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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. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet 

væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af 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 ideer og forslag til det videre arbejde. Det 

kan f.eks. være ideer 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 tillæg til kommuneplanen. 

 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af 

kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen eller Naturstyrelsen imidlertid 

opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter 

anden lovgivning eller som kræver planlægning i mere end to kommuner. 
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Offentlig fremlæggelse 
 

Miljøstyrelsen Odense offentliggør hermed: 

 
 Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering 
 VVM-redegørelse 
 Udkast til miljøgodkendelse  

 

Materialet er offentligt fremlagt i 10 uger fra den 19. juni til den 27. august 2012. 

 

Materialet kan ses hos Miljøstyrelsen Odense på www.mst.dk og på www.Plansystemdk.dk 

 

Hvis du mener at forslaget bør ændres eller i øvrigt har bemærkninger til forslaget, kan disse sendes 

til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, med angivelse af 

journalnummer MST-1274-00028 eller med e-mail til ode@mst.dk. 

 

Indsigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og VVM redegørelsen skal være 

Miljøstyrelsen Odense i hænde senest den 27. august 2012 for at indgå i den  endelige vurdering af 

om projektet kan gennemføres efter VVM-reglerne. 

 

Kommentarer, der skal indgå i den videre planlægning, bedes fremsendt skriftligt. 

 

Miljøstyrelsen Odense vil på baggrund af kommentarerne udarbejde en sammenfatning og et 

forslag til afgørelse. Dette materiale sendes til høring i den berørte kommune, forud for udstedelsen 

af et endeligt kommuneplantillæg. 

 

Kommuneplantillægget kan efter den endelige udstedelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 

af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, 

der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 

brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. 

 

Der har forud for offentliggørelsen været gennemført en idé-fase, hvor der er kommet forslag til 

emner, der derefter er indgået i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen. 

 

 

 

 

 
 

Forslag til kommuneplantillæg  - Skærbækværket 



Indledning 
Baggrund 
Energipolitik er i stigende grad et europæisk anliggende, hvor udbygning af vedvarende energi, 

CO2-reduktion og mål for energieffektivisering samt organisering af energisektoren fastlægges af 

fællesskabet. Et direktiv fra EU kommissionen i 2009 fastlægger, at andelen af vedvarende energi 

indenfor EU skal være 20 % i 2020, hvor Danmark skal øge andelen af vedvarende energi fra 17 til 

30 procent. Endvidere har den danske regering en målsætning om at reducere udledning af CO2 

med 40 % frem mod 2020. 

 

DONG Energy er Danmarks største producent af el og varme. Den primære produktion finder sted 

på knap 20 større og mindre kraftværker i Danmark, og er baseret på kul, olie, naturgas, halm, 

biopiller, flis og affald. Derudover produceres el fra vindmøller, som i dag udgør cirka 10 procent af 

virksomhedens samlede elproduktion. 

  

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 ambitiøs strategi om at mindske sit CO2-

aftryk. Over de næste 30 år ønsker DONG Energy således at reducere CO2-udledning pr. produceret 

kWh med 85 % i forhold til 2006-niveauet, og CO2-udledningen skal være halveret inden 2020. 

 

Én af måderne at reducere CO2 udledningen fra el- og varmeproduktionen, er at indfyre CO2-

neutrale brændsler i form af biomasse på kraftvarmeværkerne, der i dag fyrer med fossile 

brændsler, som olie, kul og gas.  

 

Analyser foretaget af DONG Energy viser, at det ikke er hensigtsmæssigt at fyre de øgede mængder 

biomasse i mindre mængder ind på mange enkelte blokke, da dette resulterer i restprodukter af en 

kvalitet, der gør, at de ikke kan genanvendes. Den optimale løsning er derfor indfyring af større 

mængder biomasse på få værker, således at hhv. kul- og biomasseaske holdes separeret og derved 

kan anvendes til forskellige formål frem for at skulle deponeres. 

