfall A/S. Fynsværket har en 
effektiv udnyttelse af det anvendte brændsel, fordi restvarmen fra elproduktionen i størstedelen af året 
udnyttes til produktion af fjernvarme.  På Fynsværkets kraftværksplads produceres el og varme på følgende 
anlæg:  

 Blok 7 igangsat i 1991 (indfyret effekt 875 MW, max el-effekt 388 MW). På blok 7 anvendes hoved-
sageligt kul som brændsel. 

 Blok 8 igangsat i 2009 (indfyret effekt 117,5 MW, max. el-effekt 38 MW). På blok 8 anvendes bio-

masse (halm) som brændsel. 
 Odense Kraftvarmeværk (max. fjernvarmeydelse 79 MW, max. el-effekt 24 MW). Odense 

Kraftvarmeværk er et affaldsforbrændingsanlæg. 
 
Omgivelserne 
Fynsværket er beliggende i den nordøstlige del af Odense umiddelbart syd for Odense Kanal. Syd for 

værket findes en del af Odense Gl. Kanal med udløb gennem den nederste del af Odense Å til Seden Strand 
i Odense Fjord. Placeringen fremgår af figur 1. 
 

 
Figur 1.  Kort som viser Fynsværkets placering, Natura 2000 områder mm 
 
Den nederste del af Odense Å og Odense Gl. Kanal samt store dele af Odense Fjord, bl.a. Seden Strand, er  

internationalt naturbeskyttelsesområde, et såkaldt Natura-2000 område. Området indgår således i et net af 
særligt beskyttede områder i EU. Naturstyrelsen er ved at udarbejde en naturplan (Natura 2000-plan) for 
området. Dele af det internationale naturbeskyttelsesområde i Odense Fjord er angivet på figur 1. 
 
Fynsværket er omfattet af Odense Kommunes lokalplan 12-375 til havne- og erhvervsformål – specielt 
kraftværk, og lokalplan 1-430 til havneformål – specielt oplagring af kul og andre brændsler. 



 
Fynsværket er beliggende relativt tæt på boligområder, især Skibhusene mod syd og Stige på nordsiden af 
kanalen. Afstanden til de nærmeste boliger er ca. 200 m. 
 
Godkendelse af eksisterende anlæg 
Det anmeldte hovedforslag til kølevandsudledning giver ikke anledning til ændringer af Fynsværket. Årsagen 

til, at der alligevel skal laves en VVM-redegørelse, er, at den eksisterende godkendelse til udledning af 
kølevand udløber til august 2012, og at Fynsværkets blok 7 ikke kan fortsætte driften uden en ny 
kølevandstilladelse. Da der ikke tidligere har været lavet en VVM-redegørelse for Fynsværket, skal der efter 

gældende regler laves en VVM-redegørelse i forbindelse med en ny tilladelse til udledning af kølevand. 
 
Årsagen til, at tilladelsen til udledning af kølevand udløber til august 2012 er, at Miljøklagenævnet i en 

afgørelse fra 2009 har ophævet den eksisterende tilladelse og hjemsendt den til fornyet behandling hos 
miljømyndigheden, dog således at kølevandsudledningen kan fortsætte på uændrede vilkår til august 2012. 
Siden Fynsværkets generelle miljøgodkendelse i 1987 har kølevandsudledningen været genstand for en 

kompliceret, omfattende og uafbrudt myndighedsbehandling. Fyns Amt har givet gentagne godkendelser 
(1987, 1990 og 2002). Amtets afgørelser er påklaget til Miljøstyrelsen i 1990 og i 2002. Og Miljøstyrelsens 
afgørelser af klagerne er påklaget i 1992 og 2004 til Miljøklagenævnet med efterfølgende behandling i 

perioden 1992-97 samt i perioden 2004-09.  
 
