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Afgørelse om ingen godkendelsespligt for etablering af 
synkronkompensator på Enstedværket 
 
Miljøstyrelsen Odense har den 21. januar 2013 modtaget ansøgning fra DONG 
Energy om etablering af en synkronkompensator på Enstedværket, Flensborgvej 
185, 6200 Aabenraa.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at etableringen af synkronkompensatoren 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 
DONG Energy har oplyst, at der er et behov for stabiliserende enheder, som 
resultat af, at der i dag er færre store kraftværker i drift og flere mindre enheder og 
mere import af el. 
 
DONG Energy ønsker at etablere en synkronkompensator på Enstedværket ved at 
anvende ENV´3´s eksisterende generator. Generatoren anvendes i dag i en anden 
konfiguration, og det væsentlige er at den udstyres med en elektrisk anordning. 
Projektet vil betyde følgende nye anlægskomponenter: Frekvensomformer til 
opstart, ny hydraulikmotor til opstart, nye hydraulikpumper. Alle komponenter 
placeres i allerede eksisterende bygninger på Enstedværket. 
 
Synkronkompensatoren bygges, så ENV3 kan føres tilbage med et varsel på 12 
måneder, og dermed ikke have indflydelse på ENV3s muligheder for at skifte fra 
”betinget driftsklar” til driftsklar”.  
 
DONG Energy har oplyst, at der ikke vil være luftemissioner eller øgede støjgener 
forbundet med etableringen og driften af synkronkompensatoren. Det er oplyst, at 
eneste miljøpåvirkning vil være udledning af kølevand, som maksimalt vil udgøre 
3% af kølevandsbehovet ved drift af ENV3.   
 

                                                             
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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DONG Energy har den 18. januar 2013 oplyst, at der fortsat vil være registrering af 
kølevandets ind- og udløbstemperatur kontinuerligt, jvf vilkår 55 i godkendelsen af 
22. juni 2000.  
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Etablering af en synkronkompensator er ikke selvstændigt omfattet af et 
listepunkt. Derfor er det afgørende for vurderingen af godkendelsespligt, om 
driftsændringen indebærer forøget forurening. 
 
Efter det af virksomheden oplyste, indebærer etableringen af 
synkronkompensatoren ikke en forøget forurening. Synkronkompensatoren vil 
kun være i drift, mens ENV3 er udtaget af drift. Udledningen af kølevand vil 
maksimalt udgøre 3% kølebehovet ved drift af ENV3. Det er endvidere oplyst, at 
der ikke tilsættes hjælpestoffer til kølevandet. Der vil således ikke være en øget 
kølevandspåvirkning som følge af driften med synkronkompensatoren. 
  
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at etablering og drift af synkronkompensatoren 
ikke vil medføre yderligere forurening og derfor ikke kræver miljøgodkendelse.  
 
Det vurderes endvidere, at etablering og drift af synkronkompensatoren ikke er 
VVM-pligtigt, se særskilt screeningsafgørelsen af 29. januar 2013.  
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
 
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 SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 27. februar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
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 Odense. 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 gebyret er 
modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist 
på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
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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: Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, post@aabenraa.dk   
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, postboks 1228, 0900 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 kreds@friluftsraadet.dk 
Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe rib@nst.dk 
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