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Afgørelse om at ændring af indtags- og udløbssted for kølevand fra 
TripleNines ekstraktionsanlæg ikke er VVM-pligtigt 
 
Miljøcenter Odense har modtaget jeres anmeldelse/ansøgning af 22. 
oktober 2008, med ændring af 19. maj 2009 om miljøgodkendelse 
vedrørende en flytning af indtag og udløb for kølevand til 
ekstraktionsanlægget. Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, 14 i 
bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. 
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2. 
 
Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses i vedlagte notat. 
 
Afgørelsen offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af 
miljøgodkendelse af projektet. Afgørelserne offentliggøres i Ugeavisen 
Esbjerg og på Miljøcenter Odenses hjemmeside. 
 
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. Gennemførelse af projektet forudsætter, at der er 
meddelt miljøgodkendelse. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har 
beskrevet for miljøcenteret og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 
bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser 
VVM-pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse, bør 
I også foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen 
fortsat er til stede.  
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet 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 (planlovens § 58 og § 59).  
 
Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klagen skal sendes direkte til 
Naturklagenævnet, 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 klageren 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 
tilladelser ikke må udnyttes før klagesagen er færdigbehandlet. 
 
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i 
dag. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Esbjerg Kommune 
Miljøcenter Ribe 
Andre 
 
 
Bilag: Screeningsnotat 
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TripleNine Fish Protein A.m.b.A. 
 
 
Kopi til 
Miljøcenter Ribe 
Esbjerg Kommune 
 
 
Notat om VVM-screening af ændring af indtags- og udløbssted 
for kølevand fra TripleNine Fish Protein A.m.b.A. 
ekstraktionsanlæg. 
 

Bygherre TripleNine Fish Protein A.m.b.A. Fiskerihavnensgade 35, 

6700 Esbjerg 

Anlæg Flytning af kølevandsindtag og -udløb 

Kommune Esbjerg 

Placering Mellem Fiskerihavnens 4., 5. og 6. bassin  

 

Indledning 
Esbjerg Kommune har planlagt at opfylde Fiskerihavnens 4. bassin. 
Kommunen har vedtaget en lokalplan vedrørende dette: nr. 01-100-0001, 
Esbjerg havn, opfyldning af 4. bassin, tillæg nr. 1 til lokalplan 381.  
 
TripleNine Fish Protein A.m.b.A. har i dag indtag og udledning af kølevand 
til virksomhedens ekstraktionsanlæg i 4. bassin. Virksomheden er derfor 
nødsaget til at flytte indtags- og udløbsstedet. Virksomheden har den 22. 
oktober 2008/19. maj 2009 søgt om miljøgodkendelse af projektet.  
 
Køleindtaget ønskes flyttet til 5. bassin, til et allerede eksisterende indtag til 
den øvrige del af virksomheden, mens kølevandsudløbet ønskes koblet på 
kommunens eksisterende regnvandsledning, der forlænges fra 4. bassin. 
Vandet bliver herefter udledt gennem en ny spunsvæg mellem Sperlingpier 
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og Krølkaj, til den nye havnekaj. Placeringen af det gamle og nye 
udløbssted fremgår af efterfølgende kort. 
 
 

 
 

Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en 

planlægningsproces, 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). 

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 
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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 

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 
TripleNine Fish Protein er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt 6a og 
7h. Miljøcenter Odense vurderer, at flytning af indtags- og udløbssted for 
kølevand er omfattet af bilag 2, jf. punkt nr. 14, Ændringer eller udvidelser af 
anlæg I bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at 
blive udført, når de kan være til skade for miljøet.  
 
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 
vurderes 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 Kølevandsudledningen vil blive udledt gennem havnens 
eksisterende regnvandsledning, der forlænges fra den 
nuværende 4. bassin, til den nye kaj kant. Indtaget af kølevand 
ønskes flyttet fra 4. bassin til allerede eksisterende indtag ved 
5. bassin.  
Der er ingen bygningsmæssige ændringer. 

b. Kumulation med andre projekter  Nej Der er tale om en flytning af eksisterende indtag og udløb. 
Udledningen vil ske til et andet område af Fiskerihavnen.  Der 
er ikke andre kølevandsudledninger på det konkrete sted. 

c. Anvendelsen af naturressourcer  Nej Der anvendes ingen naturressourcer. 
d. Affaldsproduktion  Nej Der fremkommer ikke affald ved projektet. 
e. Forurening og gener Ja  Der sker ingen ændringer i kølevandsmængder eller 

sammensætning. Beregninger viser, at den termiske 
påvirkning er meget begrænset. Påvirkningen vurderes ikke at 
række ud over området omkring havnen med målsætning med 
lempede krav (udlagt blandt andet af hensyn til udledning af 
kølevand). 
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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. 
 

Dermed vurderes det, at projektet ikke vil påvirke Natura2000 
områder væsentligt. 
Der vil ske en reduktion af støjkilder ved flytningen af indtaget 
fra 4. havnebassin til 5. havnebassin, da alle støjkilder ved 4. 
bassin fjernes. Derudover flyttes søvandspumperne i 
pumpehuset på afdeling 2 til det eksisterende pumpehus på 
afdeling 1 ved 5. havnebassin. De søvandspumper der i dag 
står i pumpehuset på afdeling 1 ved 5. bassin fjernes og 
skrottes. 
Dermed forbliver støjkilder i pumpehuset på afdeling 1 de 
samme som før og efter ændringen, mens de reduceres på 
afdeling 2. 

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

 Nej Der er ingen risiko for uheld. 

