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Afgørelse om ingen godkendelsespligt for midlertidigt øget 
brug af nødstrømsanlæg. 
 
Miljøstyrelsen Odense har den 24.oktober 2012 modtaget ansøgning fra 
DONG Energy - Skærbækværket om midlertidigt øget brug af 
nødstrømsanlæg.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til øget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor 
ikke nødvendig. 
 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte 
kræver tilladelse efter en anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Skærbækværket ønskede i 2010 at undersøge om værkets nødstrømsanlæg 
kunne indgå i en form for produktionsanlæg. Skærbækværket søgte derfor i 
2010 om godkendelse til test af dette. Miljøstyrelsen meddelte den 28. juni 
2010 en midlertidig afgørelse, der tillod op til 100 timers drift af anlægget 
pr. år. Tilladelsen er gældende indtil den 31. december 2012. 
 
Skærbækværket har den 24. oktober 2012 oplyst, at der indtil nu ikke har 
været testkørsler med anlægget. Skærbækværket ønsker derfor at den 
midlertidige godkendelse forlænges med 2 år, så den udløber 31. december 
2014.  
 
Skærbækværket har i forbindelse med den tidligere ansøgning oplyst at 
anlægget vil være i drift i perioder af 4 timers varighed. 
 
Røggas fra anlægget er tilsluttet en 50 m høj skorsten. Den er dimensioneret 
efter fuld last på anlægget, således at B-værdier for NOx, CO, SO2 og støv er 
overholdt. Beregningerne er gennemført ved samtidig fuld last på Blok 3. 
 
I revurderingen for Skærbækværket, meddelt 15. december 2009, er det 
forventet at nødgeneratoren har en driftstid på under 10 timer om året og 
der er derfor ikke fastsat emissionsgrænser.  
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Det fremgår endvidere, at såfremt nødgeneratoren skal anvendes i flere 
timer vil Miljøstyrelsen vurdere om der skal fastsættes emissionsgrænser. 
 
Miljøstyrelsens vurdering  
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderer Miljøstyrelsen, at den 
begrænsede øgede brug af nødstrømsanlægget, svarende til ca. 1% af 
driftstiden på Skærbækværket, i perioden indtil 31. december 2014 ikke 
kræver at der stilles vilkår om emissionsgrænser. Den ændrede brug kan 
derfor indeholdes i den gældende miljøgodkendelse (revurderingen meddelt 
15. december 2009.).  
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at den begrænsede øgede brug af 
nødstrømsanlægget i perioden indtil 31.12.2014 ikke kan betragtes som en 
væsentlig ændring i værkets drift. Modtagelse af ansøgningen har derfor 
ikke været annonceret efter § 11 i godkendelsesbekendtgørelsen2. 
 
VVM  
Miljøstyrelsen vurderer, at ændringerne vil medføre en miljøpåvirkning som 
er helt ubetydelig i forhold til påvirkningen fra Skærbæksværkets Blok 3, da 
driften af nødstrømsanlægget kun vil ske i få timer fordelt over året. Selve 
driften af nødstrømsanlægget i op til 100 timer om året vurderes ikke at 
være til skade for miljøet. Ændringerne er derfor ikke screeningspligtige. 
 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
 
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 2 har følgende parter 
mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: 

 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 
underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense eller ode@mst.dk inden 
den 4. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
 
 
 

                                                 
2 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 486 af 25. maj 2012 
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Klagegebyr 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Odensekal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter.  
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for 
den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
 
Gebyret tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den 
eneste ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme 
afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i 
klagenævnet. 
 
Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen 
begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller 
ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal 
det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Heidi Clausen  
7254 4207  
hecla@mst.dk 
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Kopi til:  
 
Fredericia Kommune, kommunen@fredericiakom.dk  
 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, postboks 1228, København C, at@at.dk
 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, syd@sst.dk 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk
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