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Hvad er en miljøkonsekvens-
rapport? 
 

Projekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt kan kun realiseres på baggrund 

af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet. Vurderingen skal påvise, beskrive 

og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkning på: 

 

 Befolkningen og menneskers sundhed 

 Den biologiske mangfoldighed, med særlig vægt på arter og naturtyper der er beskyttede 

 Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima 

 Materielle goder, kulturarv og landskab samt 

 Samspillet mellem disse faktorer 

 

Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal fremlægge1. In-

den miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til miljøkonse-

kvensrapportens indhold. Formålet er at borgere, virksomheder og andre interessenter, der 

kan blive berørt af projektet, får mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til mil-

jøkonsekvensrapports indhold. 

 

Det kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt i vurde-

ringen og forslag om alternativer til projektet eller dets placering. 

 

Miljøkonsekvensrapporten skal give en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonse-

kvenser, som kan give grundlag for såvel en offentlig debat som miljø-myndighedens endelige 

beslutning om, hvorvidt der kan gives tilladelse til projektet. 

 

Miljøstyrelsen gennemgår miljøkonsekvensrapporten. Rapporten vil, sammen med ansøgnin-

gen, eventuelle supplerende oplysninger fra bygherre og udkast til miljøgodkendelse, blive 

offentligt fremlagt i 8 uger. Her bliver der igen mulighed for at sende bemærkninger til Miljø-

styrelsen. På baggrund af de indkomne bemærkninger og konklusionerne af miljøvurderin-

gen, vil Miljøstyrelsen afgøre om der kan udstedes miljøgodkendelse til det ansøgte projekt. 

 

Læs mere om miljøvurderinger på: 

www.mst.dk/natur/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/  
 

 

  

                                                           
1 Gælder for projekter omfattet af § 15 i miljøvurderingsloven med tilhørende bekendtgørelse. Miljøministe-
riets lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). 

http://www.mst.dk/natur/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/
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1. Arcadia eFuels anlæg på 
Vordingborg Havn 

 

1.1 Indledning og baggrund for projektet 
Arcadia eFuels Aps ønsker at etablere et anlæg til fremstilling af brændstof baseret på CO2, 

vand og brint. Miljøstyrelsen indkalder hermed ideer og forslag til emner, der skal indgå i vur-

deringen af projektets virkninger på miljøet.  

 

Arcadia eFuels vil bygge verdens første anlæg til fremstilling af grønt elektrobrændstof til fly. 

Brændstoffet kan anvendes direkte i flymotorer, og er kompatibelt med den nuværende infra-

struktur - gaslinjer og tankstationer, således at eksisterende tankstationer og fly- eller trans-

portlinjer kan anvendes. 

 

Arcadia’s anlæg vil kunne levere 100 millioner liter elektrobrændstof (eFuels) årligt fra 2025, 

og vil dermed være det første anlæg i den størrelse på globalt plan.  

 

Anlægget anvender en ny måde at sammenkoble kommercielt tilgængelige ressourcer og tek-

nologier (vand, elektrolyse, CO2 fangst fra biogas og luft, gas til væske syntese og raffinering). 

Procesdesignet er optimeret i forhold til energiforbrug, genanvendelse og effektivitet, herunder 

varmeforbrug. 

 

Det betyder, at det er muligt at producere flybrændstof ved brug af kuldioxid (CO2), strøm og 

vand, og dermed kan projektet bidrage til gøre Danmarks indenrigsflytrafik grønt. 

 

Ud over produktionen af eFuels, dannes nafta som et sideprodukt i produktionen. Nafta, som 

er et råmateriale til plastfremstilling, gør det muligt at skabe en grønnere plastik, end vi kender 

i dag. 

 

Med dette debatoplæg begyndes en høring, som skal give input til arbejdet med afgrænsningen 

af miljøkonsekvensrapporten for projektet. Projektet er omfattet af bilag 1 i miljøvurderingslo-

ven, pkt. 6 Integrerede kemiske anlæg, og derfor direkte omfattet af krav om miljøvurdering og 

udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. Høringen foretages på baggrund af miljøvurderings-

lovens § 35.  

 

1.2 Baggrund 
Vordingborg Kommune har på baggrund af en forespørgsel fra virksomheden Arcadia eFuels 

igangsat processen med udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan for et anlæg 

med særlige miljømæssige beliggenhedskrav.  

