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Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 25, 6760 Ribe, 
syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsrådet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, 
natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Odense lokalafdeling, odense@dof.dkvante 
parter 
 
 
Notat om VVM-screening af afbrænding af deponigas på Fyns-
værkets blok 7 
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Bygherre Vattenfall A/S, Fynsværket 

Anlæg Blok 7, Fynsværket,  

Kommune Odense Kommune 

Placering Havnegade 100, 5000 Odense C 

 

Indledning 
Nedbrydning af affald på et tidligere deponi på Stige Ø danner metan, som 
samles i et antal brønde, hvorfra det pumpes Fjernvarme Fyns anlæg på 
Lind Hansens Vej. Her afbrændes gassen i en motor. Da denne motor er 
nedslidt, ønskes gassen i fremtiden afbrændt ved tilsatsfyring på Fynsvær-
kets blok 7. Den afbrændte gas vil udøre ca. 1% af den afbrændte energi, 
som hovedsageligt kommer fra kul. 
 
Projektet indebærer anlæg af en kortere gasledning, en container med gas-
rampe samt en ny brænder i blok 7's kedel. 
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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 be-

kendtgørelse 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 

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 Fynsværket er omfattet af bilag 1, jf. punkt 
2a. Den ansøgte ændring af anlægget vurderes dog ikke at kunne sidestil-
les med et nyt anlæg, 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 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  x Anlægget er af meget besked dimension og medfører ikke 
oplag, transport mm. Anlægget strider ikke mod  gældende 
lokalplan. 

b. Kumulation med andre projekter  x Anlægget vil ikke ændre på Fynsværkets påvirkning af omgi-
velserne. 

c. Anvendelsen af naturressourcer  x Anlægget er beskedent og vil ikke i drift forbruge naturressour-
cer. 
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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. 

 

d. Affaldsproduktion  x Driften af anlægget producerer ikke affald. 
e. Forurening og gener  x Anlægget vil ikke ændre på Fynsværkets påvirkning af omgi-

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

 x Anlægget indeholder ikke en mængde gas, som bevirker, at 
det er omfattet af risikobekendtgørelsen. Virksomheden er 
omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af oplag af ammo-
niak. Der er lavet en risikovurdering, som godtgør, at der ikke 
er fare for dominoeffekter med ammoniakoplag. 

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

   

a. Nuværende arealanvendelse  x Der sker ikke ændringer af den nuværende arealanvendelse. 
b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 
 x Anlægget ændrer ikke ved tilgængeligheden af naturressourcer 

eller ændrer Fynsværkets påvirkning af omkringliggende na-
turområder. 

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig op-
mærksomhed på:  

   

1. Vådområder/vandområder  x Odense Fjord er overbelastet med næringssalte. Anlægget 
nedsætter belastningen marginalt, da Fynsværket renser luften 
for Nox, hvilket ikke sker på den eksisterende gasmotor. 

2. Kystområder  x Fynsværket er beliggende tæt ved Odense Fjord, men anlæg-
get vil stort set ikke være synligt 

3. Skovområder  x Der er ingen skovområder i nærheden som kan påvirkes af 
projektet. 

4. Reservater og naturparker 
 

 
 

x Der er ikke reservater og naturparker i nærheden, som kan 
påvirkes af projektet. 

5. Vadehavsområdet  x Anlægget kan på grund af afstanden ikke påvirke Vadehavet. 
6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

 
 

  x Odense Gl. Kanal umiddelbart syd for Fynsværket er Natura 
2000 område. Projektet giver ikke anledning til emissioner til 
vand eller luft eller støjemissioner, som kan påvirke området. 

7. Områder, hvor de fastsatte 
    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 
 

 x Se pkt. 2c1.  

8.  Tætbefolkede områder  x Projektet ændrer ikke ved Fynsværkets påvirkninger i de om-
kringliggende byområder. 

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

 
 

 x Anlægget vil stort set ikke være synligt og vil derfor ikke påvir-
ke landskabet. 

 
 
Sammenfatning og konklusion 
Screeningen viser at projektet ikke kan forventes at påvirke miljøet væsent-
ligt. 
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Miljøcenter Odense konkluderer derfor, at der ikke er behov for at udarbejde 
kommuneplantillæg med tilhørende VVM-rdergørelse. 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøcenter Odense for at få 
en vurdering. 
 
 
 
Henning Christiansen 
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