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Bilag A   Skema til screening for VVM-pligt af FYV8 deNOX  

VVM Myndighed  

Basis oplysninger Etablering af DeNOX på Fynsværkets blok 8 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Fynsværkets blok 8 (FYV8) har i dag et NOX-vilkår på 300 mg/Nm
3
. Grænseværdien fremgår af vilkår 13 i Miljøstyrelsen Odenses 

godkendelse af anlægget dateret den 10. juli 2008. I forbindelse med implementeringen af det nye EU-direktiv for industrielle emissioner 
skærpes grænseværdien imidlertid til 250 mg/Nm

3
 pr. 1. januar 2016. Skærpelsen fremgår af bilag 1 i Bekendtgørelse om begrænsning af 

visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg af 20. december 2012. 
Da det har vist sig, at FYV8 ikke uden uhensigtsmæssige driftsbegrænsninger kan overholde den nuværende grænseværdi på 300 mg/Nm

3
, 

er det urealistisk at forestille sig, at anlægget kan overholde den skærpede grænseværdi på 250 mg/Nm
3
, når den træder i kraft pr. 1. januar 

2016.  
Fynsværket anmoder derfor om en VVM-screening på etablering af et katalytisk DeNOx anlæg (SCR) på FYV8. 
Et SCR-anlæg reducerer NOx til N2 med vand som biprodukt ved hjælp af ammoniak og en katalysator ved en temperatur på typisk 260-330 
ºC. Anlægget vil i forbindelse med FYV8 blive indbygget efter posefiltet. Der kan opnås DeNOx-grader på 90-95%. 

Navn og adresse på bygherre Navn:  Vattenfall A/S, Fynsværket 
Adresse:   Postboks 928, Havnegade 120, 5000 Odense 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Miljøkoordinator 
Egon Raun Hansen (EGRA) 
Mobil nr.: 27875458 
e-mail: egon.raunhansen@vattenfall.com 

 

Miljøkonsulent 
Trine Bjerre Kristiansen (TRKR) 
Mobil 2787 5895 
e-mail: trinebjerre.kristiansen@vattenfall.com 

Projektets placering DeNOX etableres på Fynsværkets eksisterende Blok 8, der er placeret i byzone, og er omfattet af henholdsvis lokalplan 12-375 og 1-430.  
Det nye DeNOX-anlæg vil procesmæssigt blive implementeret imellem det eksisterende posefilter og det eksisterende 
røggaskondenseringsanlæg.  Der opføres en selvstændig bygning nord for den eksisterende kedelbygning til anlægget. Lige nord for den nye 
bygning vil ammoniakvandslageret (45 m

3
 liggende silotank) blive placeret. 

 
DeNOX-anlægget med tilhørende hjælpeanlæg er placeret indenfor afgrænsningen af lokalplan 12-375. I henhold til formålsbestemmelsen i 
lokalplan 12-375 skal området anvendes til havne- og erhvervsformål, herunder kraftværksformål.  
 
Området er i dag bebygget med meget blandet erhvervsbyggeri fortrinsvis til tung industri, herunder Fynsværket. Visuelt vil de synlige dele 
svare til den eksisterende del af Fynsværket, og herved virke som en naturlig del af det eksisterende byggeri. 

Projektet berører følgende kommuner Odense Kommune 

mailto:egon.raunhansen@vattenfall.com
mailto:trinebjerre.kristiansen@vattenfall.com
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Oversigtskort i målestok 

 

Kortbilag i målestok Se bilag 1 Tegning Placering af udstyr 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 

december 2010 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010: 
 

 x 
  Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-

reglerne og skal derfor ikke screenes 

 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

    Projektet etableres inden for nuværende areal på bestående plads i ny opført bygning med 

tilhørende ammoniaktank med transport ad eksisterende vejanlæg 

2. Er der andre ejere end Bygherre?: 

 

   x 
Fynsværket og alle dets anlæg er etableret på lejet grund, ejet af Odense Havn. Bygherre 

er eneejer af alle anlæg - herunder også den nye bygning til De NOX-anlægget med 

tilhørende rørledning og ammoniaktank. 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3     De NOX bygning får at areal på 180 m
2 
og en højde på 35 m. Det giver en bygningsmasse 
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 på 6.300 m
3 

Ammoniaktanken får et areal på 15 m
2
, og en højde på 4 m. Det giver en bygningsmasse 

på 60 m
3
.  

