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På grundlag af oplysningerne i bilag [A], ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed at den tilladte tid for kørsel med halm til 
blok 8 udvides fra hverdage kl. 7 – 17 og lørdage kl. 7 – 14 til hverdage kl. 7 
– 21 og lørdage kl. 7 - 15.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven1. 
 
 
Vilkårsændringen 
Vilkår 12 i miljøgodkendelse af biomassefyret kraftværksblok (FYV8) fra 10, 
juli 2008 ændres fra: 
  

”Transport til og fra anlægget kan ske på alle hverdage (mandag til fre-
dag) kl. 07:00 – 17:00 samt på lørdage kl. 07:00 – 14:00. 
 
Uden for disse tidspunkter kan transport til og fra anlægget ske i be-
grænset omfang i henhold til en plan, der forud er accepteret af tilsyns-
myndigheden.” 

 
til: 
 

”Transport til og fra anlægget kan ske på alle hverdage (mandag til fre-
dag) kl. 07:00 – 21:00 samt på lørdage kl. 07:00 – 15:00. 
 
På hverdage kan der i specielle midlertidige situationer (forårsaget af 
f.eks. tekniske svigt på anlægget eller forsinkelser på grund af vejret) 
transporteres halm til kl. 22.00. Alle tilfælde, hvor der transporteres halm 
efter kl. 21.00 skal indberettes til tilsynsmyndigheden sammen med en 
beskrivelse af årsagen. Hvis antallet af dage med transport efter kl. 
21.00 væsentligt overskrider 12 dage pr. år, kan tilsynsmyndigheden 
fastsætte regler, som begrænser transport efter kl. 21.00. 
 
Uden for disse tidspunkter kan transport til og fra anlægget ske i be-
grænset omfang i henhold til en plan, der forud er accepteret af tilsyns-
myndigheden.” 

 
Sagens oplysninger 
Vattenfall A/S, Fynsværket har ved brev af 16. september 2010 søgt om 
ændring af tidsrammen for kørsel af halm til blok 8 i virksomhedens miljø-
godkendelse af biomassefyret kraftværksblok (FYV8) fra 19. juli 2008. Tids-
rammen ønskes udvidet fra kl. 07.00 – 17.00 på hverdage og 07.00 – 14.00 
på lørdage til 06.00 – 20.00 på hverdage og 07.00 – 15.00 på lørdage. 
 
Begrundelsen for ansøgningen er, at de hidtidige erfaringer med drift af blok 
8 har vist, at det i praksis ikke er muligt at få tilstrækkeligt halm tilført inden 
for den tilladte tid for kørsel med halm. Dette har bevirket, at produktionen 
har måttet begrænses i weekenden på grund af mangel på halm. 

                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Endvidere har halmleverandørerne et stærkt ønske om at kunne udnytte 
lastbilerne langt bedre. 
 
Miljøteknisk vurdering 
Den ansøgte ændring omfatter udelukkende tidspunkterne for kørsel med 
halm til værket. Der er således ikke tale om ændringer i den indfyrede 
halmmængde eller værkets kapacitet i øvrigt. 
 
Vurdering af ansøgningen skal derfor udelukkende ske i forhold til de miljø-
påvirkninger, som kommer fra kørsel med lastbiler, hvilket vil være støjbe-
lastning af omgivelserne. Da antallet af lastbiltransporter ikke ændres, sker 
der ikke ændringer i den samlede luftemission fra trafikken. 
 
Efter godkendelsesbekendtgørelsens2 § 13, stk. 2 skal miljømyndigheden 
inden godkendelse vurdere, om til og frakørsel til virksomheden vil kunne 
ske uden væsentlig gene for de omkringboende. Miljøstyrelsen vurdere, at 
op til 6 lastbiler pr. time set i forhold til de veje, de kører på, ikke kan betrag-
tes som en væsentlig gene. 
 
Ved vurdering af det ansøgte, har Miljøstyrelsen lagt vægt på, at den ænd-
rede kørsel kun kan godkendes, såfremt de eksisterende støjgrænser kan 
overholdes. 
 
Godkendelsen til blok 8 fra 10. juli 2008 forudsætter, at driften kan ske, så-
ledes at det samlede Fynsværk kan overholde støjgrænser fastsat i god-
kendelse fra 26. september 1990. 
 
Ændringer i tidspunkter for kørsel med halm vil kunne ske uden overskridel-
ser af støjgrænserne, bortset fra tidsrummet fra 06.00 – 07.00, hvor støj-
grænserne for natperioden er gældende. I ansøgningen har Vattenfall angi-
vet, at en støjdæmpning af renselufttankene forventes, at dæmpe støjen, 
således at støjgrænsen kan overholdes mellem 06.00 og 07.00. Vattenfall 
har efterfølgende oplyst, at der ikke har kunnet påvises en tilstrækkelig støj-
dæmpende effekt af de gennemførte tiltag under normalt forekomne drifts-
forhold.  
 