 

Anlægget planlægges etableret på en endnu ikke etableret udvidelse af Vordingborg Havn på 

Masnedø, tidligere kendt som Vordingborg Vesthavn (Figur 1).  
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Figur 1. Placering af Arcadia eFuel anlæg på areal på Vordingborg Havn, Masnedø. Vest for 

anlægget skal Vordingborg Biofuels anlæg placeres. Modtage- og afskibningsfaciliteter er pla-

ceret på den planlagte modtagepier i den vestlige side af havnen og deles af Arcadia og Vor-

dingborg Biofuels. Røde streger er rørledninger til og fra havneanlægget. 

 

1.3 Hvad går projektet ud på 
Anlægget vil producere ebrændstof på ca. 2.000 tønder (barrels) per dag.  Produktionsproces-

sen er inddelt i fem hovedtrin som det fremgår af nedenstående figur. 

 

  

Figur 2. Grafisk procesbeskrivelse af eFuel produktion. 

Råmaterialerne der indgår i produktionen, er CO2, strøm og vand. 

  

Trin for trin foregår processen således (jf. figur 2): 
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Trin 1. 

Der planlægges at bruge 270.000 t CO2 årligt som kan tilføres processen på tre forskellige må-

der: 

 Ved at indfange den direkte fra nærliggende biogasproduktion 

 Ved transport til Acadias fabrik i flydende form, eller  

 Ved at fange den direkte fra luften 
 

Sidstnævnte er en teknologi, som stadig har en kapacitet, der er for lille til at levere den 

mængde CO2, som Arcadia skal bruge, men Arcadia ønsker at medvirke til udviklingen og sam-

arbejder derfor med leverandører om at få kapaciteten op i størrelse/skala. 

 

Levering af CO2 fra biogas produktion kommer fra den naboliggende planlagte virksomhed 

Vordingborg Biofuels gennem rørledninger der installeres som en del af fabriksanlægget og 

som kombineres med levering af flydende CO2 fra andre leverandører enten med lastbil eller 

via skibstransport.  

 

Acadias anlæg etableres på en havn med direkte adgang til havvand, idet Arcadias proces skal 

bruge store mængder vand. Det forventes, at der årligt skal bruges ca. 745.000 t havvand. Hav-

vandet afsaltes ved en proces, der anvender overskydende energi fra produktionen. 

 

Processerne drives af grøn strøm og der er behov for ca. 3.154 GWh per år. Strømmen kommer 

direkte fra elnettet, og Arcadia vil sikre at indkøbe grøn strøm til hele processen. Arcadia er i 

dialog med myndighederne og Energinet om en korrekt opkobling til elnettet, således at forsy-

ningssikkerhed og behov og efterspørgsel bedst kan håndteres. Til det formål skal der laves en 

transformer og konverteringsmulighed til jævnstrøm samt et elkabel fra transformer til fa-

briksanlæg. 

 

Trin 2. 

Vand og strøm anvendes til at danne brint (H2) ved elektrolyse. Det er en proces, hvor man 

sætter strøm til vand og deler vand i brint og ilt (O2).  

 

Trin 3. 

Omvendt damp-reformering er en proces hvor CO2’en gøres aktiv til de næste processer ved at 

omdanne den til CO, hvorved en del af brinten bliver til vand igen. Dette trin er nødvendigt 

fordi CO2 ikke er et særligt reaktivt molekyle.  

 

Trin 4. 

I Fischer Tropsch processen omdannes brint og kulmonoxid (CO) til lange kæder, som kendes 

fra fossilt brændstof i dag.  

 

Trin 5. 

Produkterne bliver adskilt fra hinanden i raffineringsdelen, hvor flybrændstof adskilles fra 

nafta ved brug af deres forskellige kogepunkter (destillation). Arcadia har i sin proces mulig-

hed for både at fremstille flybrændstof og -diesel og det er desuden muligt at omstille produkti-

onen, såfremt behovet for det ene af produkterne øges. De færdige produkter vil blive oplagret 

midlertidigt i et tankanlæg i den østlige ende af området. Herfra kan produkterne sendes via 

rørledninger ude til en modtagepier med lastearme og læsses på skibe og udskibes (figur 1). 

 

Som det ses i figur 2, kan anlægget producere tre produkttyper: eNafta, eDiesel og eKerosen. 

Som udgangspunkt med maksimal produktion af eKerosen (ca. 70.750 t/år). Maksimal eNafta 

produktion vil være på ca. 15.200 t/år. De tre produkter kan også produceres samtidigt. An-

lægget vil kunne producere 0,12 t eFuel pr. ton afsaltet havvand og 27,3 t eFuel pr. GWh. 
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1.4 Placering og planforhold 
Den nye brændstoffabrik vil blive etableret på etape 4 af udvidelsen af Vordingborg Havn. Are-

alet, der etableres i forbindelse med Etape 4, vil blive ejet af Vordingborg Erhvervshavn, og en 

del af det lejes ud til Arcadia eFuels.   