Miljøklagenævnet ophævede i 2009 den eksisterende tilladelse og hjemsendte den til fornyet behandling 

med den begrundelse, at der ikke forud for afgørelsen er lavet en såkaldt habitatvurdering (se senere afsnit 
om miljøpåvirkninger). Miljøklagenævnet kræver derfor, at der udarbejdes en sådan vurdering, og at den 
suppleres med en beskrivelse af, hvilken køleteknik, der på baggrund af gældende regler i bl.a. EU-

Kommisionens BAT-referencedokumenter, kan anses for bedst tilgængelig teknik (BAT). 
 
Kølevandsudledningen og Fynsværkets produktionsanlæg 
El-produktionen fra Fynsværkets anlæg leveres til det overordnede net og sælges på den nordiske el-børs 
eller som regulérkraft til Energinet.dk. Fjernvarmen leveres til byerne Odense, Otterup, Munkebo, Langeskov 
og Kerteminde via fjernvarmeselskaberne Fjernvarme Fyn A/S og Kerteminde Forsyning A/S samt til en 

række erhvervsgartnere via fire Gartnerforsyningsselskaber. Med hensyn til udledning af kølevand er 
anlæggene imidlertid forskellige: 
 

 Fynsværkets Blok 8 og anlæggene på Odense Kraftvarmeværk 
Blok 8 og de affaldsfyrede anlæg på Odense Kraftvarmeværk er såkaldte modtryksanlæg, der ikke kan 
producere elektricitet uden også at producere fjernvarme. Fordelen er, at der ikke udledes kølevand fra 

anlæggene. Ulempen er, at der kun kan produceres elektricitet, når der er brug for fjernvarme. Når 
anlæggene producerer meget elektricitet, bliver der også produceret meget varme. Da behovet for 
elektricitet og varme ikke altid følges ad, kan man ikke nøjes med at have sådanne modtryksværker i 

elsystemet. Princippet er illustreret i figur 2. 



 

På Blok 8 og Odense Kraftvarmeværks anlæg 

sendes Dampen altid hele vejen gennem Turbinen 

til fjernvarmevekslerne, hvor den sidste del af 

dampenergien udnyttes til produktion af fjernvarme.  

Efter fjernvarmevekslerne er dampen nedkølet til 

vandform, så den kan pumpes tilbage til kedlen og 

genbruges til dampproduktion. 

 

Der er ingen udledning af kølevand fra disse 

anlæg, der af samme grund ikke kan producere 

elektricitet, hvis fjernvarmen ikke kan afsættes eller 

lagres.  

 

 

Figur 2. Princip for modtryksanlæg 
 

 Fynsværkets Blok 7 
Fynsværkets Blok 7 er et såkaldt udtagsværk, og er derfor det eneste anlæg på Fynsværket, der kan 
producere elektricitet, når der ikke er behov for fjernvarme. Grunden er, at blokken ikke kun har 

fjernvarmevekslere, men også fjordvandskølede kondensatorer. I de perioder af året, hvor 
overskudsvarmen fra elproduktionen ikke kan lagres eller bruges i fjernvarmesystemet, bortkøles den 
med kølevand, der udledes til Odense Fjord. Princippet er illustreret i figur 3. 

 

Normalt producerer Blok 7 både elektricitet og 

fjernvarme ved at en del af dampen tages ud før 

turbinens sidste trin for at udnytte dens restvarme 

til produktion af fjernvarme. Deraf betegnelsen 

”udtagsværk”. Når der ikke er behov for fjernvarme, 

kan FYV7 imidlertid fortsætte elproduktionen ved at 

lede dampen hele vejen gennem turbinen og 

bortkøle den sidste del af dampens energi i 

kondensatorer ved hjælp af kølevand fra Odense 

Fjord. Uanset om der produceres både el og 

fjernvarme – eller elektricitet alene – nedkøles 

dampen altid til vandform, så den kan pumpes 

tilbage til kedlen og genbruges til dampproduktion. 

 

 

Figur 3. Princip for udtagsværk 
 
Kølevandsudledningens udvikling og geografiske placering 
Siden den oprindelige tilladelse til udledning af kølevand blev givet i 1987 i forbindelse med opførelse af blok 
7 er der ændret på kølevandsudledningerne. I 1987 fandtes to andre kulfyrede blokke (blok 2 og 3), som 

også var udtagsværker, og som derfor udledte kølevand. Disse blokke er i dag taget ud af drift. 
 