På denne baggrund kan Miljøstyrelsen ikke godkende kørsel med halm til 
værket i tidsrummet mellem 06.00 og 07.00. Vattenfall har på denne bag-
grund bedt om, at den samlede længde af tidsrummet for kørsel med halm 
ikke ændres, og at der således gives tilladelse til kørsel på hverdage indtil 
kl. 21.00 i stedet for 20.00, som anført i ansøgningen. Miljøstyrelsen kan 
acceptere dette, og har derfor fastsat tidspunktet for kørsel med halm på 
hverdage til kl. 07.00 til 21.00. 
 
Godkendelsen fra 26. september 1990 er blevet revurderet ved afgørelse 
fra 18. december 2009. I denne er støjgrænserne skærpet til de vejledende 
støjgrænser i de områder, hvor den løbende støjdæmpning på værket, har 
                                                 
2 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 1640 af 13. de-
cember 2006,  
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bragt støjen ned under de vejledende støjgrænser. For det område, som vil 
være mest påvirket af støjen fra kørsel med halm, Skibhusene (område 
1B11 i kommuneplanen), er støjgrænserne uændrede frem til 1. juli 2014. 
Fra denne dato skærpes støjgrænserne til de, der er anført i Odense Kom-
munes lokalplan 1-636 fra 2006. Disse støjgrænser svarer til de vejledende 
støjgrænser for åben og lav boligbebyggelse på 45/40/35 dB(A) for hen-
holdsvis dag/aften/nat perioderne. 
 
Revurderingen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen angår 
vilkår for luftemission. Klagen har imidlertid opsættende virkning, hvorfor det 
er støjvilkårene i godkendelsen fra 26. september 1990, som er gældende. 
Nedenstående er redegjort for betydningen af de ændrede tidspunkter for 
kørsel med halm, såfremt klagenævnet skulle stadfæste støjvilkårene i re-
vurderingsafgørelsen fra december 2009. 
 
Ændringen i tidspunkter for kørsel med halm vil kunne ske uden overskri-
delse af støjgrænserne i Skibhusene frem til den 1. juli 2014. Herefter vil 
støjen fra halmtransport og alle øvrige støjkilder på Fynsværket overskride 
støjgrænsen med mindre der foretages støjreducerende tiltag. Det er miljø-
styrelsens opfattelse, at såvel støjdæmpning af køreveje som tidspunkter 
for kørsel med halm kan indgå som elementer til at nedbringe støjen til støj-
grænsen efter 1. juli 2014. Denne afgørelse indskrænker således ikke mu-
ligheden for på et senere tidspunkt at begrænse tidspunkter for kørsel med 
halm, hvis dette er nødvendigt for at kunne overholde de på dette tidspunkt 
gældende støjgrænser.  
 
Vattenfall har også ønsket tilladelse til kørsel med flis til værket i tidsrummet 
kl. 20.00 til 22.00 i forbindelse med kommende forsøg med tilsatsfyring med 
flis. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at tilladelse til dette gives sammen 
med anden fornøden tilladelse til forsøget. 
 
Udtalelser/høringssvar 
 
Modtagelse af ansøgningen har været annonceret i Odense Ugeavis den 
20, oktober 2010 med oplysninger om, at borgerne har ret til at se ansøg-
ningen og kommentere udkast til afgørelse. Der er ikke kommet henvendel-
ser fra borgerne i forbindelse med annoncen. 
 
Forhold til VVM-bekendtgørelsen 
Miljøstyrelsen har foretaget en VVM-screening af projektet, og har den 3. 
februar 2011afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en VVM-
redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Odense Ugeavis og kan ses 
på www.mst.dk/annoncering. 
 
Klagevejledning 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
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 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100  

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Klager sendes til Miljøstyrelsen, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense 
SØ  eller ode@mst.dk. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Mil-
jøklagenævnet.  
 
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 Odense. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-
begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvi-
ses klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.mnkn.dk  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
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. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, 
der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette 
dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller 
ophæve godkendelsen. 
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Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 
nmkn@nmkn.dk  
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 
 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring 
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Ansøgning om ændring af vilkår for transporter til og fra Fynsværkets 
Blok 8 inkl. oplysninger til VVM-screening af ændringen 

1. Årsagen til ansøgte ændring vedr. udvidet transporttidsrum  
I henhold til vilkår 12 i gældende miljøgodkendelse kan transport af halm til Fynsværkets halmfyrede Blok 
8 finde sted ad nærmere beskrevne ruter på alle hverdage i perioden 07:00 til 17:00 og på lørdage kl. 
07:00 -14:00. Uden for disse tidspunkter kan transporter til anlægget i forbindelse med højtider og skæve 
helligdage ske i begrænset omfang i henhold til en plan, der forud er accepteret af tilsynsmyndigheden. 
 