 

Nord for Masnedø, på den anden side af Masnedsund, ligger Vordingborg by. Masnedø er  

gennemskåret af Brovejen, som forbinder Masnedsundbroen og Storstrømsbroen i henholdsvis  

øens nordlige og sydlige del og dermed forbinder Sjælland og Falster. 

 

I figur 3, ses en konceptuel 3D tegning af anlægget. Nederst til venstre ses kølevandsindtag, 

længst mod højre tankanlæg og i bagerste venstre hjørne ses reaktortårnet på ca. 60 m. 

 

 

Figur 3. 3D tegning af Arcadias anlæg.  

Funktioner og formål af de enkelte bygninger og installationer fremgår af Figur 4. Anlægget 

fylder ca. 12,5 ha, hvor ca. halvdelen (6 ha) er procesanlægget, og det resterende udgøres af 

bygninger, depottanke, læsse- og losseareal til lastbiler og vejanlæg.  Bygninger inkluderer 

nødberedskabsbygning, værksted og lager, samt bygninger til processtyring, administration og 

laboratorier. Produktionstankene vil være 20 m høje og have en diameter på 18 m. 
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Figur 4. Detaljeret områdeplan. 

 

Arcadia eFuels er en risikovirksomhed med særlige krav til beliggenhed. Vordingborg Kom-

mune udpeger områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav efter behov, og plan-

lægningen sker som tillæg til kommuneplanen. Vordingborg Kommune har derfor igangsat  

udarbejdelsen af et kommuneplantillæg jf. kommuneplanens retningslinjer og et forslag til  

lokalplan. 

 

På havnen findes allerede en risikovirksomhed, Yara Danmark A/S, og der planlægges for 

endnu en. Arcadia eFuels ligger indenfor 500 m fra disse virksomheder og planlægningen skal 

derfor tage hensyn til risikoen for større uheld. Afgrænsning af kommuneplantillæg og lokal-

plan vil følge grænsen for projektområdet. 

 

1.5 Tidsplan 
Nedenfor er angivet den overordnede foreløbige tidsplan for miljøvurderingsprocessen. Sidelø-

bende med denne vil der foregå arbejde med lokalplansproces og miljøgodkendelse.  

 

1.5.1 Miljøvurderingsproces 
Idefase og høring af berørte myndigheder (juli 2022) 

Afgrænsningsudtalelse for miljøkonsekvensrapport (august 2022) 

Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM) på baggrund af indkomne forslag – 

(maj 2022 til december 2022) 

8 ugers offentlighedsfase af miljøkonsekvensvurdering (VVM) og udkast til miljøgodkendelse 

(april-maj 2023) 

Meddelelse af miljøgodkendelse med 4 ugers klagefrist (august 2023) 
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2. Projektets 
miljøpåvirkninger 

2.1 Påvirkning af naboer  
 

2.1.1 Støj 

Produktionsanlægget etableres inden for en kort anlægsperiode med standard anlægsmaskiner 

inden for almindelig arbejdstid. I driftsfasen vil det påtænkte anlæg udlede støj fra produkti-

onsprocesser, til og frakørsel af tankbiler, samt anløb af skibe til havnen. Støjbelastningen i 

driftsfasen vil blive vurderet i miljøkonsekvensrapporten. 

 

2.1.2 Trafik 

Overordnet set, så vil størstedelen af transport til og fra produktionsanlægget ske via vandve-

jen. I anlægsfasen vil der dog blive tilkørt materialer fra Brovejen, f.eks. mindre bygningsele-

menter, grus mv. Hovedparten af fabrikkens produktionsapparat vil ankomme til havnen via 

søvejen, som større præfabrikerede enheder.  

 

I driftsfasen vil skibe anløbe havnen med flydende CO2 og andre råstoffer og afgå med eFuel 

produkter. Det planlagte produktionsanlæg kan i særlige tilfælde have behov for tilkørsel af 

tankbiler med flydende CO₂ og H2 samt frakørsel af tankbiler med eFuel produkter.  

 

De trafikale påvirkninger til lands og til vands i både anlægs- og driftsfase vil blive vurderet i 

miljøkonsekvensrapporten. 

 

2.1.3 Luft og lys  
Produktionsanlægget etableres inden for en kort anlægsperiode med standard anlægsmaski-

ner, der ikke vurderes at forårsage væsentlige udledninger til luften.  