 

På baggrund af analyser har DONG Energy vurderet, at Skærbækværket ved Fredericia sammen 

med Studstrupværket ved Århus og Avedøreværket ved København ud fra miljømæssige og 

økonomiske betragtninger er de af DONG Energy's danske værker, der vil være mest fordelagtige at 

omlægge til biobrændsel. I VVM-redegørelsen redegøres mere detaljeret for baggrunden for valget 

af netop Skærbækværket. Med det ansøgte projekt ønsker DONG Energy at omlægge 

brændselsindfyringen på Skærbækværket, således at der på Blok 3, udover de nuværende brændsler 

(naturgas og letolie), fremover også kan indfyres træpiller. Desuden omfatter projektet transit af 

biomasse via sø- og landevejen til andre af DONG Energy's biomassefyrede værker.   

 

Brændselsomlægningen og indfyringen af træpiller på kraftværket er omfattet af Planlovens regler 

om Vurdering af Virkningen på Miljøet (VVM), jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 21. 

december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 

medfør af lov om planlægning. Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 2a, 

hvoraf det fremgår, at konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på 

mindst 120 MW er omfattet. Med en ændring af Blok 3 til at kunne indfyre alene træpiller er 

ændringen så omfattende, at den er omfattet at punkt 38 på bilag 1: 

” Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring 

eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag.” 

Projektet er nærmere beskrevet og vurderet i VVM-redegørelsen, hvor spørgsmålet om mulige 

alternativer også er behandlet, herunder alternative placeringer og alternative tekniske løsninger. 

 

Det betyder, at disse projekter ikke kan realiseres, før der er tilvejebragt et kommuneplantillæg med 

VVM. Som oftest er det kommunerne, der er VVM-myndighed, men da det er Miljøministeriet ved 
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Miljøstyrelsen Odense, der skal meddele de fornødne godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven, så 

er det i henhold til § 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 21. december 2010 om 

vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 

planlægning også Miljøstyrelsen Odense, der skal udarbejde kommuneplantillægget med VVM og 

den efterfølgende VVM-tilladelse. 

 

I november 2009 indkaldte Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen Odense) offentlighedens ideer og 

forslag til indholdet af VVM-redegørelsen. Miljøstyrelsen har i samarbejde med virksomheden 

udarbejdet en VVM-redegørelse som offentliggøres sammen med kommuneplantillægget.  

 

De miljømæssige hovedproblemer, der behandles i VVM-redegørelsen, vurderes at være de mulige 

påvirkninger af havmiljøet og udledning af forurenende stoffer til luften samt den heraf følgende 

luftkvalitet i området omkring værket. Herudover behandles alle miljøforhold, der kan siges i et 

eller andet omfang at kunne påvirkes af brændselsomlægningen, herunder etablering af 

røggasrensningsanlæg med tilhørende oplag af ammoniak. Oplaget er omfattet af 

risikobekendtgørelsen, og DONG har som følge heraf udarbejdet en sikkerhedsrapport i 

overensstemmelse med risikobekendtgørelsens bilag 4. Sikkerhedsrapporten belyser bl.a. risikoen i 

omgivelserne, hvis der skulle ske et større uheld på virksomheden.  På baggrund af beregningerne i 

sikkerhedsrapporten udlægges der en planlægningszone.  

 

Samlet set vurderes det, at der ikke er nogen af de nævnte eller andre mulige miljøpåvirkninger, der 

omtales i VVM-redegørelsen, der har et sådant omfang eller en sådan karakter, at påvirkningerne er 

så væsentlige, at projektet ikke kan gennemføres. Forslag til miljøgodkendelse offentliggøres 

sammen med forslaget til Kommuneplantillæg med VVM. 

 

Læsevejledning 

Denne publikation er opbygget som tre dele. 

 

Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg som er nærværende del. Denne del gennemgår 

forslag til kommuneplantillæg til Fredericia Kommunes Kommuneplan 2009. Kapitel 2 indeholder 

retningslinier for lokalplanlægningen. Kapitel 3 indeholder en gennemgang af forholdet til anden 

planlægning. Kapitel 4 indeholder en miljørapport over kommuneplantillæggets virkning på 

miljøet. Miljørapporten er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

 

Del 2 indeholder et ikke-teknisk resumé af den VVM-redegørelse, der er indeholdt i del 3. 

