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Afgørelse om VVM pligt for etablering af nye biomassefyrede kedler på 
Skærbækværket samt etablering af transithavn. 
 
Miljøstyrelsen har den 17. januar 2013 modtaget jeres anmeldelse via Fredericia 
kommune og Naturstyrelsen om etablering af nye biomassefyrede kedler på 
Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia samt renovering af 
havneanlægget for etablering af modtagefaciliteter for biobrændsler. Havnen skal 
efter renovering bruges som transithavn for biobrændsler til andre DONG ejede 
værker. 
 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.  
 
Afgørelse 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at projektet er omfattet af 
VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 2a:Konventionelle kraftværker og andre 
fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW. Projektet indebærer bl.a. 
etablering af nye biomassefyrede kedler med en samlet effekt på op til 320 MW og 
er dermed VVM-pligtigt. 
 
Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. 
december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning. 
 
VVM-pligten indebærer at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt 
kommuneplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en redegørelse der 
indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt 
tilladelse til projektet. 
 
Det kan oplyses, at Kystdirektoratet har vurderet at projektet er omfattet af 
reglerne om VVM, Bilag 1, punkt 8b i bekendtgørelsen nr. 809 af 22. august 2005 
om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet. 
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Sagens oplysninger 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter  
I forbindelse med den efterfølgende scoping-fase, hvor indholdet i VVM-
redegørelsen fastlægges, vil det blive vurderet om projektet kan påvirke Natura- 
2000 områder eller bilag IV-arter væsentligt, og om der skal der foretages en 
konsekvensvurdering af projektets virkninger på området og arterne, før der kan 
udstedes et kommuneplantillæg og meddeles tilladelse til projektet. Det følger af 
bkg. Nr. 408/2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder.  
 
Viser konsekvensvurderingen at kommuneplantillægget eller projektet vil skade 
området, eller kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 
naturlige udbredelsesområde, for de beskyttede dyrearter (bilag IV-arter), og/eller 
kan ødelægge de beskyttede plantearter i alle livsstadier, kan kommune-
plantillægget ikke udstedes og projektet ikke tillades.  
 
Risikobekendtgørelsen 
Skærbækværket er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3-
virksomhed pga oplaget af letolie. 
 
Selve projektet vil ikke give anledning til yderligere oplag af produkter, der er 
omfattet af risikobekendtgørelsen 
 
Offentliggørelse 
Efter aftale med Jer offentliggøres anmeldelsen og afgørelsen om VVM-pligt på 
www.mst.dk i forbindelse med den indledende indkaldelse af ideer og forslag den 
27. februar 2013. 
  
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 
Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5260 Odense SV eller 
ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 27. marts 2013 inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en 
udtalelse til sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive 
opfordret til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra 
modtagelsen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr.  
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes ved 
indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
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2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Heidi Clausen  
7254 4207  
hecla@mst.dk  
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  
Fredericia Kommune 
dn@dn.dk 
 