Status for Fynsværket er derfor, at Blok 7 er den eneste tilbageværende blok, der udleder kølevand. 

Samtidig er prioriteringen af både miljømæssige og økonomiske grunde sådan, at produktion på Odense 
Kraftvarmeværks anlæg og på Blok 8 (uden kølevandsudledning) altid går forud for produktion på Blok 7. På 
grund af denne prioritering og stoppet af Fynsværkets Blok 2 og 3, er udledning af kølevand fra Fynsværket i 

dag reduceret væsentligt i forhold til perioden op til midten af 90’erne. 
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Geografisk sker indtaget af kølevand fra Odense Kanal og det opvarmede kølevand udledes til Odense Gl. 
Kanal, der løber sammen med Odense Å omkring 900 meter inden åens udmunding i bunden af Odense 

Fjord (Seden Strand). Se figur 4. 
 

Figur 4. Principskitse for Fynsværkets kølevandssystem 
 
 

Hovedforslaget  
Fynsværkets udgangspunkt (Hovedforslaget) for den fremtidige kølevandsudledning er status quo med 
hensyn til den geografiske placering med kølevandsindtag fra Odense Kanal og kølevandsudledning til 
Odense Gl. Kanal. 

 
De udledte varmemængder ønskes dog ændret. Af vilkår i den nuværende tilladelse fremgår det, at der må 
udledes følgende energimængder: 

 
 I ugerne 1 – 13 (1. januar – 31. marts) og 44 – 52 (ca. 1. november til 31. december) kan der 

maksimalt udledes 242 TJ1 pr. uge, svarende til i alt 5.324 TJ. 

 I ugerne 14 -43 kan der i de 26 af de 30 uger maksimalt udledes 121 TJ pr. uge, i de sidste 4 uger 
kan der udledes 181 TJ pr. uge. Fynsværket vælger selv, hvilke 4 uger, de ønsker at kunne udlede 
181 TJ pr. uge. Den samlede udledning i ugerne 14 – 43 er maksimalt 3.870 TJ. 

 Den samlede årlige udledning må maksimalt være 9.194 TJ. 
 I ugerne 1 – 13 og 44 – 52 må der på døgnbasis ikke udledes mere end 20 m³/s, og den maksimale 

temperaturstigning fra indløb til udløb må på intet tidspunkt overstige 10 °C. 

 I ugerne 14 – 43 må der på døgnbasis ikke udledes mere end 15 m³/s, og den maksimale 
temperaturstigning fra indløb til udløb må på intet tidspunkt overstige 8 °C. 

 

Hovedforslaget vil med hensyn til kølevandsenergimængde og andre parametre afspejle, at Fynsværkets 
Blok 3 blev taget ud af produktion i 2010, og at Fynsværket ønsker større fleksibilitet i sommerperioden: 
 

 Den samlede maksimale årlige kølevandsenergimængde vil i Fynsværkets forslag blive reduceret 
med over 10% fra det nugældende vilkår på 9.194 TJ til 8.056 TJ, en samlet reduktion af den totale 
årlige udledning på 1130 TJ. 

                                                      
1 TJ = terajoule, er en enhed for en energimængde 



 I den nuværende godkendelse er fastsat maksimale værdier for opvarmning af kølevandet og for 
kølevandsflow. Dette kan omregnes til en maksimal effekt (energimængde pr. sekund). I 
hovedforslaget reduceres den maksimalt udledte effekt (øjebliksværdier) med 46% i vinterperioden 

og med 34% i sommerperioden. 
 Den nuværende godkendelses fire frit placerede uger i sommerperioden med øget gennemsnitlig 

udledning flyttes til seks uger i forår og efterår, hvor der er en lavere vandtemperatur. Samtidigt 

nedsættes den gennemsnitlige udledning i disse uger fra 181 TJ til 145 TJ.   
 I sommerperioden, ugerne 17- 40 sætter forslaget en grænse for den gennemsnitlige udledning pr. 

