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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. 1335 af 6. december 2006. Anlæg på søterritori-
et er omfattet af Transport- og Energiministeriets bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg 
og foranstaltninger på søterritoriet (VVM), bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005. Reglerne sikrer, at 
bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres med 
baggrund i 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 idéer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. 
være idéer 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 miljøministeriets lokale miljøcenter imidlertid opgaven. Det gælder blandt andet 
for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning, eller som kræver 
planlægning i mere end to kommuner.

mailto:post@ode.mim.dk
www.blst.dk
http://
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Projektet

medfører, at der skal udarbej-
des et kommuneplantillæg med 
tilhørende VVM-redegørelse 
samt en ny miljøgodkendelse 
for ombygningen. Kommune-
plantillægget er omfattet af lov 
om miljøvurdering af planer og 
programmer.

Skærbækværket er omfattet af 
risikobekendtgørelsen som en 
kolonne 3 virksomhed, hvilket 
betyder, at der skal laves en 
risikovurdering af eventuelle 
ændringer som følge af ombyg-
ningen, der kan have betydning 
for værkets samlede risikoprofil.

Kystdirektoratet har vurde-
ret, at projektet er omfattet 
af reglerne i bekendtgørelse 
nr. 809 af 22. august 2005 om 
miljømæssig vurdering af visse 
anlæg og foranstaltninger på 
søterritoriet. Der skal således 
udarbejdes en VVM-redegørelse 
i forbindelse med Kystdirekto-
ratets behandling af ansøgning 
om renovering af havneanlæg-
get.   

Miljøcenter Odense og Kystdi-
rektoratet har besluttet at der 
udarbejdes og fremlægges en 
fælles VVM-redegørelse for 
projektet.

DONG Energy
DONG Energy er Danmarks 
største producent af el og 
varme. Den primære produk-
tion finder sted på 25 større og 
mindre kraftværker i Danmark 
og er primært baseret på kul, 
naturgas samt biobrændsler 
som halm, biopiller og affald. 
Derudover produceres cirka 15 
% af virksomhedens samlede 
elproduktion ved vind- og vand-
kraft.

DONG Energys vision er at ven-
de forholdet fra 85 % energi-
produktion fra fossile brændsler 
og 15 % fra vedvarende ener-
gikilder til 15 % produktion fra 
fossile brændsler og 85 % fra 
vedvarende energikilder på lang 

sigt. Denne brændselsomlæg-
ning tager afsæt i energiforliget 
fra 2008 og udvikles gennem 
yderligere forøgelse af virksom-
hedens biomasseanvendelse. 
Ombygningen af Skærbækvær-
ket er således en del af denne 
strategi.

Skærbækværket
Skærbækværket er beliggende 
i Skærbæk ved Fredericia. Vær-
ket hed oprindeligt Den Sydøst-
jydske Fællescentral, Skærbæk-
værket og blev idriftsat i 1951. 
I henholdsvis 1964 og 1971 blev 
værkets blok 1 og 2 idriftsat. 
Begge var kulfyrede. Blokkene 
er ikke længere i drift, men an-
lægsbygningen står stadig urørt 
tilbage. I 1997 blev kraftvar-
meanlægget SKV3 idriftsat med 
en gasfyret kedel, der også kan 
fyres med olie, og der er ikke 
længere kulfyring på værket. 
Røggassen fra den gasfyrede 
kedel ledes direkte til skorste-
nen uden rensning. Kraftvarme-
værket har en netto el-ydelse 
på 392 MW og en fjernvarme-
ydelse på 445 MJ/s og leverer el 
til nettet og fjernvarme til TVIS 
(Trekantsområdets varmetrans-
missionsselskab I/S).

Værket er beliggende ud til Kol-
ding Fjord, og der er mulighed 
for anløb af skibe, der kan losse 
brændsel til værket eller olie til 
de nærliggende tanke. Værket 
beskæftiger pt. 36 medarbej-
dere.

