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Afgørelse om at etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg 
samt etablering af anlæg til rensning af kondensatet ikke er VVM-
pligtigt 
 
Sønderborg Kraftvarmeværk har den 3. september 2007 ansøgt om tilladel-
se til etablering og drift af et røggaskondenseringsanlæg, samt tilladelse til 
etablering af anlæg til rensning af kondensatet og udledning heraf til Als-
sund. 
 
Ansøgningen gælder desuden som en anmeldelse i henhold til § 2 i i be-
kendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Det an-
søgte er omfattet af bilag 2, punkt 12 e i nævnte bekendtgørelse. 
 
Afgørelse 
 
Miljøcenter Odense har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at pro-
jektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgø-
relsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2. 
 
Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses i vedlagte notat. 
 
Afgørelsen offentliggøres i ugeavisen Aabenraa den 3. februar 2010 og på 
Miljøcenter Odenses hjemmeside www.ode.blst.dk. 
  
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at 
projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før miljøcenteret kan træffe 
afgørelse i sagen. Gennemførelsen af projektet kræver godkendelse efter 
miljøbeskyttelsesloven. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er be-
skrevet for miljøcenteret og på baggrund af de miljømæssige forudsætnin-
ger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er De forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring 
jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser 
VVM-pligt. 
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Hvis der går længere tid inden De udnytter en meddelt tilladelse bør De 
også foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen 
fortsat er til stede.  
 
Klagevejledning 
 
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdæk-
kende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af 
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen (planlovens § 58 og § 59).  
 
Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klagen skal sendes direkte til Naturklage-
nævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til 
nkn@nkn.dk.  
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende 
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen 
af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt 
eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes 
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
I tilfælde af klage kan Naturklagenævnet beslutte at eventuelt meddelte til-
ladelser ikke må udnyttes før klagesagen er færdigbehandlet. 
 
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i 
dag. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
  

 
 
 
 
 
Kopi til: 
  
Aabenraa Kommune, Teknik & Miljø, post@aabenraa.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
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Danmarks Sportsfiskerforbund, jkt@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace, info@nordic.greenpeace.org 
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6700 Ribe, post@rib.mim.dk. 
 
 
Bilag: Screeningsnotat af 3. juli 2009 
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Notat om VVM-screening af ændring af driften af affaldsforbrændings-
anlægget – kondensering af røggassen – samt etablering af anlæg til 
rensning af kondensatet. 
 
 

Bygherre Sønderborg Kraftvarmeværk 

Anlæg Etablering af et kondenseringsanlæg og internt rensean-

læg 

Kommune Sønderborg Kommune 

Placering Vestermark 16, 6400 Sønderborg 

 

Indledning 
 
Sønderborg Kraftvarmeværk har ændret driften af affaldsforbrændingsan-
lægget således, at der efter eksisterende røggasrensning i en sur og en 
basisk skrubber foretages en kondensering af røgassen. Formålet med 
denne proces er at øge affaldsforbrændingsanlæggets varmeproduktion i 
fyringssæsonen. 
 
Dette medfører en øget mængde spildevand og mindre ændringer i røggas-
sen. 
 
Kondensatet (vand) renses i et renseanlæg og det rensede vand ønskes 
udledt til Alssund. 
 

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. 1335 af 6. december 2006). 
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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. 

 

VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1 og 2. Den skematiske frem-

stilling 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 væ-

sentlig indvirkning på miljøet.  

 

 

VVM-screening af projektet 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at anlægget til kondensering og for rensning 
af kondensatet er omfattet af bilag 2, jf. punkt nr. 12e. Som nævnt ovenfor, 
er anlæg og projekter angivet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis det må antages, at 
anlægget 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  nej Etablering i eksisterende bygning på Sønderborg Kraftvarme-
værk 

b. Kumulation med andre projekter  nej  
c. Anvendelsen af naturressourcer  nej Der anvendes ingen naturressourcer  
d. Affaldsproduktion  nej Der forekommer ikke affaldsproduktion 
e. Forurening og gener  nej Der gennemføres effektiv rensning af spildevandet inden 

udledning til Alssund. 
Forureningen som følge af spildevandsudledningen vurderes 
ikke at være væsentlig. 
Røggassen ændres minimalt 

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

 nej  

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

   

a. Nuværende arealanvendelse  nej Området anvendes allerede i dag til drift af Sønderborg Kraft-
varmeværk 

b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 
og regenereringskapacitet i området 

 nej Projektet påvirkning af miljøet uden for virksomhedens areal er 
stærkt begrænset 

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 
opmærksomhed på:  

   

1. Vådområder/vandområder Ja  Alssund: Det rensede spildevand vil blive udledt via havled-
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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. 
 

ningen for udledning af renset spildevand fra Sønderborg 
Centralrenseanlæg. 
 
Udledningen sker til et område der er udlagt som et spilde-
vandsnærområde. Et område hvor kvalitetskravene til den 
generelle målsætning ikke vil kunne opfyldes. For dette af-
grænsede område accepteres lempede målsætninger. 

2. Kystområder  nej  
3. Skovområder  nej  
4. Reservater og naturparker 

 
 
 

nej  

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

fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

 
 

  nej Der er ingen habitatområder, fuglebeskyttelsesområder eller 
Ramsarområder på den lokalitet hvor det rensede spildevand 
udledes til Alssund 

7. Områder, hvor de fastsatte 
    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 
 

 nej  

8.  Tætbefolkede områder  nej  
9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-
logisk synspunkt 

  nej  
 

 
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:  

 
2.c.1* 

    

• Omfang (geografisk område og antal personer der 
berøres) 

     

• Grænseoverskridende karakter      

• Grad og kompleksitet      
• Sandsynlighed      
• Varighed, hyppighed og reversibilitet      

 
2.c.1 Vådområder/vandområder 

 

*Udledningen af renset spildevand vil ske til et område af Alssund, hvor der 

accepteres lempede målsætninger. 

 

Det vurderes, at der med udledningen af det rensede spildevand til Alssund 

vil være en mindre betydende påvirkning af vandmiljøet. 

 
Natura 2000 områder og bilag IV arter 
Det vurderes at der inden for rækkevidden af projektets mulige miljøpåvirk-
ning – både ved normal drift og i tilfælde af større uheld – ikke findes Natura 
2000 områder eller leve-, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. Der er 
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derfor ikke krav om, at der skal foretages nærmere konsekvensvurdering af 
projektets virkninger på sådanne områder jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. 
maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 
 
Sammenfatning og konklusion 
Screeningen viser at ændringen af driften af affaldsforbrændingsanlægget 
med kondensering af røggassen og etablering af renseanlæg for rensning 
af kondensatet ikke vil have en væsentlig påvirkning af miljøet. 
 
Miljøcenter Odense konkluderer derfor, at projektet ikke udløser en VVM. 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøcenter Odense for at få 
en vurdering. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
Jens Møller Madsen 
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