uge på 133 TJ – dog med mulighed for i enkeltuger at overskride denne grænse med 5-10%, 

forudsat at den gennemsnitlige udledning pr. uge i hele sommerperioden, ikke overskrides. Den 
øgede fleksibilitet er begrundet i et ønske om i større grad – uanset tidspunktet på ugen – at kunne 
imødekomme akutte produktionsbehov i sommerhalvåret – fx i forbindelse med pludselige udfald af 

produktion på vedvarende energianlæg eller havari på kraftværker eller transmissionsanlæg i det 
overordnede sammenhængende elsystem.  

 
Hovedtrækkene i reguleringen i den nuværende godkendelse og i hovedforslaget er illustreret i figur 5. 
 

 
Figur 5. Fordeling af varmeudledning over året i nuværende tilladelse og i Fynsværkets hovedforslag 



Alternativer 
En VVM-redegørelse skal indeholde en beskrivelse af både det ansøgte projekt og mulige alternativer. 
Redegørelsen skal altid indeholde et såkaldt 0-alternativ, som beskriver konsekvenserne af ikke at 

gennemføre projektet. I dette tilfælde vil det være, at der ikke pumpes kølevand gennem Fynsværket. 
 
Der har tidligere, bl.a. i forbindelse med det daværende Fyns Amts udledningstilladelse i 2002, været 

foretaget vurderinger af bl.a. økonomien for en række alternativer køleløsninger, som f.eks. etablering af 
rørledninger til transport af kølevand til henholdsvis Kattegat, Storebælt og Fedsodde (midt i Odense Fjord), 
køletårne og omlægning af Odense Å. 

 
Omlægning af Odense Å var en del af den miljøgodkendelse til udledning af kølevand, som Fyns Amtsråd 
gav i februar 2002. Godkendelsen indeholdt bl.a. et vilkår om at Fynsværket skulle gennemføre en 

adskillelse af kølevandsudledningen og Odense Å, således at åen ikke løber sammen med kølevandet fra 
Odense Gl. Kanal, men ud i Seden Strand i et separat udløb. Omlægningen af åen forudsatte udarbejdelse 
af en VVM-redegørelse. Arbejdet med VVM-redgørelsen for omlægningen af Odense Å blev igangsat, og i 

2006 forelå et udkast til VVM-redegørelse. Efterfølgende besluttede Fyns Amt at stille sagen i bero og 
afvente Miljøklagenævnets afgørelse af den verserende klagesag. Det er denne afgørelse fra 
Miljøklagenævnet, der kom i august 2009. 

 
Der findes således en række alternativer, der i større eller mindre udstrækning har været beskrevet og belyst 
tidligere. Et af de vigtigste formål med offentliggørelsen af nærværende indkaldelse af ideer er imidlertid at få 

evt. nye alternativer frem i lyset og undersøgt, så det er muligt at foretage en fornyet og samlet vurdering af, 
hvilke alternativer, det er relevant at beskrive nærmere i den kommende VVM-redegørelse. Der er således 
ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvilke alternativer der skal indgå i VVM-redegørelsen. 

Miljøstyrelsen vil beslutte dette, når indkomne ideer og forslag er blevet gennemgået. 
 



Miljøpåvirkninger 

VVM-redegørelsen vil undersøge og beskrive projektets indflydelse på omgivelserne og samspillet med 
øvrige miljøpåvirkninger. 
 

Naturområder 
Det fremgår af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter, at tilladelser, der som den aktuelle kan påvirke et Natura-2000 område, kun 

kan gives, hvis en nærmere konsekvensvurdering viser, at projektet ikke kan skade området. Ved vurdering 
af eventuel skade på et Natura 2000-område skal der tages specielt hensyn til bevaringsmålsætningen for 
de arter og naturtyper, som er beskrevet i udpegningen af området. Konsekvensvurderingen kaldes ofte en 

habitatvurdering. 
 