Skærbækværket er beliggende 
på adressen:

DONG Energy A/S
Skærbækværket
Klippehagevej 22
7000 Fredericia

Projektet
Renovering af havneanlægget
Som led i ombygningen på 
Skærbækværket er det nød-
vendigt at etablere modtagefa-
ciliteter til biopiller på havnen, 
herunder kranspor, kran og 

DONG Energy ønsker at udvide 
Skærbækværkets eksisterende 
muligheder for valg af brænd-
sel. Værket kan i dag fyres med 
gas og letolie, og det er ønsket, 
at der i fremtiden også kan 
fyres med biopiller. Ønsket om 
at fyre med biopiller udspringer 
af regeringens energiforlig fra 
2008, hvor der lægges op til 
en større biomassefyring på de 
danske kraftværker for at be-
grænse udledningen af CO2.

DONG Energy har gennemført 
en række analyser af samspillet 
mellem hensigterne i det nye 
energiforlig og de muligheder, 
DONG Energy har for at om-
lægge brændselssammensæt-
ningen på kraftværkerne.

Analyserne viser, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at fordele de 
øgede mængder biomasse på 
mange anlæg, da dette vil re-
sultere i restprodukter af dårlig 
kvalitet, som det ikke vil være 
muligt at genanvende i bygge-
industrien. Den optimale løs-
ning vil være indfyring af større 
mængder biomasse på nogle 
enkelte anlæg, som er udrustet 
til det.

Skærbækværkets blok 3 er en 
moderne kraftværksblok med 
en høj udnyttelsesgrad, lang 
restlevetid og fjernvarme op-
land, hvilket gør blokken ideel 
til at kunne indfyre biopiller.

For at øge forbruget af bio-
brændsel generelt, har DONG 
Energy behov for at etablere 
en transithavn for håndtering 
af biopiller. Skærbækværket er 
geografisk velplaceret til dette 
formål og har desuden adgang 
til egnet havneanlæg, som kan 
ombygges til modtagelse og 
lager af biopiller med henblik på 
videretransport til andre biopil-
lefyrede kraftværker.

Miljøcenter Odense har vurde-
ret, at projektet er omfattet 
af reglerne om VVM, hvilket 
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Projektet

transport- og lagersystemer 
til biopiller. Desuden bliver det 
nødvendigt at uddybe bas-
sindybden for, at større skibe 
og pramme kan anløbe anlæg-
get med biopiller. Skærbæk-

værkets centrale placering gør, 
at værket egner sig godt til 
transitterminal for transport 
af biopiller til andre af DONG 
Energys værker, hvor anvendel-
sen af biomasse som brændsel 

også øges. Der etableres derfor 
faciliteter til oplag af biopiller ud 
over, hvad der er nødvendigt for 
Skærbækværkets egetforbrug.

Fra skibe eller pramme losses 
biopillerne og flyttes til siloan-
læg, hvor de lagres, indtil de 
skal bruges på Skærbækvær-
ket, eller transporteres til et 
andet kraftværk.

VVM-redegørelsen vil belyse tre 
muligheder for renovering af de 
eksisterende havnefaciliteter. 

Ombygning af kedel
Fra siloerne fødes biopillerne til 
en mølle, hvor de pulveriseres 
inden de blæses ind i kedlen. 
Selve kedlen og brænderne skal 
ombygges for at kunne hånd-
tere biobrændsel i tillæg til det 
eksisterende brændsel. I mod-
sætning til fyring med gas og 
letolie udvikles der restproduk-
ter, når der fyres med biopiller, 
derfor etableres der i bunden af 
kedlen et anlæg til opsamling af 
bundaske.

Etablering af miljøanlæg
Efter kedlen bliver der etab-
leret miljøanlæg bestående af 
et deNOx-anlæg, der fjerner 
kvælstofoxider fra røggassen, 
et støvfilter og nødvendige 
hjælpesystemer. Til deNOx-pro-
cessen skal der bruges ammo-
niak, så der bliver opført en ny 
ammoniaktank. Konsekvensen 
for værkets samlede risikoprofil 
vil blive vurderet sammen med 
de involverede myndigheder.

I støvfilteret udskilles flyve-
asken, som opsamles i et silo-
anlæg. Produktionen af bund- 
og flyveaske medfører, at der 
bliver behov for håndtering og 
opbevaring af restprodukter på 
værket, inden disse transpor-
teres videre til genanvendelse 
eller deponering.