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    Maksimal bygningshøjde 35 m. 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

    Råstoffer – type og mængde: 

Ammoniakvand med en koncentration under 25 %.  

Der forventes et forbrug af ammoniakvand på ca. 100 l/h. Årligt forventes et forbrug 
svarende til 6.500 fuldlasttimer, dvs. 650 m

3
/årligt. 

 
Mellemprodukter – type og mængde:  

- 
 
Færdigvarer – type og mængde: 

- 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X    Ikke relevant 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X    Ikke relevant 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

 

    I anlægsfasen: 
Anlægsfase: Materialer og komponenter til opførelse af De NOX-anlæg, tank mv.  
 
I driftsfasen: 
Behovet for råstoffer i driftsfasen svarer til råstofflowet nævnt i afsnit 5.a. 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

    Projektet giver et afledt behov for øget forbrug af sekundavand i afsvovlingen på FYV7, 

hvor det ammoniakfri røggaskondensat fra FYV8 hidtil har kunnet bruges. Efter 

etableringen af De NOX-anlægget udledes røggaskondensatet til offentlig rensning, hvilket 

alt andet lige vil medføre et øget forbrug af sekundavand (Palnatokevand) på maksimalt  

65.000 m
3
 pr. år.  

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  

   x Nej 

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

    Idet DeNOX anlægget (tilsætningen af ammoniakvand) placeres procesmæssigt efter 
posefilteret (hvor flyveaskeadskillelsen foregår), vil der ikke være nogen ændring af 
hverken bund- eller flyveaskesammensætningen som følge af De NOX-anlægget.   
 
Farligt affald: 

Katalysatoren består af et vanadium-baseret materiale som via et titaniumoxid omdanner 
NOX i røggassen til N2 og H2O. Katalysatoren forurenes lidt efter lidt, og forventes udskiftet 
efter en periode på 2-4 år. Bortskaffelsesmetoder for affaldsfraktionen er velkendt og 
anvendes allerede for de brugte katalsatorlag fra Blok 7.  
 
Andet affald: 

- 
 
Spildevand: 

Efter etableringen af DeNOx-anlægget vil det ikke være muligt at benytte kondensatet i 
forbindelse med FYV7’s afsvovlingsanlæg på grund af risikoen for potentielt farlige 
koncentrationer af ammoniak. Beregningerne viser, at Fynsværket kan udlede hele 
kondensatmængden til Ejby Mølle Renseanlæg og stadig overholde grænseværdier for 
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udledte døgnmængder og indholdsstoffer i den nuværende midlertidige tilladelse til 
udledning af røggaskondensat. I forbindelse med VVM-anmeldelsen søges dog om 
ændring af de indirekte forudsatte årlige mængder, ligesom der søges om tilladelse til 
udledning af ammoniak som nyt indholdsstof. 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

   x Eksisterende midlertidige tilladelse til afledning af røggaskondensat skal opdateres med 
oplysning om ændringen i sammensætningen og mængden af udledt røggaskondensat. 
 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   x Der er udarbejdet en ny støjberegning for Fynsværkets blok 8, der viser, at etablering af en 
ny ventilationsenhed placeret oven på den nye bygningsdel med tillæg af facadestøj ikke vil 
medføre overskridelser af Fynsværkets gældende støjgrænser  