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

   

a. Nuværende arealanvendelse  Nej  Havnens regnvand udledes til området, desuden flyttes det 
gamle indtags- og udløbssted fra 4. bassin henholdsvis ca. 
200 og ca. 250 m. 

b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 
og regenereringskapacitet i området 

 Nej Projektet vil ikke give anledning til påvirkning udenfor 
havnebassinet. 

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 
opmærksomhed på:  

   

1. Vådområder/vandområder  Nej Projektet vil ikke give anledning til påvirkning udenfor 
havnebassinet. 

2. Kystområder  Nej Projektet vil ikke give anledning til påvirkning udenfor 
havnebassinet. 

3. Skovområder  Nej Projektet vil ikke give anledning til påvirkning af skovområder. 
4. Reservater og naturparker 

 
 
 

Nej Projektet vil ikke give anledning til påvirkning udenfor 
havnebassinet. 

5. Vadehavsområdet Ja  Vadehavsområdet er udlagt som Ramsarområde og er 
desuden omfattet af EFs fuglebeskyttelsesdirektiv og 
habitatsdirektiv på nær området omkring Esbjerg Havn og 
sejlrenden. Ifølge Ribe Amts Regionplanen er havneområdet 
og sejlrenden udlagt med lempet målsætning (målsætning III). 
I den øvrige del af Vadehavsområdet er der en målsætning 
med skærpet kontrol og specifikke krav (målsætning II). 
Afgrænsningen ses på vedlagte kort.. Det vurderes at projektet 
ikke vil have nogen påvirkning udenfor havnebassinet. 

6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 
fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

 
 

 Nej Projektet vil ikke give anledning til påvirkning udenfor 
havnebassinet. 

7. Områder, hvor de fastsatte 
    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 
 

 Nej Projektet vil ikke give anledning til påvirkning udenfor 
havnebassinet. 

8.  Tætbefolkede områder  Nej Projektet vil ikke give anledning til påvirkning af tætbefolkede 
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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. 
 

områder 
9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller 
geologisk synspunkt 

 
 

Nej Projektet vil ikke give anledning til påvirkning af vigtige 
landskaber 

 
 
I det følgende er kort opridset de punkter, hvor der er svaret ja i skema 1. 
 
1e Forurening og gener 
Det ansøgte projekt omfatter en flytning af indtag og udløb af kølevand fra 
ekstraktionsanlæg. Der tilsættes ingen forurenende stoffer til kølevandet. 
Der vil udelukkende kunne være tale om en termisk påvirkning. Som det 
fremgår af skema 1 er det Miljøcenter Odenses vurdering, at det ansøgte 
projekt ikke vil påvirke recipienten uden for havnebassinet. 
 
Der flyttes eller fjernes enkelte støjkilder. Det ansøgte projekt vil ikke give 
anledning til en forøgelse af støjniveauet. Der er i virksomhedens 
eksisterende miljøgodkendelser accepteret et tillæg til miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænser. Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at pumper 
mm. i forbindelse med kølevandsindtaget og udledningen ikke vil være til 
hinder for, at virksomheden på sigt kan overholde de vejledende 
støjgrænser.   
 
5 Vadehavsområdet 
Som led i det trilaterale vadehavssamarbejde mellem Holland, Tyskland og 
Danmark er der indgået aftaler, der forpligter landene til at beskytte 
områdets særlige internationale karakter. Anlægsprojekter, der vil kunne få 
indflydelse på beskyttelsen af Vadehavet, vil som udgangspunkt være VVM-
pligtige. 
 
Der udledes ingen forurenende stoffer med kølevandet. Eneste mulige 
påvirkning af Vadehavsområdet fra det ansøgte projekt er en termisk 
påvirkning. Som det fremgår af skema 1 er det Miljøcenter Odenses 
vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke Vadehavsområdet 
uden for det område, der er udlagt med lempet målsætning.  
 
Natura 2000 områder og bilag IV arter 
Det vurderes, at projektet ikke kan påvirke Natura 2000 områder i 
Vadehavsområdet væsentligt eller ødelægge nogen bilag IV arters 
yngelområder. Der er derfor ikke krav om, at der skal foretages en nærmere 
konsekvensvurdering af projektets virkninger på Vadehavet, jf. 
bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
 
Det skyldes at den eneste påvirkning af recipienten som følge af 
kølevandsudledningen er den termiske påvirkning. Kølevandet opvarmes 
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maksimalt 7˚C. Virksomheden har foretaget en overslagsberegning på hvor 
stor en temperaturstigning kølevandet vil forsage inde i havnebassin nær 
udløbet. Beregningerne viser en temperaturstigning på 0,13˚C ved 
opblanding af vandet, desuden vil der være en yderligere opblanding af 
vandet fra 5. og 6. bassin. Det vurderes derfor at den maksimale termiske 
påvirkning er meget svag inde i selve havnebassinet, og at den termiske 
påvirkning som følge af kølevandsudledningen er begrænset til 
havnebassinet. Havnebassinet er udlagt med lempede målsætning og ikke 
omfattet af bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
 
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 
indvirkning på miljøet i relation til påvirkningens:  

1e 5 

• Omfang (geografisk område og antal personer der 
berøres) 

Nej Nej 

• Grænseoverskridende karakter Nej Nej 
• Grad og kompleksitet Nej Nej 

• Sandsynlighed Nej Nej 
• Varighed, hyppighed og reversibilitet Nej Nej 

 
 
 
Sammenfatning og konklusion 
Screeningen viser at ændret placering af kølevandet indtag- og udløbssted 
ikke vil have en væsentlig påvirkning af miljøet. 
 
Miljøcenter Odense konkluderer derfor, at projektet ikke udløser 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 

 
Annie Hansen  
7254 8459 
anaar@ode.mim.dk  
 
 