På nuværende tidspunkt er det 
ikke afklaret, hvorvidt den ek-
sisterende skorsten kan genan-

Skærbækværket
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Projektet Miljøpåvirkninger

vendes, eller om der skal etab-
leres en ny. Højden af en evt. 
ny skorsten vil blive fastlagt i 
VVM-redegørelsen på baggrund 
af OML beregninger. 

Vandforsyning og midlertidig 
grundvandsænkning
Under anlægsarbejdet til om-
bygningen af værket kan det 
blive det nødvendigt at sænke 
grundvandsniveauet midlertidig 
i forbindelse med funderingen 
af de nye anlæg. 

En mere detaljeret beskrivelse 
af projektet og de indvirknin-
ger det måtte have på miljøet 
vil blive beskrevet og uddybet i 
VVM-redegørelsen. 

Området    
Skærbækværket er omfattet af 
Regionplan 2005 for Vejle Amt, 
der er gældende for området 
indtil Fredericia Kommunes 
nye kommuneplan, der pt. er 
i høring, træder i kraft ultimo 
2009. Området, hvor værket 
er beliggende, er i Regionplan 
2005 for Vejle Amt udlagt som 
særligt erhvervsområde og er 
forbeholdt til energiproduktion. 
Området har begrænset drikke-
vandsinteresse.

Sejlads til og fra området fra 
syd går igennem Lillebælt, der 

er et internationalt naturbe-
skyttelsesområde (se afsnittet 
om miljøpåvirkninger).

Området, hvor blok 3 ligger, er 
udlagt til Skærbækværket med 
tilhørende faciliteter jf. Kommu-
neplantillæg nr. 29A til Kommu-
neplan 1985 - 96 for Fredericia 
Kommune og er yderligere om-
fattet af lokalplan nr. 128A, der 
udlægger området til Skærbæk-
værket herunder havneformål, 
kullager, kraftvarmeværksan-
læg og lignende. 

Området, hvor de to gamle 
kraftværksblokke blok 1 og 
blok 2 ligger, er i henhold til 
lokalplan nr. 251 Erhvervsvirk-
somheder på Skærbækværet 
udlagt til fortsat udøvelse af 
kraftværksdrift i området i 
miljøklasse1 6-7, udleje op til 
20 % af bygningerne til andre 
ikke trafikbelastende erhverv, 
primært med en vand-relateret 
funktion, i miljøklasse 4-5. 

Nærmeste beboelse ligger ca. 
400 m fra blok 3 og ca. 300 m 
fra havneanlægget.

Nærmeste beskyttede naturty-
per (i henhold til naturbeskyt-
telseslovens § 3) ligger ca. 300 
m fra blok 3.

Erstatning af fossile brændsler 
med biomasse ses som en po-
sitiv udvikling inden for miljø-
området, idet det vil medvirke 
til at reducere den samlede 
CO2-udledning fra energisek-
toren. Øvrige påvirkninger 
af omgivelserne som følge af 
ombygning af Skærbækværket, 
vil blive nærmere beskrevet i 
VVM-redegørelsen.

De nærmeste internationale na-
turbeskyttelsesområder (Natura 
2000) ligger i luftlinje ca. 6 km 
fra værket, midt i Lillebælt. Det 
er henholdsvis fuglebeskyttel-
sesområde nr. 47, Habitatområ-
de nr. 96 og Ramsarområde nr. 
15. Ifølge bekendtgørelse om 
udpegning og administration 
af internationale naturbeskyt-
telsesområder samt beskyttelse 
af visse arter skal projektets 
virkning på ovennævnte om-
råder vurderes forud for, at en 
godkendelse kan gives. VVM-
redegørelsen vil indeholde 
en vurdering af alle relevante 
naturbeskyttelsesområder samt 
en vurdering af projektets på-
virkning af arter, som er listet i 
bilag IV til EU’s Habitatdirektiv 
(bilag IV-arter).

Området er karakteriseret som 
et område med begrænsede 
drikkevandsinteresser.

Visuel påvirkning
Projektet vil medføre etablering 
af nye bygninger og anlæg, som 
vil kunne påvirke landskabsbil-
ledet, især set fra fjorden. Det 
handler primært om siloer til 
biopiller og kajanlæg med kra-
ner til losning af pillerne. Des-
uden skal nye spredningsmete-
orologiske beregninger afgøre, 
om den eksisterende skorsten 
skal udskiftes eller forhøjes.