Bekendtgørelsen indeholder tilsvarende regler for særligt truede arter af dyr og planter, som er opført i bilag 

IV til EU's habitatdirektiv. Habitatvurderingen vil også indeholde en vurdering af kølevandes indflydelse på 
disse bilag IV arter. 
 

Kravet om ikke at skade Natura 2000-området og bilag IV arter, kan i særlige tilfælde fraviges, hvis der 
gennemføres særlige kompensationsforanstaltninger. 
 

En habitatvurdering vil indgå i VVM-redegørelsen. 
 

Vandområder 
Det fremgår af lov om miljømål og de kommende vandplaner, at der i såvel fjorden som i vandløb mindst skal 
være det, der kaldes god økologisk tilstand. Dette betyder, at der kun må være en svag afvigelse fra en 
tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet. I VVM-redegørelsen skal der redegøres for, at 

kølevandsudledningen ikke er i strid med miljømål for vandområderne. 
 
I de tidligere afgørelser om kølevandsudledningen er der identificeret to større problemstillinger omkring 

påvirkningen af vandområderne, som skal undersøges nærmere i VVM-redegørelsen: 
 

 Kølevandsudledningen kan forværre den forurenende effekt af for store udledninger af næringssalte 

til Odense Fjord, 
 Kølevandsudledningen kan have en negativ effekt på ørredbestanden i Odense Å og Stavis Å. 

 

Påvirkningen af Odense Fjord 
Odense Fjord er overbelastet med næringssalte, hvilket fører til øget vækst af flydende planter på 
bekostning af bundplanter og mikroskopiske alger på bunden af fjorden. Dette forskubber det biologiske 

system i fjorden. Opvarmning af fjordens vand kan forstærke denne proces. 
 
Vurderingen af kølevandets effekt på fjorden vil som ved tidligere afgørelser bygge på hydrauliske- og 

biologiske modeller. Der vil i den forbindelse blive lavet en ny model for Odense Fjord byggende på den nye 
viden og teknik, som er udviklet siden sidste afgørelse.  
 

I beregningerne vil også indgå de forandringer, der er sket i tilledningen af næringssalte til fjorden, ligesom 
de vil bygge på den ønskede udledte varmemængde, som er mindre end den, der indgik i tidligere 
beregninger. 

 



Resultaterne af modelberegningerne vil også indgå i habitatvurderingen. 
 

Påvirkningen af ørredbestanden i Odense Å og Stavids Å 
Udledning af det varme vand nederst i Odense Å kan måske virke forsinkende på - eller formindske antallet 
af - vandrefisk, især havørreder, der trækker op i Odense Å. Der kan eventuelt være en tilsvarende effekt, 
når ynglen (smolt) igen trækker ud til havområdet. Havørreder trækker op i Odense Å hovedsageligt i 

efteråret, medens udtrækket af smolt kulminerer omkring slutningen af april til midten af maj. 
 
Fiskene i Stavids Å udgør en særlig problemstilling. Fynsværkets pumpning af kølevand fra Odense Kanal til 

Odense Gl. Kanal (se figur 4) fører til en hovedsagelig indadgående strøm i Odense Kanal. Dermed vil 
vandet fra Stavids Å i stor grad også blive pumpet gennem Fynsværket og ud i Odense Å. Da optrækkende 
ørreder vender tilbage til åen, hvor de stammer fra og bruger lugtesansen til at finde vej, vil de måske 

forsøge at trække op i gennem Odense Å og Odense Gl. Kanal, hvor de ikke kan komme forbi Fynsværket. 
 
VVM-redegørelsen vil indeholde en vurdering af kølevandsudledningens påvirkning på vandrefisk byggende 

på de undersøgelser, der blev foretaget forud for tidligere afgørelser, og på den udvikling der siden er sket i 
fiskebestande og den generelle viden om fiskene. 
 

Øvrige påvirkninger 
Udledningen af kølevand har ud over ovenfor beskrevne virkninger på vand og natur meget få 
miljøpåvirkninger. 