 

I driftsfasen vil det planlagte anlæg medføre luftemissioner fra tankanlæg på grund af alminde-

lige temperatur- og trykændringer der leder til emissioner gennem ventiler og kortvarige test-

perioder af sikkerhedsflaring. Der vil også kunne forekomme kortvarige emissioner ved last og 

losning af eFuels på skibe. Luftpåvirkning i driftsfasen vil blive vurderet i miljøkonsekvensrap-

porten. 

 

I anlægsfasen vil projektområdet blive oplyst i dagperioden inden for almindelig arbejdstid i de 

mørke måneder. I driftsfasen vil der forventeligt være behov for lav belysning af projektområ-

det for at sikre tilstrækkelig overvågning. Lyspåvirkning vurderes i miljøkonsekvensrapporten. 

 

2.1.4 Risiko 

Produktionsanlægget etableres inden for en kort anlægsperiode med standard anlægsmaski-

ner, der ikke vurderes at omfatte procedurer eller håndtering af stoffer der indebærer en væ-

sentlig risiko for ulykker. 

 

I driftsfasen oplagres der hydrogen og brændstofprodukter, som kan udgøre en risiko for 

brand eller eksplosion, der kan have dominoeffekter til andre virksomheder på havneanlægget, 

herunder et biogasanlæg og en gødningsfabrik. Dette betyder at anlægget klassificeres som en 

risikovirksomhed jævnfør risikobekendtgørelsen. I samarbejde med risikomyndighederne ud-

arbejdes der sikkerhedsdokumentation for at sikre anlægget mod ulykker. 

Risikoforhold vil blive vurderet i miljøkonsekvensrapporten. 
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2.2 Påvirkning af jord 
Projektområdet er nyt indvundet landområde med opfyld fra andre kilder. For nuværende er 

det muligt at noget opfyldsjord kan være lettere forurenet jævnfør jordforureningsloven. Det 

betyder, at der skal ansøges om tilladelse hos de rette myndigheder, hvis jord skal fjernes eller 

flyttes under anlæg eller drift af fabrikken. Med projektet etableres der kemisk industri med 

oplag af oliebrændstoffer. I miljøkonsekvensrapporten vil der blive redegjort for risikoen for 

jordforurening.  

 

2.3 Påvirkning af landskab og omgivelser 
Fabrikken anlægges på en byggegrund, som er under etablering og i umiddelbar nærhed findes 

der ikke fortidsminder eller kulturarvsarealer. Nærmeste fortidsminde er Masnedø Fort, der 

ligger ca. 600 m syd/øst for området. Fortet vil blive afskærmet af en 5-10 meter høj vej/bane-

dæmning, der etableres i forbindelse med den ny Storstrømsbro.  

 

Med projektet bebygges et areal, der indtil nu har været havområde. Endvidere vil der med 

projektet blive etableret tekniske anlæg, hvor et reaktortårn med form som en skorsten kan 

have en højde på op til 60 m. Den landskabelige påvirkning heraf vil blive belyst med visualise-

ringer i miljøkonsekvensrapporten. 

 

2.4 Påvirkning af natur- og vandmiljø 
 

2.4.1 Beskyttet natur og bilag IV arter 
Det nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 173, der ligger i en afstand af 

3 km fra projektet i Smålandsfarvandet. Derudover ligger der flere Natura 2000-områder in-

den for en radius af 15 km fra projektet. 

 

For alle projekter og planer, der potentielt kan påvirke et Natura 2000-område, skal der laves 

en væsentlighedsvurdering (foreløbig vurdering) af, om disse kan medføre en væsentlig negativ  

påvirkning af de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte (udpegnings-

grundlaget. Miljøkonsekvensrapporten vil indeholde en sådan væsentlighedsvurdering. 

 

På baggrund af den eksisterende viden om bilag IV-arter inden for det område, der forventes at  

kunne blive påvirket af driften af anlægget, vil beskrivelsen af bilag IV-arter være afgrænset til 

at omfatte marsvin, markfirben og flagermus. 

 
Der findes tre naturbeskyttede vandhuller på Masnedø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

3. Den nærmeste ligger 50 meter syd for Pileallé ca 1 kilometer fra anlægget. Det vil blive vur-

deret, om der vil ske en væsentlig påvirkning af de tre naturområder. 