Driftserfaringerne i forbindelse med indkøringen af anlægget har imidlertid vist, at det med de nuværende 
begrænsede transporttider er vanskeligt at sikre, at halmladen altid er fyldt tilstrækkeligt op til at oprethol-
de ubegrænset drift fra lørdag kl. 14:00 til mandag morgen kl. 07:00. Det har derfor flere gange været 
nødvendigt at begrænse anlæggets weekend-produktion for at undgå at løbe tør for halm inden mandag 
morgen. I praksis stiller de nugældende transportrestriktioner så store krav til styringen af ankomsttids-
punkterne for halmmængderne og opretholdelse af en 100% fejlfri funktion af modtageanlægget, at Fyns-
værket nu må vurdere en udvidelse af tidsrummet for halmtransporter uomgængelig nødvendig for at 
sikre opretholdelse af en kontinuerlig weekend-drift uden kapacitetsbegrænsninger.  
 
Også halmleverandørforeningen betragter en lempelse af de nuværende transportrestriktioner som en 
nødvendig forudsætning for fortsatte leverancer til Fynsværket på hidtidige vilkår. Det primære problem 
for halmleverandørforeningen er, at det med de nuværende restriktive åbningstider for modtagelse af 
halm er forbundet med ekstra omkostninger at levere halm til Fynsværket, fordi lastbilerne ikke kan udnyt-
tes godt nok. En optimal udnyttelse af lastbilerne kræver udvidelse af åbningstiden i et tilstrækkeligt om-
fang til, at det giver mening at ansætte to chauffører på hver biI. I en skriftlig henvendelse fra halmleve-
randørforeningen i det tidlige forår har foreningen derfor fremsendt en anmodning til Fynsværket om at 
tage initiativ til en snarlig udvidelse af åbningstiderne for halmmodtagelsen på Fynsværket. Ifølge hen-
vendelsen skal den ugentlige åbningstid udvides til min. 75 timer for at komme på niveau med åbningsti-
derne på en række andre halmfyrede kraftvarmeværker.  
 
Fynsværkets foreløbige driftserfaringer og halmleverandørernes henvendelse peger sammenfaldende på 
et uomgængeligt behov for udvidelse åbningstiderne for modtagelse af halm. På et møde mellem halmle-
verandørforeningen og Fynsværket ultimo juni, er det derfor aftalt, at Fynsværket fremsender nærværen-
de anmeldelse og ansøgning i sagen.  
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2.  Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
2.1 Anlæggets beliggenhed og P-nummer 

Navn:  Vattenfall A/S, Heat Nordic, Fynsværket 
Adresse:  Postboks 928, Havnegade 120, 5000 Odense C 
Telefonnummer: 65684444 
Matrikelnummer:  21a og 21b Bogø Strand, Odense Jorder 
P-enhed nr.: 1.005.171.544 
 

2.2 Stamoplysninger om virksomhedens art 
Branchebetegnelse:  Produktion af elektricitet 
Branchenummer: 401100 
Listebetegnelse:  Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotor- 

anlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. (i) 
Listepunkt:  G 101 i bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 
 
Hovedaktiviteter Produktion af el og fjernvarme baseret på forbrænding af kul, olie og halm 
 

2.3 Stamoplysninger om anlægsejer  
Navn:  Vattenfall A/S, 
Adresse:  Støberigade 14, 2450 København SV 
Telefonnummer: 88275000 
CVR-nr.: 21-31-13-32 
  

 
 

2.4 Oplysninger om virksomhedens kontaktpersoner  
Kraftværkschef 
Klaus Winther 
Mobil nr.: 27875825 
e-mail: klaus.winther@vattenfall.com
 
Miljøkoordinator 
Egon Raun Hansen (EGRA) 
Mobil nr.: 27875458 
e-mail: egon.raunhansen@vattenfall.com

 
Miljømedarbejder 
Lone Mandø (LMDK) 
Mobil nr.: 27875379 
e-mail: lone.mando@vattenfall.com
 

 

mailto:klaus.winther@vattenfall.com
mailto:egon.raunhansen@vattenfall.com
mailto:lone.mando@vattenfall.com
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3. Overordnet beskrivelse af den ansøgte ændring 
 
Den ansøgte ændring angår alene en udvidelse af tidsrummet for modtagelse af brændselstransporter på 
Fynsværkets halmfyrede anlæg. På kort sigt vil en længere åbningstid sikre, at driften af anlægget bliver 
mere robust over for forstyrrelser i den planlagte afvikling af halmmodtagelse – herunder uforudsete for-
hold på grund af pludselige uvejr, trafikale kødannelser eller tekniske vanskeligheder i forbindelse med 
anlæggets modtageanlæg. På længere sigt vil en ændring af vilkårene for levering af halm, så de iflg. 
halmleverandørernes henvendelse kommer på niveau med tilsvarende vilkår på andre halmfyrede kraft-
varmeværker, være en forudsætning for, at Fynsværket kan få leveret den nødvendige halm til samme 
priser og på samme vilkår som øvrige halmfyrede kraftvarmeværker. 
 
