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Indledning 
Fynsværkets blok 8 fyrer med biobrændsler i form af halm. Halmen trans-
porteres til værket med lastbiler, og der er i godkendelse efter miljøbeskyt-
telsesloven fastsat vilkår om, at denne kørsel kun må finde sted i dagtimer-
ne (hverdag mellem 7 og 17 og lørdage mellem 7 og 14). Mindre uregel-
mæssigheder i leverancer kan bevirke, at der ikke kan opbygges tilstrække-
ligt lager af halm til weekendens forbrug. Samtidigt har halmleverandørerne 
udtryk ønske om en væsentlig bedre udnyttelse af lastbilerne. Dette har 
samlet ført til et ønske om, også at køre halm til værket om aftenen.  
 
Udvidelse af tidsrummet for kørsel med halm fører ikke til flere lastbiler, 
kørselen bliver blot fordelt over et længere tidsrum af døgnet. Værkets sam-
lede kapacitet og den indfyrede halmmængde ændres således ikke. 

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.  
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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 

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 
Miljøstyrelsen vurderer, at Fynsværket er omfattet af bilag 1, jf. punkt 2a. 
Den ansøgte ændring af driften af anlægget vurderes dog ikke at kunne 
sidestilles 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 Der sker ikke fysiske ændringer I forbindelse med projektet 
b. Kumulation med andre projekter  X Projektet ændrer kun i udsendelse af støj. Ved de nærmeste 

ejendomme er Fynsværket en dominerende støjkilde. 
c. Anvendelsen af naturressourcer  X Transporten kan klares med færre lastbiler og fører ikke til at 

der køres flere kilometre. 
d. Affaldsproduktion  X Projektet ændrer ikke ved affaldsproduktionen 
e. Forurening og gener  X Projektet vil flytte støj fra dagperioden til aftenperioden. For-

øgelsen af støjen i aftenperioden er dog kun på 0,5 til 1,2 dB 
ved de nærmeste boliger, hvilket i praksis ikke er hørbart. 
Støjgrænser gældende for hele værket vil ikke blive overskre-
det på grund af projektet. 

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

 X Projektet omfatter ikke risikobetonede aktiviteter. 
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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. 

 

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

   

a. Nuværende arealanvendelse  X Der ændres ikke ved arealanvendelsen. 
b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 
 X Projektet påvirker ikke naturressourcer. 

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 
opmærksomhed på:  

   

1. Vådområder/vandområder  X Projektet påvirker ikke vandområder, idet det kun ændre på 
støjforholdene. 

2. Kystområder  X Projektet ændrer ikke ved Fynsværkets udseende. 
3. Skovområder  X De små ændringer i støjudsendelsen er lokale og kan ikke nå 

til skovområder.  
4. Reservater og naturparker 

 
 
 

X De små ændringer i støjudsendelsen er lokale og kan ikke nå 
til reservater og naturparker. 

5. Vadehavsområdet 
 X De små ændringer i støjudsendelsen er lokale og kan ikke nå 

til Vadehavet. 
6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

 
 

  X Fynsværket støder op til en del af habitatområdet nr. 110, 
Odense Fjord, som bl.a. omfatter en del af Odense Gl. Kanal. 
Den mindre ændring i støjbelastningen vurderes ikke at have 
indflydelse på udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 

7. Områder, hvor de fastsatte 
    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 
 

X Projektet har ikke væsentlige påvirkninger af områder, hvor 
miljøkvalitetsnormer er overskredet. 

8.  Tætbefolkede områder  X Projektet vil berøre trafikken I Odense, idet nogle af transpor-
terne flyttes fra dagtimerne til aftentimerne. Dette vil betyde 
mindre trængsel på vejene i myldretiden, men mere kørsel og 
dermed støj i aftentimerne. Hovedparten af trafikken foregår 
dog på så befærdede veje, at halmtransporterne udgør under 
1% af den samlede trafik. Det eneste sted der er en betydende 
ændring i trafikken er på Havnegade mellem Ejbygade og 
indkørslen. Der er ikke meget anden tung trafik på denne 
strækning. Trafikken sker dog fra porten og væk fra de mest 
støjbelastede boliger. På baggrund af ovenstående vurderes 
det, at trafikændringen ikke har væsentlig betydning. 

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

 
 

X Der foretages ikke anlægsarbejder. 

 
 
Natura 2000 områder og bilag IV arter 
Det vurderes at projektet ikke kan påvirke habitatområdet nr. 110, Odense 
Fjord væsentligt. Der er derfor ikke krav om at der skal foretages en nær-
mere konsekvensvurdering af projektets virkninger på habitatområdet, jf. 
bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
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Det 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.                                                                                                                                                                
 
Sammenfatning og konklusion 
Screeningen viser at de ændrede tidspunkter for halmtransport til Fynsvær-
kets blok 8 ikke fører til væsentlige miljøpåvirkninger. 
Miljøstyrelsen konkluderer derfor, at projektet ikke kræver udarbejdelse af 
kommuneplantillæg med dertil hørende VVM redegørelse. 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøstyrelsen Odense for at 
få en vurdering. 
 
 
 
Henning Christiansen 
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