Miljøstyrelsen Odense vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé. 

 

Del 3 er VVM-redegørelsen uden det ikke-tekniske resumé, som fremgår af del 2. 

 

Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøstyrelsen Odense som myndighed i samarbejde med DONG 

Energy som bygherre og Fredericia Kommune. 

Del 3 er udarbejdet af DONG Energy som bygherre i samarbejde med 

Miljøstyrelsen Odense som VVM-myndighed og Fredericia Kommune. Denne arbejdsdeling er 

betinget af, at VVM-myndigheden i henhold til planlovens § 57a kan anmode bygherren om at give 

de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige 

konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM-pligtige anlæg. I 

de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen med sine konsulenter, udarbejder et 

udkast til VVM-redegørelse, som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-myndigheden. Det er i 

sidste ende VVM-myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den offentlige 

høring omkring forslaget til kommuneplantillæg med VVM. Samtidig med offentliggørelsen af 

forslaget til kommuneplantillæg med VVM, er der offentliggjort et forslag til miljøgodkendelse. 
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Forslag til Kommuneplantillæg 
Dette tillæg til kommuneplan for Fredericia kommune giver mulighed for brændselsomlægning  

med træpiller på Skærbækværket samt mulighed for transit af brændsel til andre DONG Energy-

ejede værker. Med vedtagelsen af kommuneplantillægget fastlægges 2 nye retningslinjer. 

Kommuneplantillægget ændrer ikke eksisterende rammer, og der udpeges således ikke nye 

rammeområder  

 

Retningslinje 1 

I henhold til planlovens § 11 nr 7 (beliggenheden af de i §11 g nævnte anlæg, dvs anlæg omfattet af 

VVM), kan kraftværket på arealet omfattet af lokalplan 308 for Fredericia Kommune omlægge sin 

brændselsindfyring til at omfatte naturgas, letolie og træpiller inden for rammerne af VVM-

redegørelsen af juni 2012. 

 

Værkets havn kan anvendes til transit af brændsler inden for rammene af VVM-redegørelsen af juni 

2012. 

  

Retningslinje 2 

Der indføres en planlægningszone om kraftværket. Planlægningszonen tager udgangspunkt i 

konsekvensafstanden for det værst mulige uheld (maksimal konsekvensafstand). Værst mulige 

uheld er karakteriseret ved det uheld som har den største konsekvensafstand, og som har en 

hyppighed større end eller lig med 1 uheld pr. 1 milliard år. Den generelle planlægningszone på 500 

m fra risikovirksomheder fastsat i cirkulære nr. 37 af 20. april 2006 er fortsat gældende og er 

geografisk beliggende delvist indenfor og udenfor den nye planlægningszone .  

 

Planlægningszonen er vist med grøn linje på nedenstående figur 2.1.  

 

Inden for planlægningszonerne kan der planlægges for boliger, erhverv m.v., såfremt det ved en 

vurdering af risikoforholdene i forhold til Skærbækværket kan godtgøres, at den samfundsmæssige 

risiko ligger indenfor risikomyndighedernes acceptkriterium. 

 

Inden for planlægningszonerne må der ikke planlægges for institutioner som er væsentlige i en 

beredskabssituation. 

 

Bygningskonstruktion, -anvendelse og –indretning skal ske på en sådan måde, at den 

samfundsmæssige risiko ligger indenfor risikomyndighedernes acceptkriterium.  

 

Risikomyndighedernes acceptkriterium er fastlagt ved en F-N kurve hvor acceptkriteriet er 1 

dødsfald pr. 10.000 år, faldende med kvadratet på antallet af dødsfald, svarende til 10 dødsfald pr 1 

mio. år og 100 dødsfald pr 100 millioner år. 

 

Nye anlæg må ikke medføre øget risiko for dominoeffekt. 