På baggrund af behovet for således at sikre en optimal drift af anlægget – og med udgangspunkt i VVM-
vejledningens anbefaling om rummelighed med hensyn til fremtidige behov – skal Fynsværket derfor 
anmode om, at tidsrummet for modtagelse af halm på anlægget bliver udvidet i henhold til nedenstående 
oversigt. 
 

 Permanent udvidet tidsrum for halm-
transporter1)

Ekstraordinært udvidet tidsrum for modtagelse af 
biobrændsler i specielle midlertidige situationer 2) eller i 
en længerevarende forsøgsperiode ved ændrede 
leveringssituationer 3)

Hverdage 06:00 – 20:00  20:00 – 22:00 
Lørdage 07:00 – 15:00  
Sammenhængende helligdage Uændret i henhold til myndighedsaccepteret plan 

 
1) Den permanente udvidelse af åbningstiden for modtagelse af halm til at omfatte perioden fra kl. 06:00 – 20:00 på hverdage og 

fra kl. 07:00 – 15:00 på lørdage vil udgøre rammerne for den daglige drift, så snart den fornødne tilladelse foreligger i henhold 
til nærværende anmeldelse og ansøgning. 

2) Fynsværket anser det allerede på nuværende tidspunkt nødvendigt kortvarigt og midlertidigt at have mulighed for at modtage 
halm i perioden fra klokken 20 til 22 i et omfang svarende til sammenlagt ca. 12 dage pr år fordelt på perioder á 1 til 2 dages 
varighed i forbindelse med fejl på de tekniske halmmodtageanlæg, ekstraordinære vejrsituationer mv. De nærmere vilkår for 
rapportering mv. af sådanne transporter, kan fastsættes i forbindelse med dialogen om udformningen af vilkårene i miljøtilla-
delsen i henhold til nærværende ansøgning.  

3) Ved fremtidige behov for levering af alternative typer biobrændsler, fordi halm prismæssigt er blevet ikke-konkurrencedygtig i 
forhold til andre biobrændsler - fx i forbindelse med dårlig høst eller på grund af ekstraordinære tilskud til alternative anvendel-
ser – vil der opstå et behov for i en forsøgsperiode at kunne modtage biobrændsler i et vist omfang i perioden 20:00 til 22:00 – 
især hvis beslutningen må træffes hurtigt. Behovet for de ekstraordinært sene transporter forventes at falde bort igen, så snart 
forsøget viser sikre og positive resultater, og det derfor vil være rentabelt at etablere permanente og tilstrækkelige modtagefa-
ciliteter til det nye brændsel. Forsøgsperiodens længde forventes at kunne begrænses til max. 2 år.  

 
 
 

4. Afgrænsning af ændringens karakter og tidspunkt 
Da ændringen alene medfører ændringer i miljøpåvirkningerne fra lastbiltransporten af brændsler til og fra 
anlægget, indeholder de følgende afsnit alene oplysninger til vurdering af ændringens indflydelse på virk-
somheds- og trafikstøj og på trafikmængde og –afvikling i forhold til samme miljøpåvirkninger og infra-
strukturelle forhold med de hidtil gældende åbningstider for halmmodtagelse.  
Alle øvrige miljøforhold og –påvirkninger i henhold til bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen og Godkendelses-
bekendtgørelsen (herunder arealanvendelse, risikoforhold, forholdet til sårbare naturområder, affaldspro-
duktion mv.) vil enten være fuldstændig uændrede eller kun ændres så marginalt, at ændringen ikke vil 
være af målbar karakter. De er derfor ikke beskrevet yderligere i nærværende anmeldelse og ansøgning. 
 
Af hensyn til meget hurtigt at kunne udnytte muligheden for kortvarigt og midlertidigt at kunne modtage 
halm i perioden 20 – 22 ved pludselige hændelser af teknisk eller vejrmæssig karakter indeholder nær-
værende ansøgning også oplysninger til vurdering af væsentligheden i ændringerne af miljøpåvirkninger-
ne fra transporter i tidsrummet 20 til 22. 
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Den egentlig miljøsagsbehandling i forbindelse med et fremtidigt behov for anvendelse af alternative bio-
brændsler med deraf følgende behov for at udnytte den ekstraordinær udvidede åbningstid fra kl. 20 til 22 
på hverdage i en længerevarende tidsperiode, vil naturligvis kræve særskilt anmeldelse og ansøgning 
vedr. ændringer i brændselssammensætning, emissioner, restprodukter mv. i henhold til aktuelt valg af 
alternativt brændsel. Disse miljøforhold og miljøpåvirkninger forventes derfor ikke behandlet eller vurderet 
på nuværende tidspunkt. 
 