 
På Blok 7 er kølesystemet bygget af titanium, som ikke korroderer ved kontakt med havvand, og der 
anvendes ikke biocider i forbindelse med vandets passage gennem kølesystemet. Der forekommer derfor 

ikke udledning af forurenende stoffer til overfladevand eller jord og grundvand. 
 
Kølevandspumperne indgår i Fynsværkets beregning af støjbelastningen i omgivelserne og giver ikke 

anledning til betydende bidrag til den samlede støj. 
 
Der er ingen væsentlige udledninger til luften fra kølevandssystemet. 

 
Der er ingen væsentlig affaldsfrembringelse fra kølevandssystemet. Der forekommer mindre mængder af 
bl.a. drivende småfisk, muslinger, tang og andre vandplanter, som fanges på riste i indløbet. Det er ikke 

problematisk at bortskaffe dette affald. 
 
Kølevandssystemet er af underordnet betydning i forhold til kraftværkets samlede visuelle udtryk. 

 
Kølesystemet giver ikke anledning til transport til og fra værket med hverken bil, tog eller skib. 
 

Der er ikke tale om anlægsarbejder, som kan påvirke kulturminder. 
 
Nogle af de alternativer, der muligvis vil blive inddraget i redegørelsen, har andre kendte påvirkninger, som 

vil blive inddraget i redegørelsen i det omfang, de enkelte alternativer vil blive beskrevet. Omlægning af åen 
vil f.eks. have betydning for det visuelle udtryk og for sejlads på åen, og køletårne vil give anledning til 
udledninger til luften og forøge støjniveauet fra værket. 

 



Den videre proces 

Idéer og forslag 
Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, indkalder Miljøstyrelsen Odense idéer 
og forslag til hvilke miljøforhold, det skal fokuseres særligt på i VVM- redegørelsen. Vi skal have dine idéer 

og forlag skriftligt i et brev eller en e-mail senest den 21. september 2011. 
 
Idéer og forslag skal sendes til: 

 
Miljøstyrelsen Odense 
C.F. Tietgens Boulevard 40 

5250 Odense SØ 
 
Telefon: 72 54 40 00 

E-mail: post@mst.dk 
 
Husk at angive jour. nr. MST-1270-00512 samt din postadresse. 

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

Den videre proces 
Når idéfasen er afsluttet, sammenfatter Miljøstyrelsen de indkomne forslag i et notat, der fastlægger, hvad 
der skal indgå i det videre arbejde. Miljøstyrelsen vil i samarbejde med Fynsværkets ejer, Vattenfall A/S 

udarbejde et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, som beskriver og vurderer miljøkonsekvenserne af 
udledningen af kølevand. Redegørelsen vil blandt andet vurdere, om udledningen kan medføre påvirkninger 
af miljøet fra fx luft, støj eller vand, og om projektet vil medføre væsentlige påvirkninger af omkringliggende 

natur. 
 
Udledning af kølevand skal tillige godkendes efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (miljøgodkendelse). 

Miljøgodkendelsen vil regulere indretning og drift af kølesystemet, herunder fastsætte grænser for mængder 
og temperatur af det udledte vand. Miljøgodkendelsen vil endvidere indeholde en redegørelse for, om den 
valgte løsning er udtryk for bedst tilgængelig teknik (BAT). Udkast til miljøgodkendelse vil indgå i VVM-

redegørelsen. 
 
Forslag til kommuneplantillæg vil sammen med VVM-redegørelsen og udkast til miljøgodkendelse blive 

sendt i offentlig høring i otte uger. Her bliver der mulighed for at sende bemærkninger og indsigelser til 
Miljøstyrelsen. Først derefter kan Miljøstyrelsen tage stilling til projektet og beslutte, om planerne skal 
vedtages og tilladelserne gives. 

 

mailto:post@mst.dk


Miljøministeriet
Miljøstyrelsen Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
www.MST.dk

Deltag i debatten
Indsigelser og bemærkninger skal fremsendes senest den 21. september 2011 