 

Sikkerhedszonen, som tager udgangspunkt i 10-6 iso-risikokurverne, skal fortsat være indenfor 

virksomhedens matrikel, jf. figur 2.2. 
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Figur 2.1. Planlægningszone om Skærbækværket. 

 

 

 
Figur 2.2. Sikkerhedszone på Skærbækværket. 

 

 

 

Forslag til kommuneplantillæg  - Skærbækværket 



Redegørelsesdelen 

Nuværende arealanvendelse 
Skærbækværket er beliggende på Klippehagevej 22, 7000 Fredericia, på matrikel nr. 4d og 2S 

Skærbæk By, Taulov. Værket er beliggende sydvest for Skærbæk by og afgrænses mod syd og vest af 

Kolding Fjord, mod nordvest af landbrugsarealer, mod nord af Kohavevej og mod øst af de 

funktionær- og arbejderboliger, der blev etableret til Skærbækværket i 1950’erne. Det samlede 

erhvervsareal er på ca. 45 ha. Værket har været under regelmæssig udbygning siden etableringen i 

1946. Til værket er opført en havn bestående af et kajanlæg, der oprindeligt har været anvendt til 

indskibning af kul, men hvor lossekranerne i dag er fjernet. Derudover er der i 1965 etableret en 

oliepier, der anvendes til indskibning af olie. På Figur 3.1 er vist et luftfoto af værket med angivelse 

af de forskellige bygninger og funktioner. 
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Figur 3.1: Luftfoto af Skærbækværket. Nummereringen angiver: 1: Sektion 1, blokbygning 1 og 2 
med tilhørende hjælpeanlæg og skorsten. 2: Blokbygning 3 med tilhørende hjælpeanlæg og 
skorsten. 3: Fjernvarmeakkumulatortank.4: Eksisterende indskibningskaj. 5: Oliepier. 6: 
Lagertanke. Den vestligste anvendes til oplag af letolie til værkets drift. 7: Kølevandskanal – 
udløb. 8: Kølevandskanal – indløb. 9: Administrationsbygninger. 10: Mellemlager for 
restprodukter (Meldgaard). 11: Bygninger udlejet til værksteder etc.  

De tidligere kulfyrede blokke, 1 og 2 og sektion 1, er ikke længere i drift, men blokbygningerne og 

den tilhørende skorsten står stadig. Blokbygningerne anvendes i dag bl.a. til administration. 

Skærbækværket er i dag omfattet af risikobekendtgørelsen pgra oplag af gasolie. 
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Eksisterende virksomheder på Skærbækværkets arealer 
Der ligger flere virksomheder på Skærbækværkets areal. Bygningen i punkt 11 på Figur 3.1 er bl.a. 

udlejet til auto- og kranværkstedet Trekantens Auto/Kranservice A/S. Den gamle blokbygning i 

punkt 1 på Figur 3.1 anvendes af virksomheden Inbicon, et DONG Energy-ejet selskab, der driver et 

pilotanlæg til produktion af andengenerations bioethanol.  

 

Nord for Skærbækværket er en del af det tidligere deponi Stegenav, der er på ca. 10.000 m2, udlejet 

til virksomheden Meldgaard Miljø og Genbrug A/S, der håndterer, sorterer og mellemlagrer aske og 

slagge fra affalds- og anden forbrænding forud for udnyttelse af disse produkter af lokale 

entreprenører, se punkt 10 på Figur 3.1.  

 

Landsplanlægning 

Vandplan. 

Området ved Skærbækværket er del af hovedopland 1.11 "Lillebælt/Jylland" samt 1.12 

”Lillebælt/Fyn”. Oplandet til de to vandplaner  udgør tilsammen ca. 3370 km2.  