5. Oplysninger til vurdering af ændringerne i miljøpåvirkningerne 
Oplysningerne til vurdering af ændringen i trafikmængde og –afvikling i forbindelse med den påtænkte 
udvidelse af tidsrummet for modtagelse af halm, er baseret på moderat reviderede tal fra tidligere an-
vendt materiale i forbindelse med VVM-screening af etableringen af det halmfyrede anlæg fra 2006 ud fra 
umiddelbart tilgængelige trafikberegninger i en specialrapport udarbejdet af COWI for Odense Kommune 
i 2008. Oplysningerne vedr. ændringen i miljøpåvirkningerne fra trafikstøj er baseret på samme overord-
nede trafikberegninger samt oplysninger i ”Værktøjskasse til begrænsning af vejstøj”, udarbejdet af Ram-
bøll i 2010 for Odense Kommune, på Vejdirektoratets rapport 151 fra 2007 vedr. ”Noise Control through 
Traffic Flow Measures”, samt Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4 fra 2007 vedrørende ”Støj fra veje”. Oplys-
ninger vedr. ændringerne i virksomhedsstøjen fra Fynsværket er baseret på aktuelle beregninger udar-
bejdet af akkrediteret internt støjmålingslaboratorium ud fra eksisterende og opdateret støjkortlægning og 
oplysninger om de ønskede ændringer. 
 
5.1 Oplysning til vurdering af ændringer i trafikmængde og –afvikling 
I forbindelse med en oprindelige VVM-screening i 2006 blev der udarbejdet tabeloplysninger om trafik-
mængden i 2015 med og uden kanalforbindelse og med og uden etablering af Fynsværkets Blok 8. Op-
lysningerne var baseret på en årlig indfyret halmmængde på 210.000 ton halm fordelt på 70% fra Fyn, 
15% fra Sjælland og 15% fra Jylland – med en intern fordeling af de fynske leverancer på 15% fra Nord-
vestfyn og 85% fra resten af øen. Vi ved nu, at kanalforbindelsen realiseres og at halmmængden til den 
nye blok i praksis forventes at blive ca. 180.000 ton. På baggrund af et således justeret grundlag, sam-
menlignes den faktiske trafikbelastning i 2008 med de daværende prognosetal og opdaterede prognose-
tal for trafikbelastningen i 2015 med og uden halmtransporter i nedenstående tabel. 
 

 Reference-
situation 
baseret på 
trafik-
mængde i 
2008 uden 
halmtrans-
porter 

Oprindeli-
ge 2006 
Prognose 
for 2015 
med 
kanalfor-
bindelse  

Opdateret 
2008 
prognose 
for 2015 
med 
kanalfor-
bindelse 

Prognose for 
trafikmérbe-
lastning i 
antal lastbi-
ler pr. døgn 
på grund af 
halmtrans-
porter 

Relativ 
mérbelast-
ning fra 
halmtrans-
porter i 
forhold til 
2008 refe-
rencen 

Relativ mérbe-
lastning fra 
halmtranspor-
ter i 2015 med 
kanalforbin-
delse i forhold 
til 2008-
referencen. 

Relativ 
ændring fra 
kanalforbin-
delsen i 
2015 i for-
hold til 2008 
referencen 
til sammen-
ligning 

Toldbodgade øst 
for Gammelsø 

20.000 14.400 16.000 6,3 0,03 % 0,04  % -20,00 % 

Havnegade nord 
for Toldbodgade 

4.000 8.700 2.000 6,3 0,16 % 0,32 % -50,00 % 

Kertemindevej øst 
for Svendsagervej 

10.500 14.100 14.500 53,7 0,51 % 0,37 % 38,10 % 

Ejbygade nord for 
Kertemindevej 

4.500 20.000 11.500 53,7 1,19 % 0,47 %  155,56 % 

 
Opdateringen af den samlede mérbelastning i trafikmængde fra halmtransporterne til Fynsværket viser, at 
den relative betydning af halmtransporterne er uhyre minimal – og at trafikmængden påvirkes langt mere 
af øvrige omlægninger i infrastrukturen – som eksempelvis anlæggelse af kanalforbindelsen og progno-
serne for trafikudviklingen i øvrigt. Specielt med hensyn til trafikmængden ad Havnegade, er det værd at 
bemærke, at kanalforbindelsen ifølge prognoserne bevirker en halvering af trafikmængden i forhold til 
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udgangspunktet i 2008. I den forbindelse er påvirkningen fra de ca. 6,3 halmtransporter pr. døgn så lille, 
at der under alle omstændigheder bliver tale om en radikal trafikmæssig forbedret situation på grund af 
den omlægning af trafikken, der følger af kanalforbindelsen.  
 