I VVM-redegørelsen vil der blive 
foretaget en visualisering, som 
vil vise de nye anlægs placerin-
ger og udseende som en del af 
de eksisterende omgivelser.

1 Miljøklasser er en inddeling af virksomheder efter deres miljømæssige påvirkning af omgivelser-
ne. For hver miljøklasse er der angivet en vejledende minimumsafstand til nærmeste boligom-
råde 

 Klasse 1 - 0 meter forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik.
 Klasse 2 20 meter bogbinderier, elektronikværksteder og. f.eks. laboratorier.
 Klasse 3 50 meter håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder.
 Klasse 4 100 meter levnedsmiddelfabrikker og mindre, overfladebehandlende virksomheder, 

herunder autolakkerier.
 Klasse 5 150 meter maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder. 
 Klasse 6 300 meter asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker samt jernstøbe-

rier
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Støj
Støj fra de nye anlægsdele for-
ventes ikke at påvirke omkring-
liggende boliger, da værkets 
kedelbygning i vid udstrækning 
vil virke afskærmende for de 
nye aktiviteter.

Der må dog i anlægsfasen på-
regnes støj fra maskiner, ram-
ning af pæle eller spunsvægge 
m.m.  

Af VVM-redegørelsen vil den 
fremtidige støj fra Skærbæk-
værket blive kortlagt og vurde-
ret, herunder vil støj som følge 
af værkets drift, trafik i form 
af tunge køretøjer, skibe og 
pramme m.m. indgå. 

Emission til luft og vand
Skærbækværket udstyres ved 
ombygningen med miljøanlæg 
i form af røggasrensningsan-
læg til fjernelse af støv samt 
kvælstofoxider fra røggassen. 
De nye emissioner vil blive 
beregnet og nærmere specifi-
ceret i VVM redegørelsen, hvor 
der bl.a. vil blive foretaget en 
spredningsmeteorologisk bereg-
ning til fastlæggelse af nødven-
dig skorstenshøjde.  

Anlæg til håndtering af biopil-
ler vil, hvor det er muligt, blive 
indrettet med lukkede bånd og 
lukkede oplag med henblik på 
at begrænse støvudsendelse så 
meget som muligt. 

Der vil ikke være oplag i det fri 
af biopiller, som derfor ikke vil 
give anledning til lugt. 

I VVM-redegørelsen vil det 
bliver undersøgt, om ombygnin-
gen af værket vil give anledning 
til nye eller ændrede udlednin-
ger af spildevand, og disses 
virkninger på miljøet. 

Der vil ikke ske ændringer i kø-
levandsudledningen som følge 
af brændselsomlægningen.

Affald/restprodukter
Når Skærbækværket frem-
over fyres med biopiller vil 
der dannes restprodukter i 
form af flyve- og bundaske. 
Der installeres opsamlings- og 
opbevaringsfaciliteter til rest-
produkterne, der efterfølgende 
borttransporteres til deponering 
eller genanvendelse. Dette vil 
blive beskrevet nærmere i VVM-
redegørelsen.

Transport
Skift af brændsel på Skær-
bækværket samt etablering 
af transitmuligheder til andre 
biofyrede værker vil medføre 
en øget transport af biopiller til 
værket. Transporten af biopil-
ler vil foregå med skibe og 
pramme.

Landevejstransporten vil øges, 
idet restprodukter som flyve- 
og bundaske typisk vil trans-
porteres væk fra værket med 
lastbil. Ammoniak vil blive leve-
ret til værket med lastbil.

I anlægsperioden vil der være 
øget transport til området i 
form af materialetransport, li-
gesom entreprenører, håndvær-
kere, etc., som vil have daglig 
transport til Skærbækværket i 
anlægsfasen, vil øge trafikbe-
lastningen af området midlerti-
digt. 

I VVM-redegørelsen vil trans-
porten blive kortlagt og vurde-
ret.

Jord og grundvand
I forbindelse med byggear-
bejder kan det blive aktuelt 
at sænke grundvandsstanden 
midlertidigt. 