Miljømålet for kystvandene er i vandplanerne opgivet til "god økologisk tilstand" og "god kemisk 

tilstand". Miljømålet for den økologiske tilstand er fastsat ud fra dybdegrænsen for 

hovedudbredelsen af ålegræs og derforuden indgår miljøkvalitetskrav for visse miljøfarlige 

forurenende stoffer.. På nuværende tidspunkt er den økologiske tilstand i vandområderne dårlig 

eller ringe, samt for nogle området ”ikke klassificerbar”.  For henholdsvis det nordlige Lillebælt, 

Lillebælt Bredning, Kolding yderfjord og Kolding inderfjord (alle Jylland), betegnes den økologiske 

tilstand som dårlig, mens den for Gamborg Fjord (Fyn) og Lillebælt Bredning (Jylland) betegnes 

som "ringe". For Åbne Lillebælt Nord og øvrige fynske områder, betegnes tilstanden som ”ikke 

klassificerbar” 

Miljømålet for kemisk tilstand vurderes ud fra vandrammedirektivets prioriterede stoffer, samt 

stoffer for hvilke EU har fastsat miljøkvalitetskrav (de tidligere Liste 1-stoffer). Miljøkvalitetskrav 

for miljøfarlige forurenende stoffer er i vandplanen fastsat i henhold til bekendtgørelse om 

miljøkvalitetskrav1. 

 

Vandplanen stiller blandt andet krav om, at det i forbindelse med klapning sikres, at det opgravede 

sediment ikke giver anledning til forurening af havet. 

 

Skaldyrvand. 

Skaldyrvande er internationale beskyttelsesområder. Skaldyrvande er særlige havområder, der 

kræver beskyttelse eller forbedring af vandkvaliteten, for at gøre det muligt for skaldyr at leve og 

vokse i de pågældende vandområder. Områderne er omfattet af "Bekendtgørelse om kvalitetskrav 

for skaldyrvande"2, der  fastsætter kvalitetskrav for skaldyrvande. 

Sammenfattende vurderes det, at brændselsomlægnigen ikke vil medføre påvirkninger, der vil være 

i modstrid indsatspunkterne i vandplanen eller kunne skade det udpegede skaldyrvand.  

 

Kommuneplanlægning 

Fredericia kommuneplan 2009-21 

Fredericia kommuneplan 2009-2021 udlægger Skærbækværket som virksomhed med særlige 

beliggenhedskrav. Om virksomheder med særlige beliggenhedskrav er en konsekvenszone på 500 

meter. Inden for konsekvenszonen må der ikke udlægges arealer til miljøfølsomme anvendelser, før 

det er dokumenteret, at miljøforholdene er acceptable. 

 

                                                                    
1 BEK nr. 1022 af 25/08/2010 - Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer eller havet. 
2 BEK nr. 38 af 19/01/2011 - Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 
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Figur 3.2 Del af kort over virksomheder med særlige beliggenhedskrav, fra Fredericia 
kommuneplan 2009-2013, hæfte ”Kommunestruktur” side 34. 

Fredericia kommuneplan 2009-2021 beskriver videre Skærbækværket og værkets område som en 

del af et kulturmiljø, hvor Skærbækværket understøtter fortællingen om Fredericia som trafikalt og 

forsyningsmæssig knudepunkt. Kraftværksmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitekturen, 

industrianlæg, veje, havn og omgivelser. Området er udlagt som tre rammeområder; S.E.3A, S.E.3B 

og S.E.3C - se Figur 3. - der alle ligger i byzone.  

 

Figur 3.3: Fredericia kommuneplans rammekort. Sorte streger angiver rammegrænser. De to 
orange angiver hhv. støjkonsekvenszone og miljøkonsekvenszone. 

 

Området skal forbeholdes Skærbækværket til opførelse af bygninger og anlæg, som er nødvendige 

for værkets drift. Området må anvendes til virksomhed af klasse 1-7, og således at de mest 

belastende og risikobetonede aktiviteter lokaliseres i zonen for klasse 6-7.  

 

 

De fire rammeområder er beskrevet nedenfor: 

 

Delområde S.E.3A 

Området må anvendes til virksomheder, som kun giver ringe påvirkning af omgivelserne, dvs. 

virksomhedsklasse 1-3. 

 

Delområde S.E.3B 

Området må anvendes til virksomheder, som kan give anledning til middel påvirkning af 

omgivelserne, dvs. virksomhedsklasse 4-5. 
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Delområde S.E.3C 

Området må anvendes til kraftværksvirksomhed, som kan give anledning til betydelig påvirkning af 

omgivelserne, dvs. virksomhedsklasse 6-7. 