Til vurdering af hvor stor indflydelse den ansøgte ændring i åbningstiderne kan beregnes at få på trafik-
mængden i de enkelte timer af døgnet, er det vigtigt indledningsvis at fastslå, at en udvidelse af åbnings-
tiden for modtagelse af halm ikke ændrer antallet af halmtransporter pr. døgn. Det betyder, at antallet af 
halmtransporter målt pr. åbningstime generelt bliver mindre i forhold til situationen med de nuværende 
åbningstider. Da chaufførerne samtidig vil søge at undgå ventetider pga. risiko for kødannelser i trafikale 
spidsbelastningsperioder må det – også ifølge indholdet i halmleverandørforeningens henvendelse – 
forventes, at antallet af transporter reduceres forholdsvis mest i perioden 07:00 – 09:00 og i perioden fra 
14:00 til 17:00. Tendensen i fordelingen af de ca. 60 transporter over den udvidede permanente åbnings-
tid på hverdage og lørdage, kan derfor skønnes at blive som nedenfor. 
 

 Antal halmtransporter pr. time i permanent udvidede åbningstid for halmmodtagelse 
 06:00-07:00 07:00-

09:00 
09:00-14:00 14:00-15:00 15:00-17:00 17:00-20:00 

Nuværende åbningstider 0 6 6 6 6 0 Hver-
dage Permanente udvidede 

åbningstider 
6 4 5 3 3 4 

Nuværende åbningstider 0 6 6 0 0 0 Lør-
dage Permanente udvidede 

åbningstider 
0 6 6 6   

 
Som det fremgår, vil den permanente udvidelse af åbningstiden med timen 06:00 til 07:00 og timerne 
17:00 til 20:00 alt andet lige føre til en isoleret reduktion af trafikmængden i trafikale spidslastperioder 
med deraf følgende marginal lettelse i trafikafviklingen på de berørte indfaldsveje til Odense (Næsbyvej, 
Toldbodgade, Ring 3, Kertemindevej og Ejbygade). Den marginale forøgelse af trafikmængden i perio-
derne 06:00 til 07:00 i perioden fra 17:00 til 20:00 er i trafikbelastningsmæssig sammenhæng uden be-
tydning set i forhold til de totale trafikmængder på de berørte veje. 
 
Vurdering af mértrafikmængden i det ekstraordinært udvidede tidsrum fra kl. 20 til 22 er ikke i helt samme 
grad forudsigelig. Fynsværket forventer dog, at behovet for at kunne modtage halm i perioden 20 til 22 på 
grund af tekniske og vejrmæssige hændelser, højst vil forekomme i 3 dage 4 gange pr. år. Med hensyn til 
behovet for at kunne modtage transporter i perioden 20 til 22 i en forsøgsperiode med supplerings-
brændsler er det realistisk at antage, at brændselsvalget kunne falde på flis, og at forsøgets trafikmæssi-
ge konsekvenser i perioden 20:00 til 22:00 maksimalt vil strække sig over 2 år. Tendensen i fordelingen 
af transporterne i forbindelse med den ekstraordinært forlængede åbningstid ved forsøg med tilsatsfyring 
af flis forventes at blive som nedenfor: 
 
 Gennemsnitligt antal halmtransporter pr. time i ekstraordinært forlængede åbningstid 
  06:00-20:00 20:00-22:00 
Reference Normal drift i permanent udvidede åbningstider 4,3 0 

Midlertidig drift i ca. 3 dage 2-3 gange pr. år ved pludselig havari, uvejr mv. 0 - 10 10 Ved midlertidi-
ge, kortvarige 
hændelser 

Midlertidig drift i ca. 3 dage 2-3 gange pr. år ved varslet uvejr, planlagt akut 
reparation el. lign. 

8 8 

Ved forsøgsdrift 
med flis-
tilsatsfyring  

Forsøgsperiode på max. 2 år med optimering af anlægsdrift og tilpasning af 
anlægsudformning inkl. etablering af tilstrækkelig lagerkapacitet til tilsats-
brændsel 

3,9 3 

 
Som det fremgår, vil mértrafikbelastningen i den ekstraordinært forlængede åbningstid fra kl. 20 til 22 
være størst i de allerede eksisterende få og akut opståede situationer med midlertidige og kortvarige be-
hov for at modtage halm ud over kl. 20:00. Skyldes det akutte behov et havari eller uvejr i løbet af dagen 
med deraf følgende manglende halmforsyninger til nattens drift, kan der være et behov for at modtage 
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max. antal halmtransporter (ca. 10) i nogle få timer. Skyldes det akutte behov derimod varsel om uvejr 
eller pludseligt behov for at foretage reparationer af halmmodtagelsesanlæg mv. den følgende dag, op-
står der et behov for på en enkelt dag at modtage to dages forsyninger svarende til et gennemsnitligt 
antal transporter på 8 i perioden 06:00 til 22:00.  
 
