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Indledning 
Lovliggørelse af eksisterende slaggeplads til midlertidige oplag af forbræn-
dingsslagger fra Odense Kraftvarmeværk. Lovliggørelse af midlertidig slag-
geplads. 
 

Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningspro-
ces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang.  
 
Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis 
det: 
1. enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets 

bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010). 
2. eller er omfattet af VVM-bekendtgørelses bilag 2 og det på grund af dets 

art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig 
indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning 
- screening - skal ske ud fra kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
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VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1 og 2. Den skematiske 
fremstilling giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der 
eventuelt kan udløse VVM-pligt. Skema 1 vedrører projektets karakteristika 
og geografiske placering. Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning 
og angiver således om og hvordan projektet må antages at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
VVM-screening af projektet 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at Odense Kraftvarmeværk er omfattet af 
bilag 1, jf. punkt 10. Den ansøgte ændring af anlægget er udført, hvorfor det 
ansøgte bliver omfattet af punkt 14 i bilag 2. Som nævnt ovenfor, er anlæg 
og projekter angivet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis det må antages, at anlæg-
get vil påvirke miljøet væsentligt. 
 
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I skema 1 er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vur-
deres ud fra i VVM-screeningen, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
 
Skema 1  

Kan projektet få en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende kriterier?  
(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 
jf. skema 2).   

 
Ja 

 
 Nej 

 
Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 
 

1. Projektets karakteristika    

a. Projektets dimensioner  X Der er tale om en meget lille plads, som kun benyttes 6 gange 
årligt. Resten af oplaget foregår indendørs 

b. Kumulation med andre projekter  X Som under pkt. a 
c. Anvendelsen af naturressourcer  X Irrelevant 
d. Affaldsproduktion  X Irrelevant 
e. Forurening og gener  X Der er langt til nærmeste nabo og pladsen ligger beskyttet 

mellem bygninger, så der forventes ikke forøgede gener ved 
nærmeste nabo. 

f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 
til de anvendte stoffer og teknologier 

 X Der er ikke risiko for uheld der vil bevirke forurening udenfor 
pladsen. 

2. Projektets placering. Den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder, der 
bliver berørt af projektet.  

   

a. Nuværende arealanvendelse  X Arealet er godkendt til forbrændingsanlæg 
b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 
 X Irrelevant 

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 
opmærksomhed på:  

   

1. Vådområder/vandområder  X Meget lille risiko pga. afledning af spildevand til renseanlæg og 
tæt belægning på pladsen. 

2. Kystområder  X Meget lille risiko pga. afledning af spildevand til renseanlæg og 
tæt belægning på pladsen 

3. Skovområder   Irrelevant 
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Kan projektet få en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende kriterier?  
(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 
jf. skema 2).   

 
Ja 

  
 Nej Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 

 

4. Reservater og naturparker 
 

 
 

X Der er meget lille risiko for forurening af Odense Fjord reserva-
tet ved Odense Å´s munding, pga. afledning af spildevand til 
renseanlæg og tæt belægning på pladsen. Der oplagres kun 
meget beskedne mængder i kortere perioder. 

5. Vadehavsområdet   Irrelevant 
6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

 
 

X Odense Fjord Natura 2000 område. 
Der er meget lille risiko pga. afledning af spildevand til rense-
anlæg og tæt belægning på pladsen. Der oplagres kun meget 
beskedne mængder i kortere perioder. 

7. Områder, hvor de fastsatte 
    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 
 

X Meget lille risiko pga. afledning af spildevand til renseanlæg og 
tæt belægning på pladsen. 

8.  Tætbefolkede områder  X Der vurderes ikke at være fare, eller gener ved de nærmeste 
tæt befolkede områder pga. oplagets beskedne omfang. 

9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 
kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-
logisk synspunkt 

 
 

 X  

 
Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning og væsentligheden af de 
miljøpåvirkninger der er indfanget i skema 1. 
 

Skema 2  
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.  
Angiv med kryds hvis det, jf. ja´erne fra skema 1, 
vurderes at anlægget kan få en væsentlig indvirk-
ning på miljøet i relation til påvirkningens:  

eks. 
 

eks eks. eks, 
 

eks. 

• Omfang (geografisk område og antal personer der 
berøres) 

     

• Grænseoverskridende karakter      

• Grad og kompleksitet      
• Sandsynlighed      

• Varighed, hyppighed og reversibilitet      

 
 
Natura 2000 områder og bilag IV arter 
 
Slaggepladsen er indrettet med fast belægning og fuldsvejste jernplader, 
samt med bortledning af overfladevand til offentligt renseanlæg. Det er der-
for usandsynligt at nedsivende overfladevand fra pladsen vil kunne påvirke 
vandområder som støder op til kraftvarmeværket. 
 
Slaggepladsen ligger ca. 2 kilometer fra Odense Fjord Natura 2000 område 
og cirka 1 kilometer fra Natura 2000 området i Odense Å og Fynsværkets 
kølekanal, som fører til fjorden. Da pladsen tilmed kun benyttes få gange 
om året og kun benyttes midlertidigt til små oplag, inden det køres til andet 
oplag, forventes ingen påvirkning af Natura 2000 området. 
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Der er udarbejdet et notat af Miljøcenter Odense (2009) om bilag IV arter 
ved en række større fynske virksomheder. Det fremgår af notatet, at der 
ikke er bilag IV-arter i en radius af 500 meter omkring Odense Kraftvarme-
værk. Det forventes derfor ikke, at bilag IV arter vil kunne påvirkes af slag-
gepladsen. 
 
Sammenfatning og konklusion 
Det vurderes at projektet ikke kan påvirke Natura 2000 området i Odense 
Fjord væsentligt, eller kan beskadige eller ødelægge bilag IV arters yngle- 
og rasteområder. Der er derfor ikke krav om at der skal foretages en nær-
mere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Odense Fjord Natura 
2000 området, eller bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter.  
 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøstyrelsen for at få en 
vurdering. 
 
Sagsbehandler 
Anders Vedel 

 4 


	Bygherre
	Odense Kraftvarmeværk A/S
	Anlæg
	Slaggeplads
	Kommune
	Odense Kommune
	Placering
	Odense Havn