 

Rammeområde S.L.3 

Området må anvendes til landområde, jordbrugsområde. 

 

Lokalplanen er derfor, for så vidt angår anvendelsen, i overensstemmelse med kommuneplanen. 

Øst for værkets område, rammeområdeS.E.3B, jf. kommuneplanen ligger den gamle værksby, som 

ifølge kommuneplanen udgør et kulturmiljø, og der må ikke uden kommunens tilladelse ske 

nedrivninger, om- og tilbygninger eller facademæssige ændringer. 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 udsendt i høring 

Fredericia Kommune har udsendt et forslag til kommuneplantillæg nr. 7 i høring i samme periode 

som nærværende VVM-redegørelse. I forslag til kommuneplantillæg nr. 7 ændres den sydøstlige 

afgrænsning af delområde S.E.3B, den nordlige afgrænsning af delområde S.E.3A og S.E.3B, og der 

tilføjes et nyt delområde S.E.3D syd for Klippehagevej. Rammeområde S.E.3D er udlagt til 

kraftværksdrift med mulighed for at placere andre typer virksomheder, der kan indpasses i 

områdets primære anvendelse som kraftværk. Desuden kan der opføres eller indrettes kontorer og 

administration, der er knyttet til DONG Energy's virksomheders drift, lager, værksteder o.l. De tre 

bebyggelser beliggende på hhv. matr. nr. 4af, 4ag og 4an kan anvendes til kontor- og 

administrationsformål samt som midlertidig overnatningsmulighed for ansatte og besøgende ved 

DONG Energy. Desuden udvides område S.E.3A til også at omfatte del af S.L.3, der er udlagt som 

landskabspark, mens område S.E.3B udvides til også at omfatte en del af det tidligere område S.E. 

3A, det område, der benyttes til mellemoplag (Stegenav depot). Det vil være en forudsætning for 

vedtagelsen af nærværende VVM med kommuneplantillæg, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 

forinden vedtages af Fredericia Byråd.De ændrede rammeområder fremgår af Figur 3.2 
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Figur 3.2: Rammekort i henhold til ændrede rammebestemmelser jf. Kommuneplantillæg nr. 7, 
Fredericia kommune. 

De kystnære dele af byzonen  
Kommunalbestyrelsen skal for de kystnære dele af byzonen vurdere de fremtidige 

bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at ny bebyggelse indpasses i den 

kystlandskabelige helhed, at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til 

naturinteresser på de omgivende arealer, og at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, 

herunder havne, samt at offentligheden sikres adgang til kysten.  

 

Denne vurdering skal blandt andet gennemføres i forbindelse med Kommuneplantillæg med VVM. I 

dette tilfælde, i forbindelse med VVM-processen for brændselsomlægningen af Skærbækværket, 

hvor det er Miljøstyrelsen Odense, der er planmyndighed og dermed udarbejder 

kommuneplantillæg og VVM, er det også Miljøstyrelsen, der har vurderingspligten. 

 

Skærbækværkets drift er afhængig af, at der kan tilføres brændsel ad søvejen samt hentes kølevand 

fra fjorden. Tidligere, hvor værket blev fyret med kul, var værkets drift yderligere afhængig af, at 

restprodukter kunne føres fra værket via vejnettet. Den kystnære placering i byzone tæt på det 

overordnede vejnet er således velbegrundet. De visuelle vurderinger i VVM-redegørelsen godtgør, at 

det ansøgte projekt ikke ændrer på områdets grundkarakter af industrielt område. Projektet ændrer 

ikke på offentlighedens adgangsforhold i området. 

 

Andre sektorplaner 
Miljøstyrelsen er ikke bekendt med, at det omhandlede projekt er i konflikt med kommunens 

løbende sektorplanlægning. Det drejer sig om affalds-, spildevands-, vandforsynings- eller 
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indsatplanlægning for grundvandsforurening, affalds- og spildevandsforhold. Den nordøstligste del 

af værkets matrikel ligger i område med drikkevandsinteresser, men som VVM-redegørelsen 

beskriver, vil projektet ikke have nogen negativ effekt på drikkevandsressourcer.  