Ved behov for etablering af forsøg med flis-tilsatsfyring falder det samlede antal transporter marginalt fra 
60 til 58 og antallet af transporter i mellem klokken 20:00 og 22:00 i forsøgsperioden forventes at blive ca. 
3 flistransporter pr. time. 
 
5.2 Oplysning til vurdering af ændringer i trafikstøj 
Generelt skal trafikstøj i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 7 om ”Støj fra veje” ændre sig 2 - 3 dB, 
før der registreres en hørbar ændring, hvilket modsvarer en ændring i trafikmængden på ikke mindre end 
50%. Og skal støjændringen opleves som fordoblet eller halveret skal trafikmængden ændres med 90%. 
Det fremgår umiddelbart af talstørrelserne ovenfor, at ændringerne i trafikmængderne som følge af de 
udvidede åbningstider ikke er af en størrelsesorden, der vil kunne forårsage en registrerbar ændring i de 
beregnede trafikstøjpåvirkninger. Specielt med hensyn til udviklingen i trafikstøjen fra Havnegade, vil 
halveringen af trafikken fra 4.000 til 2.000 biler pr. døgn på grund af kanalforbindelsen isoleret set bevirke 
en reduktion i den gennemsnitlige støjpåvirkning på 3 dB – altså en hørbar ændring til det bedre. Den 
svage reduktion i antallet af halmtransporter i den hidtidige åbningstid vil trække i samme retning, men 
ikke kunne høres. Trafik i perioden 06:00 – 07:00 betragtes i støjmæssig sammenhæng som nattrafik 
ligesom transporterne i perioden 19:00 til 20:00 (og 20:00 til 22:00) betragtes som aftentrafik. Transpor-
terne tillægges derfor et genetillæg på 10 hhv. 5 dB ved beregning af den gennemsnitlige trafikstøjsbe-
lastning. Uanset et sådant genetillæg vil en forøgelse i størrelsesorden 4 – 6 lastbiler pr. time i disse timer 
ikke kunne registreres af det menneskelige øre ud fra de kendte gennemsnitlige årsdøgntrafikmængder 
på de berørte veje. 
 
Specielt med hensyn til udvidelsen af antallet af tunge transporter inden for en afstand af 2 -4 km fra 
Fynsværket i perioden mellem 06:00 og 07:00 svarer en forøgelse på 6 transporter selv under de mest 
forsigtige antagelser maksimalt til en fordobling af den tunge andel af trafikken, idet antallet af renovati-
onstransporter til Odense kraftvarmeværk alene udgør et gennemsnitligt antal på ca. 6 - med 12 som 
registreret maksimum. En sådan overdrevet antagelse af en fordobling svarer ifølge ovenstående til, at 
ændringen i trafikstøjen netop er hørbar. Samtidig passerer disse vejstrækninger – hvor altså ændringen i 
trafikstøjen ved overdrevent forsigtige antagelser kan formodes at være hørbar i en enkelt morgentime – 
ikke tæt på beboelsesområder. Der er derfor heller ikke nogen grund til at frygte, at forøgelsen af tung 
trafik i forhold til almindelig trafik skal give anledning til forstyrrelser af nattesøvn i beboelsesområder, jf. 
advarslen herom i Vejdirektoratets ”Noise Control Through Traffic Flow Measures”, side 16. 
  
Udviklingen i antallet af tunge transporter på den sidste ca. 0,5 km lange strækning ad Havnegade frem til 
indkørslen til Blok 8 efter krydset ved Ejbygade, bedømmes som den eneste at være af en sådan størrel-
sesorden, at den under realistiske forudsætninger vil være hørbar. På den relativt tyndt befærdede 
strækning vil det forøgede antal halmtransporters hastighed imidlertid være så lav, at trafikstøjen fra 
transporterne vil være yderst begrænset. – Så begrænset, at den ikke vurderes at være hørbar i de be-
boelsesområder, der ligger tættest på strækningen. Med hensyn til vurderingen af de ændrede åbningsti-
ders betydning for støjpåvirkning af de nærmeste nabobeboelser i Skibhus- og Færgevejskvarteret henvi-
ses til afsnittet vedr. ændringen i virksomhedsstøj nedenfor. 
 
5.3 Oplysninger til vurdering af ændringer i virksomhedsstøj 
I forbindelse med planlægningen af de ændrede transporttider, har Vattenfall Danmarks akkrediterede 
støjmålingslaboratorium foretaget en beregning af de ændrede støjbelastninger i målepunkterne på Skib-
husvej 404 og Færgevej 6. Beregningerne er baseret på gennemsnitligt 6 halmtransporter pr. time i hele 
perioden. Derudover er der af hensyn til at vurdere støjgrænseoverholdelsens robusthed foretaget bereg-
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ninger af støjpåvirkningen ved 7 halmtransporter pr. time i dag- og aftenperioden. De beregnede støjpå-
virkninger er således dækkende for støjforholdene i den værste time i forbindelse med den permanent 
udvidede åbningstid. 
 