Ammoniaktanken og øvrige 
anlæg til opbevaring af råvarer, 
hjælpestoffer og restprodukter 
vil blive indrettet med henblik 
på at minimere risikoen for ud-
slip til jord og grundvand.

Risiko
Skærbækværket er omfattet 
af reglerne i bekendtgørelse 
om kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stof-
fer (risikobekendtgørelsen) som 
kolonne 3 virksomhed på grund 
af oplag af olie og ethanol. I 
forbindelse med ombygningen 
vil der desuden blive etable-
ret oplag af ammoniak. I for-
bindelse med udarbejdelse af 
VVM-redegørelsen vil der blive 
lavet en risikovurdering af de 
ændringer af risikoforholdene, 
som ombygningen af Skærbæk-
værket måtte medføre.

Bedst tilgængelig teknologi
Generelt om projektet kan 
siges, at DONG Energy inddra-
ger relevante fagpersoner og 
myndigheder for at leve op til 
gældende regler. Bl.a. vil Dong 
Energy forholde sig til relevante 
BAT Noter (Best available tech-
nology) 
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Den videre proces

Idéer og forslag
Til brug for det videre arbejde 
med at vurdere virkningerne på 
miljøet, indkalder Miljøcenter 
Odense og Kystdirektoratet for-
slag og idéer til hvilke miljøfor-
hold, der skal fokuseres særligt 
på i VVM-redegørelsen.

Vi skal have dine idéer og for-
slag skriftligt i et brev eller en 
e-mail senest den 9. december 
2009.

Forslag og idéer skal sendes til:

Miljøcenter Odense
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ

Telefon: 72 54 45 00
E-mail: post@ode.mim.dk

og

Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig

Telefon: 99 63 63 63
E-mail: kdi@kyst.dk

(husk at angive Deres post-
adresse ved e-mail-henvendel-
ser)

Yderligere oplysninger om VVM-
redegørelsen og myndighedsbe-
handlingen kan fås ved henven-
delse til Miljøcenter Odense.

Den videre proces
Når idéfasen er afsluttet, sam-
menfatter Miljøcenter Odense 
og Kystdirektoratet de ind-
komne forslag i et notat, der 
fastlægger, hvad der skal indgå 
i det videre arbejde.

Miljøcenter Odense og Kyst-
direktoratet vil i samarbejde 
med DONG Energy udarbejde 
en VVM-redegørelse, som 
beskriver og vurderer miljøkon-
sekvenserne af brændselsom-
lægningen på Skærbækværket. 
Redegørelsen vil blandt andet 
vurdere, om udvidelsen kan 

medføre væsentlige påvirknin-
ger af miljøet fra f.eks. støv, 
støj og spildevand, om om-
rådets risikoforhold ændres, 
og om projektet vil medføre 
væsentlige påvirkninger af de 
omkringliggende internationale 
naturbeskyttelsesområder.

Forslag til kommuneplantil-
læg, som Miljøcenter Odense 
udarbejder, vil sammen med 
VVM-redegørelsen, udkast til 
miljøgodkendelser og evt. andre 
tilladelser sendes i offentlig 
høring i minimum otte uger. Her 
bliver der igen mulighed for at 
sende bemærkninger og indsi-
gelser til Miljøcenter Odense og 
Kystdirektoratet. Først deref-
ter kan Miljøcenter Odense og 
Kystdirektoratet tage stilling til 
projektet og beslutte, om pla-
nerne skal vedtages og tilladel-
serne gives.
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Idéer og forslag
Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkninger-
ne på miljøet, indkalder Miljøcenter Odense og Kystdi-
rektoratet forslag og idéer til hvilke miljøforhold, der skal 
fokuseres særligt på i VVM-redegørelsen.

Vi skal have dine idéer og forslag skriftligt i et brev eller en 
e-mail senest den 9. december 2009.

Forslag og idéer skal sendes til:

Miljøcenter Odense
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ

Telefon: 72 54 45 00
E-mail: post@ode.mim.dk
 
og

Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig

Telefon: 99 63 63 63
E-mail: kdi@kyst.dk

Miljøministeriet
Miljøcenter Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Telefon 72 54 45 00
post@ode.mim.dk
www.blst.dk