 

Naturbeskyttelse 
Natura 2000 

Nærmeste Natura 2000-område N112 "Lillebælt" ligger ca. 7 km fra Skærbækværket og omfatter et 

areal på ca. 350 ha, hvor ca. 280 ha består af hav, og 70 ha er land. 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. F47 er udpeget på grundlag af ti ynglende arter samt fem 

overvintrende arter. 

 

Hele havområdet udgøres af habitattyperne lavvandede bugter, sandbanker, rev, kystlaguner og 

mudder- og sandflader. Der er flere større krum-oddekomplekser, der nu er sammenvoksede og 

dækkede af strandeng med naturlige tidevandsrender og ofte med kystlaguner bagved. De vigtigste 

er Halk Nor, Bankel Sø, Hejlse Nor, på Årø, på Bågø, Flægen og Emtekær Nor, der er vigtige 

levesteder for flere sjældne fugle- og plantearter. I kystområderne er der også mange vigtige 

forekomster af kalkoverdrev, sure overdrev og rigkær. 

Arter, der udgør en del af udpegningsgrundlaget for N112, er skæv vindelsnegl, sump-vindelsnegl og 

marsvin (udpegningsgrundlag H96), samt ynglende havørn, rørhøg, plettet rørvagtel, engsnarre, 

klyde, brushane, mosehornugle, fjordterne, havterne og dværgterne samt trækkende sangsvane, 

bjergand, ederfugl, hvinand og toppet skallesluger (udpegningsgrundlag F47).  

Bilag IV-arter 

Arter, der er opført på Habitatdirektivets bilag IV, er strengt beskyttelseskrævende. Det er vurderet, 

at følgende bilag IV-arter potentielt forekommer i området omkring Skærbækværket:  

 

 Flagermus (alle arter af danske flagermus er opført på Habitatdirektivets bilag IV)  

 odder  

 marsvin 

 markfirben 

 stor vandsalamander 

 løgfrø 

 løvfrø 

 spidssnudet frø  

 strandtudse. 

 

Sammenfattende vurderes det, at brændselsomlægnigen ikke vil medføre påvirkninger, der vil 

kunne skade Natura 200-området eller Bilag IV-arter i området, herunder ikke medføre negative 

påvirkninger på de arter og naturtyper i områderne, der indgår i udpegningsgrundlagt. 

 

Fredninger 

Inden en radius på fire kilometer ligger der fem arealfredninger samt en kirkefredning).  

Kidholme vest for Skærbækværket er omfattet af en fredningskendelse fra 1936. Der er et rigt 

fugleliv på øerne, og øerne er underlagt restriktioner i forhold til brug. Således må ophold på øen 

kun ske uden for ynglesæsonen fra d. 16. juli til 31. marts følgende år. 

Gudsø Vig er omfattet af en landskabelig fredning fra 1954. I beskrivelsen af fredningen fremgår det 

at: Strandengene i bunden af vigen er ved at gro til med tagrør og der arbejdes på at få strandengene 

afgræsset med kreaturer, for at fremme den mere artsrige strandengsflora og fauna. I bunden af 

vigen kan man på de fleste årstider se små flokke af knopsvaner og i træktiden ses af og til 

sangsvaner. 
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Omkring 1,8 km vest for Skærbækværket og vest for Kidholme ligger Eltang Strand. Området er 

omfattet af en fredning fra 1933, som sikrer offentligheden adgang til ophold og badning fra en 

grund, hvor der tidligere lå en kro (Danmarks Naturfredningsforening, 2010). 

Omkring 2,3 km øst for Skærbækværket ligger det fredede område Hagenør Slotsbanke. Området er 

et kulturhistorisk vigtigt punkt, og er derudover af geologiske interesse. 

Fænø Kalv er omfatter af en landskabs- og naturfredning. 

