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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for afbrænding af deponigas på 
Fynsværkets blok 7 
 
Miljøcenter Odense har den 12. februar 2010 modtaget ansøgning fra Vat-
tenfall A/S, Fynsværket om godkendelse til afbrænding af deponigas fra 
deponi på Stige Ø på Fynsværkets blok 7.  
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
I det gamle deponi på Stige Ø dannes metangas ved omsætning af affaldet. 
Gassen brændes af i en gasmotor hos Fjernvarme Fyn på Lind Hansens 
Vej. Motoren er slidt og i stedet for at skifte den, ønskes gassen i stedet 
afbrændt på blok 7 på Fynsværket. 
 
Anlægget består af en rørforbindelse fra Havnegade til blok 7, en container 
med en gas rampe samt en ny brænder i blok 7. 
 
Den afbrændte gas udgør cirka 1 % af den afbrændte energi, som hoved-
sageligt kommer fra kul. 
 
Miljøcenterets vurdering 
Ændringen vil bevirke en uændret luftforurening fra Fynsværket, men sam-
let set en marginalt mindre luftforurening, da Fynsværket har bedre røggas-
rensning end gasmotoren hos Fjernvarme Fyn. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Der vil ikke blive indført væsentlige nye støjkilder eller behov for ekstra 
transport. 
 
Der vil blive produceret marginalt mindre affald i form af restprodukter, da 
askeindholdet i gassen er mindre end i kul. 
 
Der vil ikke ske ændringer i produktion af spildevand. 
 
Fynsværket er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af ammoniak 
oplag. Gassen vil ikke ændre i den samlede risiko. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 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 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Odense Ugeavis den 26. maj 2010 og på 
www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget den 23. juni 2010 kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
Med venlig hilsen 
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Henning Christiansen 
Tlf. dir. 7254 8427 
hechr@ode.mim.dk 
 
 
 
 
 
Kopi til:  
Odense Kommune, Nørregade 36 – 38, 5000 Odense C, 
odense@odense.dk
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk
Odense Brandvæsen, Åsumvej 35, 5240 Odense NØ, odbra@odense.dk
Fyns Politi, Hans Mules Gade 1 – 3, 5000 Odense C, fyn@politi.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  
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