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Afgørelse om at ændre tidspunkt for kørsel med halm til Fynsværket 
ikke er VVM-pligtigt 
 
Miljøstyrelsen har den 29. september 2010 modtaget jeres anmeldelse via 
Odense kommune om ændring af tidspunkt for kørsel med halm til Fyns-
værket. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Af-
gørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2.  
 
Afgørelsen begrundes med, at projektet kun giver anledning til ændringer i 
støjbelastningen af omgivelserne og at ændringen i støjbelastningen ikke 
kan anses for at være væsentlig. 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at 
projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før mMljøstyrelsen kan træffe 
afgørelse i sagen. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. 
december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning. Bekendtgørelsen er ændret den 15. 
december 2010, bekendtgørelse nr. 1510. 
 
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 14 i nævnte bekendtgørelse, idet pro-
jektet ikke kan sidestilles med nyanlæg. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 
virkninger på særlige naturtyper og -arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. 
maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i 
sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne 
påvirke kan påvirke habitatområdet nr. 110, Odense Fjord væsentligt. 
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Dette skyldes at der kun forekommer mindre ændringer i støjbelastningen, 
som vurderes ikke at have betydning for de arter og naturtyper, som indgår i 
udpegningsgrundlaget for området.   
 
Der er ikke kendte forekomster af bilag IV arter inden for 500 m fra Fyns-
værket. 
 
Reglerne findes i bekg. nr. 408/2007 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har be-
skrevet for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætnin-
ger, 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 godkendelse, bør I 
foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat 
er til stede.  
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres i Odense Ugeavis den 9. februar 2011 og på Mil-
jøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk/annoncering  
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår ret-
lige spørgsmål. Klagefristen udløber den 9. marts 2011. Klagen skal sendes 
direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København 
NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-
rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i 
dag. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Henning Christiansen 
Tlf. dir. 7254 4226 
hechr@mst.dk
 
 
 
Kopi til: 
Odense Kommune, Nørregade 36 – 38, 5000 Odense C, 
odense@odense.dk
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.dk
 
 
Bilag: Screeningsnotat 
 
 
 
   
  
  

 3 

mailto:hechr@mst.dk
mailto:odense@odense.dk
mailto:syd@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kreds@friluftsr%C3%A5det.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:odense@dof.dk