Beregning af ændring i virksomhedsstøj i forbindelse med ændrede åbningstider for modtagelse af halm 

P2 Skibhusvej 404 P6 Færgevej 6 Immissionspunkt 
Dag Aften Nat Dag Aften Nat 

Støjbelastning, Lr, 10 lastbiler/time kl. 7 – 17 (referencesituation) 39,3 38,4 37,7 46,2 44,3 43,6 
Støjbelastning, Lr, 6 lastbiler/time kl. 6 – 22  39 38,9 38,3 45,6 45,5 45,1 
Øget støjbelastning ved 6 lastbiler/time kl. 6 - 22 -0,3 0,5 0,6 -0,6 1,2 1,5 
Støjbelastning, Lr, 7 lastbiler/time kl. 7 – 22 39,1 39 37,7 45,7 45,7 43,6 
Øget støjbelastning ved 7 lastbiler/time kl. 7 - 22 -0,2 0,6 0 -0,5 1,4 0 
Lr, eksisterende støjgrænser 50 50 45 50 50 45 
Lr, varslede støjgrænser fra 2014 45 40 35 45 40 35 
 
Resultaterne viser, at det vil være muligt at overholde de nuværende støjgrænser på 50 dB(A) med god 
margin ved både 6 og 7 transporter i dag- og aftenperioden fra 07:00 til 22:00. Den beregnede ændring i 
støjpåvirkningen ved modtagelse af 6 halmtransporter i timen fra 06:00 til 07:00 er imidlertid så stor, at 
den gældende støjgrænse på 45 dB(A) formentlig ikke kan overholdes på Færgevej. 
 
I henhold til vilkår F5 i den revurderede miljøgodkendelse for Fynsværket, der forventes at træde i kraft i 
løbet af 2010, har Fynsværket imidlertid allerede påbegyndt udarbejdelsen af en krævet støjhandlings-
plan bl.a. for dæmpning af støjen på Færgevej, jf. de varslede skærpede støjgrænser fra 2014 i skemaet 
ovenfor. I den forbindelse indgår dæmpningen af flere støjkilder – herunder især nogle delvist afskærme-
de renselufttanke stående i det fri på taget af et røgrensningsfilter. Ved en forceret gennemførelse af 
dæmpningen af denne ene støjkilde – forud for færdiggørelsen og behandlingen af den samlede støjplan 
– vil den beregnede marginale overskridelse af gældende støjgrænser i morgentimen mellem 6 og 7 for-
svinde, jf. tabelresultaterne herunder. 
 

Beregning af virksomhedsstøj ved ændrede åbningstider for modtagelse af halm og 5 dB dæmpning af renselufttanke 
P2 Skibhusvej 404 P6 Færgevej 6 Immissionspunkt 

Dag Aften Nat Dag Aften Nat 
Støjbelastning, Lr, 10 lastbiler/time kl. 7 – 17 (referencesituation) 39,3 38,4 37,7 46,2 44,3 43,6 
Støjbelastning, Lr, 6 lastbiler/time kl. 6 – 22  38,9 38,8 38,2 44,7 44,7 44,1 
Øget støjbelastning ved 6 lastbiler/time kl. 6 - 22 -0,4 0,4 0,5 -1,5 0,4 0,5 
Lr, eksisterende støjgrænser 50 50 45 50 50 45 
Lr, varslede støjgrænser fra 2014 45 40 35 45 40 35 

 
 
Efter en sådan kompenserende støjdæmpning af renselufttankene kan transporterne i den planlagte per-
manent udvidede åbningstid fra kl. 06:00 til 20:00 gennemføres under overholdelse af Fynsværkets nu-
værende støjgrænser.  
 
Beregningerne viser imidlertid også, at Fynsværket vil få behov for, at Miljøcenter Odense i en nærmere 
fastsat periode – formentlig frem til afslutningen af myndighedsbehandlingen af den indsendte støjhand-
lingsplan – åbner mulighed for et begrænset antal kortvarige overskridelser af støjkravene i forbindelse 
med beskrivelsen af behovet for maksimal udnyttelse af den ekstraordinære åbningstid fra kl. 20 – 22 ved 
havarier, uvejr og lignende.  
 
Endelige beregninger af virksomhedsstøj og meddelelse af miljøvilkår mv. i forbindelse med en evt. kom-
mende forsøgsperiode med længevarende behov for transporter i tiden mellem 20 – 22, afklares i forbin-
delse med særskilt anmeldelse og ansøgning, når det bliver aktuelt og valget af det endelige forsøgs-
brændsel kendes, jf. sidste afsnit under pkt. 4 ”Afgrænsing af ændringens karakter og tidspunkt” ovenfor. 
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