 

2.4.2 Vandmiljø  
Det planlagte anlæg vil kunne påvirke vandmiljøet ved indsugning og udledning af kølevand, 

udledning af overfladevand og deposition fra atmosfæriske emissioner. Industrispildevand og 

sanitært spildevand vil blive afledt til anlæggets eget renseanlæg og/eller til det kommunale 

renseanlæg.  Overfladevand vil være rent og forventes at kunne udledes til havet. Miljøkonse-

kvensrapporten vil indeholde en vurdering af projektet ift. regler i medfør af vandrammedirek-

tivet. 

 

Produktionsformen i anlægget behøver vand til afkøling, som vil blive pumpet ind fra Stor-

strømmen og udledt igen i tilstrækkelig afstand og dybde til at det vil have minimal påvirkning.  

 

Projektets vandforsyning vil blive undersøgt og potentielle påvirkninger herfra på det omgi-

vende vandmiljø vil blive vurderet i miljøkonsekvensrapporten.  

 



 

 Miljøstyrelsen / Emne / Titel på rapport  12 

2.5 Påvirkning af klimatiske forhold 
Anlægget ligger på et nyetableret havneareal, hvor der er taget højde for havvandsstigninger 

for at sikre fremtidig brug. Ekstreme hændelser kan dog alligevel påvirke anlæggets drift og det 

skal vurderes hvor sårbart anlægget er over for klimaændringer og lokale klimapåvirkninger. 

 

Etablering af anlægget medfører udledning af kuldioxid, knyttet til materialeforbrug af især 

stål og beton.  

  



 

 Miljøstyrelsen / Emne / Titel på rapport  13 

 

3. Alternativer 

Arcadia eFuels har indledningsvist undersøgt en række alternative placeringer med  

afsæt i følgende lokaliseringsforudsætninger:  

 

 Anlægget skal bygges på en havn, med mulighed for at bruge overskydende energi og 
havvand   

 Mulighed for grøn strømforsyning 

 

Med udgangspunkt i nærområdets geografi, tilgængelige erhvervsområder og nuværende plan-

forhold er den valgte lokalitet den eneste, der lever op til projektets lokaliseringsforudsætnin-

ger. Miljøkonsekvensrapporten vil beskrive ovenstående lokalitetshensyn og valget af den på-

tænkte lokalitet, men den vil ikke vurdere på alternative placeringer.  

 

Miljøkonsekvensrapporten vil dog vurdere på et referencescenarie (også kaldet 0-alternativt), 

der er situationen, hvor projektet ikke realiseres. 

 

 

4. Sådan får du indflydelse 

 

4.1 Hvordan giver du din mening til kende? 

Vi vil gerne have input fra borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og berørte 

myndigheder om hvilke miljøforhold, der er vigtige at undersøge i forbindelse med den 

miljøkonsekvensrapport som bygherre skal udarbejde. Herunder om der er miljøforhold, 

der ikke er nævnt i de forudgående afsnit som er relevante at inddrage. Vi skal have dine 

idéer og forslag skriftligt per brev eller e-mail senest den 1. august 2022. 

 

Dit bidrag skal sendes til: 

 

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

 

eller som e-mail til: 

mst@mst.dk 

 

Anfør venligst emnet:  

Miljøvurdering af eFuels anlæg på Vordingborg Havn, j.nr.  2022-49389. 

 

Flere oplysninger kan fås hos Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 40 00 eller e-mail: mst@mst.dk. 

 

 

4.2 Den videre proces 
Når høringen er afsluttet, sammenfatter Miljøstyrelsen de indkomne forslag i en udtalelse, 

der fastlægger, hvad der skal indgå i bygherres videre arbejde med udarbejdelsen af miljø-

konsekvensrapporten.  
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Miljøkonsekvensrapporten danner grundlaget for Miljøstyrelsens vurdering af om projek-

tet kan tillades. Her vil eventuelle påvirkninger for mennesker, natur og miljø i området 

blive vurderet, herunder om der er behov for foranstaltninger til at forebygge eller be-

grænse forventede væsentlige skadelige indvirkninger. 
 

Bygherres ansøgning, miljøkonsekvensrapport og Miljøstyrelsens udkast til miljøgod-

kendelse sendes i høring i 8 uger. Herefter vil Miljøstyrelsen vurdere, om der kan med-

deles miljøgodkendelse til projektet.
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Indkaldelse af ideer og forslag 

Miljøkonsekvensrapport for et eFuels anlæg på Vordingborg Havn 

 

Ideer og forslag 

Kan frem til den 1. august 2022 sendes til: 

 

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5  

5000 Odense C 

 

eller som e-mail til: 

mst@mst.dk 

 

Anfør venligst emnet: 

Miljøvurdering af et eFuels anlæg på Vordingborg Havn, j.nr. 2022-49389 

 