Miljøstyrelsen vurderer, at brændseslomlægningen ikke vil medføre påvirkninger, der vil kunne 

være til hinder for opfyldelse af freedningernes formål. 

 

Naturbeskyttelse 

I nærheden af Skærbækværket (op til 4 km) er der en række §3 områder ( overdrev, mose, 

strandeng, søer). 

 

Det er vurderet, at brændselsomlægningen ikke har betydning for disse områderes tilstand. 

 

Grundvand 

Projektområdet er i grundvandsmæssig sammenhæng udpeget som område med begrænsede 

drikkevandsinteresser. 
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Miljørapport i henhold til miljøvurderings-loven  
 
Lovmæssig baggrund 
Planlovens VVM-regler er udformet som en konsekvens af EU´s VVM-direktiv fra 1985 med senere 

ændringer. VVM-reglerne gælder for konkrete projekter. EU supplerede i 2001 VVM-reglerne med 

et direktiv om miljøvurdering af bestemte planer og programmer. Reglerne betyder, at man skal se 

på planers og programmers mulige indvirkning på miljøet allerede ved udarbejdelsen af 

overordnede planer, hvis sådanne planer kan siges at fastlægge rammer for anlægstilladelser til 

visse nærmere angivne projekter. Disse regler fremgår i Danmark af miljøvurderingsloven, jfr. 

lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009. Loven gælder for planer og programmer inden 

for en række nærmere fastlagte forvaltningsområder, som i medfør af lovgivningen tilvejebringes – 

eller ændres – af offentlige myndigheder.  

 

Udstedelse af et kommuneplantillæg for brændselsomlægningen på DONG Energy - 

Skærbækværket, Fredericia Kommune skal således i sig selv underkastes en særlig miljøvurdering. 

Miljøvurderingen skal gennemføres af den myndighed, som er ansvarlig for udarbejdelsen af den 

pågældende plan, i dette tilfælde Miljøstyrelsen Odense.  

 

Miljøvurderingen skal gennemføres, hvis kommuneplantillægget ændrer i den eksisterende 

kommuneplan, som åbner for en ny påvirkning af miljøet. Dog kan en miljøvurdering 

undlades i henhold til miljøvurderingslovens § 3, hvis planen kun indeholder mindre 

ændringer og vurderes ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. 

Fredericia Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 7 

gennemført en miljøvurdering, da der med dette tillæg blev ændret i kommuneplanen. 

Miljøstyrelsen vurderer, at nærværende kommuneplantillæg ikke ændrer den overordnede 

struktur i Fredericia Kommunes planlægning og heller ikke i rammebestemmelserne for 

arealanvendelsen,  hvorfor Miljøstyrelsen har vurderet at der ikke er behov for at udarbejde en 

miljøvurdering af kommuneplantillægget. 

 

 VVM-redegørelsen viser, at brændselsomlægningen kan etableres uden væsentlige 

miljømæssige konsekvenser. For en beskrivelse af de miljømæssige konsekvenser ved 

brændselsomlægningen henvises til den særskilte VVM-redegørelse. 

Miljøstyrelsen Odenses afgørelse om at undlade en miljøvurdering af 

kommuneplantillægget kan påklages jvf. nedenstående klagevejledning. 

 

 

Klagevejledning 
Kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige 

spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og 

organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af 

væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. 

Klage skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV 

eller som e-post til nmkn@nmkn.dk. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et 

gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige 

myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og 

gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
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C.F. Tietgens Boulevard 40  
DK - 5220 Odense SØ  
Tlf.: (+45) 72 54 40 00 

www. mst.dk 

Indsigelser og bemærkninger 
 
Vi skal have dine eventuelle indsigelser og bemærkninger skriftligt i et brev eller en e-mail senest den 27. 
august 2012.  
Anfør venligst dit navn, adresse eller e-mail samt jr. nr.: MST-1274-00028 og send det til:.  

 
Miljøstyrelsen  
C.F. Tietgens Boulevard 40  
5220 Odense SØ  
Telefon: 72 54 40 00  

E-mail: ode@mst.dk 
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