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   x Etablering af De NOX-anlæg på FYV8 vil reducere NOX-udledningen med 90-95 %, hvilket 
betyder at den fremtidige udledning vil ligge i niveauet 25 til 40 mg/Nm3 svarende til en 
reduktion af den absolutte NOX-emission fra anlægget på ca. 300 ton på årsbasis. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   x Nej 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   x Nej 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   x Nej 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   x Nej 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   x Etableringen af et SCR anlæg bevirker en ændring i risikoen for uheld – og derfor også i de 
risikoberegninger, der er foretaget i henhold til risikobekendtgørelsens regler og 
dokumenteret i virksomhedens sikkerhedsdokument.  
Rambøll har udarbejdet et tillægsdokument til det eksisterende sikkerhedsdokument for 
Fynsværket.  
Tillægsdokumentet konkluderer, at den beskrevne ændring på virksomheden giver 
anledning til ubetydelige ændringer i risikoniveauet, idet projektet vurderes at ligge i 
risikokategori 1, dvs. at projektet må implementeres uden accept af myndighederne og 
indføres i sikkerhedsdokumentet senest ved næste ajourføring.  

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   x Nej. Arealanvendelsen er fortsat kraftværksformål. 
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21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   x Nej 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   x Nej 

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

   x Nej 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

   x Nej 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   x Etablering af SCR anlægget indebærer samlet set en kraftig reduktion af NOX-emission fra 
FYV8 og dermed også en reduktion af den luftbårne kvælstofpåvirkning af Habitatområdet i 
den vestlige del af Odense Fjord og de nedre dele af Odense Å. Der vil derfor være en 
beskeden positiv påvirkning af sårbare vådområder. 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   x Nej 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   x Nej 

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

   x Nej 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   x Nej 

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

   x Ingen ændring i forhold til den igangværende drift af Fynsværket, dog sker der en kraftig 
reduktion af NOx-emissionen fra anlægget. 
 

Nationalt:     

Ingen ændring i forhold til den igangværende drift af Fynsværket. Dog må den den kraftige 
reduktion af emissionen af NOx antages at påvirke de nationale opgørelser af den luftbårne 
kvælstofbelastning. Størrelsesordenen er Fynsværket ubekendt. 
 
Internationalt (Natura 2000): 

Der sker en reduktion af den luftbårne kvælstofpåvirkning af Natura 2000 naturtyperne i 
habitatområdet i den Vestlige del af Odense Fjord og den nedre del af Odense Å. 
Etableringen af anlægget yder derfor et beskedent bidrag til opfyldelsen af vandplanernes 
indsatsprogrammer vedr. reduktion af kvælstofpåvirkningen af naturtyperne i området. 
 
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 

I henhold til den udarbejdede Habitatsredegørelse for Fynsværkets kølevandsudledning 
rummer Natura 2000 området både vandflagermus, damflagermus, marsvin, stor 
vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø og strandtudse. Da kvælstofreduktion indgår i 
vandplanernes indsatsprogrammer, antager Fynsværket, at Ingen af de tilstedeværende 
bilag IV-arter påvirkes negativt af den reducerede luftbårne kvælstofpåvirkning.  
 
Forventes området at rumme danske rødlistearter: 

Fynsværket er ikke bekendt med eksistensen af rødlistearter i det påvirkningsrelevante 
nærområde. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 

    x 
Overfladevand:     

Reduktionen af NOx-emissionen bevirker en beskeden reduktion af nedvaskningen af den 
luftbårne kvælstof i overfladevandet i Odense Fjord. Kvælstofpåvirkningen af den nedre del 
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      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

af Odense Å fra spildevandsudledningen fra Ejby Mølle Renseanlæg vurderes at være 
ubetydelig. 
 
Grundvand: 

Der er ingen grundvandsinteresser i nærområdet. 
 
Naturområder: 

Ingen ændring i forhold til den igangværende drift af Fynsværket, dog sker en reduktion af 
emissionen af NOx-emissionen, hvilket alt andet lige vil bidrage positivt til genopretning af 
kvælstofoverbelastede naturområder. 
 
Boligområder (støj/lys og Luft): 

Se tekst under pkt. 13 om grænseværdier for støj. 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   x Se teksten under ”Anlæggets placering” ovenfor 

33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   x 
Historiske landskabstræk: 
Da anlægget etableres på eksisterende kraftværksplads er svaret nej. 
 
Kulturelle landskabstræk: 
Da anlægget etableres på eksisterende kraftværksplads er svaret nej. 
 
Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
Da anlægget etableres på eksisterende kraftværksplads er svaret nej. 
 
Æstetiske landskabstræk:  
Da anlægget etableres på eksisterende kraftværksplads er svaret nej. 
 
Geologiske landskabstræk: 
Da anlægget etableres på eksisterende kraftværksplads er svaret nej. 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

   x Området er udlagt til tekniske anlæg med særlige beliggenhedskrav. Området er vurderet 
at være sårbar over for kvælstofpåvirkning. Anlægget betyder, at kvælstofpåvirkningen 
reduceres. Derudover sker der ingen væsentlig ændring af miljøpåvirkningen fra 
Fynsværket 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

 

   x Udledningen af spildevand i form af røggaskondensat med indhold af ammoniak skal 
vurderes i sammenhæng med Ejby Mølle Renseanlæg. Rensningsanlægget har den 
fornødne kapacitet til at fjerne kvælstoffet. Derudover er Fynsværket ikke bekendt med 
andre anlæg eller aktiviteter, der sammen med det ansøgte kan indebære kumulative 
forhold. 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   x Eventuelle kumulative forhold i forbindelse med ammoniaklageret på Fynsværket er 
vurderet. Derudover er Fynsværket ikke bekendt med andre anlæg eller aktiviteter, der kan 
indebære kumulative forhold.  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

    Reduktionen af den luftbårne NOX-emission påvirker et ganske stort område positivt. Der 
henvises til nationale opgørelser af kvælstofdeposition fra punktkilder. 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Ingen negativ ændring i forhold til eksisterende drift. 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

   x Som nævnt i pkt. 38 ovenfor, er der kun fundet positive ændringer af miljøpåvirkninger i 
området uden for de lokale eller regionale tilsynsmyndigheders område. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   x Fynsværket er ikke bekendt med om reduktionen i den luftbårne kvælstofudledning med 
den eksisterende skorstenshøjde vil være sporbar i nabolande. Som nævnt i pkt. 38 
ovenfor, er der kun fundet positive ændringer af miljøpåvirkninger i området uden for de 
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lokale eller regionale tilsynsmyndigheders område. Der henvises til officielle redegørelser 
for spredningsomfang af kvælstofdeposition fra punktkilder. 

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 

   x 
Enkeltvis: 

Reduktionen i NOx-emissionen vurderes at være en væsentlig ændring 
Den kommende udledning af ammoniakholdigt spildevand til Ejby Mølle Renseanlæg 
vurderes ikke at være væsentlig. 
Forøgelsen af sekundavandforbruget er udtryk for en tilbagevending til tilstanden før 
idriftssættelsen af Blok 8 – og vurderes derfor at være uvæsentlig i forhold til den samlede 
produktion af sekundavand.  
 
Eller samlet: 

En samlet vurdering af de ændrede miljøpåvirkninger ændrer ikke 
væsentlighedsvurderingerne af den enkelte ændring ovenfor. 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   x Nej, den samlede miljøpåvirkning må overordnet vurderes at være simpel  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   x Der er stor sandsynlighed for en positiv miljøpåvirkning (nedbringelse af kvælstof emision) 
Der er ikke stor sandsynlighed for negativ miljøpåvirkning.  

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

   x 
Varig 
Fynsværket er et anlæg, der forudses at være i drift i en lang årrække. Der er tale om en 
varig reduktion af NOx-emissionen, ligesom forøgelsen af anlæggets udledning af 
spildevand til Ejby Mølle Renseanlæg og forøgelse af forbruget af sekundavand vurderes 
at være varig. 
 
Hyppig 
NOx-rensning vil foregå kontinuerligt i forbindelse med drift af FYV8. 
 
Reversibel 
Ingen af de identificerede negative miljøpåvirkninger vurderes at være irreversible. 

Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   x De samlede oplysninger i ovenfor giver ikke grund til at antage, at det anmeldte projekt vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed udløse VVM-pligt. 

 
 
 
Dato:_11. juli 2013________ Sagsbehandler: ___Villum Bacher________________________________________ 


