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VVM-screening af ændring på kedelanlæg  
 
DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til,  
at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel. 
 
Ansøgningen gælder desuden som en anmeldelse i henhold til VVM bestemmelserne1. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet 
væsentligt, og det er derfor ikke VVM-pligtigt.  
 
Begrundelsen for afgørelsen kan ses i vedlagte notat. 
 
Afgørelsen offentliggøres i Ugeavisen Varde den 15. juni 2010 og på 
Miljøcenter Odenses hjemmeside www.blst.dk, hvor den vil ligge i 4 uger. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som DONG Energy,  
Nybro Gasbehandlingsanlæg har beskrevet for Miljøcenteret og de miljømæssige  
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse og derfor ikke direkte omfattet af 
planlovens § 56, stk. 1. Det må dog antages, at afgørelsen falder bort, hvis 
den ikke udnyttes indenfor en rimelig tid – jævnfør princippet i planlovens § 
56, stk. 1. 
 
Hvis projektet ændres til skade for miljøet er bygherren forpligtet til at 
anmelde den påtænkte ændring – jævnfør bekendtgørelsens § 2 med 
henblik på at få afgjort om ændringen er VVM-pligtig. 
 
Klagevejledning 
 
Alle med en retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger 
og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø 
eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
(planlovens § 58 og § 59), kan indenfor 4 uger efter offentliggørelsen klage 
over afgørelsen. En eventuel klage skal sendes til Naturklagenævnet, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV.   
 

                                                
1
 Jævnfør § 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private 

anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 



   

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. 
Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret 
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Anja Held 
72548408 
anjhe@ode.mim.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, vardekommune@varde.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, dn@dn.dk  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk  
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk  
 
 
Bilag:  
Screeningsnotat af 15. juni 2010. 
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Notat om VVM-screening af ændring på kedelanlæg på Nybro Gasbehandlingsanlæg 
 
 

Virksomhed DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg 

Projekt Ændring på kedelanlæg 

Kommune Varde 

Placering Nybrovej 185, 6851 Janderup 

Indledning 

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup har søgt 
Miljøministeriet, Miljøcenter Odense om tilladelse til ændring af kedelanlæg.  
 
Miljøcenter Odense meddelte revurderingsgodkendelse den 27. oktober 2009 til Nybro 
Gasbehandlingsanlæg. I revurderingen er der meddelt skærpede krav til emissioner af NOX og CO 
fra kedelanlægget. Derfor skal der skiftes brænder på hovedkedelen. 
 
Nybro Gasbehandlingsanlæg har i forbindelse med revurderingen meddelt at det er kedel A, der er 
hovedkedlen. Virksomheden søger nu tilladelse til at kedel B bliver hovedkedel. 
 
 
 

 
Figur 1 Billede af Nybro Gasbehandlingsanlæg 



   

Hvad er VVM 

VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, 

der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang.  

 

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 at 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 

fremstilling 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 

væsentlig indvirkning på miljøet.  

  

VVM-screening af projektet 

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup er  
omfattet af VVM-bekendtgørelsens2 bilag 1, punkt 25 “ Virksomheder og anlæg,  
som er anmeldelsespligtige efter § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer.” 
 
MCO vurderer, at ændring af kedelanlægget ikke er omfattet af VVM-
bekendtgørelsens bilag 1, herunder punkt 38, da projektet ikke kan sidestilles 
med nyanlæg.  
 
Den ansøgte ændring af anlægget er således omfattet af punkt 14 på bilag 2, 
” Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er 
godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for 
miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1).” 
 

                                                
2
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af 

visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning. 



   

Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I skema 1 er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal 
vurderes 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 Udskiftning af gasbrændere 

b. Kumulation med andre projekter  X  

c. Anvendelsen af naturressourcer  X Der anvendes ikke naturressourcer. 

d. Affaldsproduktion  X I forbindelse med selve udskiftningen på kedelanlægget vil der 

blive produceret affald. 

e. Forurening og gener  X Ændringen foretages for, at sikre en mindre luftforurening. 

f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 

til de anvendte stoffer og teknologier 

 X Virksomheden har udarbejdet en risikoanalyse for projektet. 

Analysen viser, at der ikke er en øget risiko for uheld. 

2. Projektets placering. Den miljømæssige 

sårbarhed i de geografiske områder, der 

bliver berørt af projektet.  

   

a. Nuværende arealanvendelse  X Placeres på eksisterende virksomhed og der er ingen ændring 

i arealanvendelsen. 

b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 

 X Påvirker ikke naturressourcerne i nærområdet. 

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 

opmærksomhed på:  

   

1. Vådområder/vandområder  X Projektet vil ikke påvirke nærliggende vandområder. 

2. Kystområder  X Der etableres ikke bygninger inden for kystzonen. De 

udvidede aktiviteter etableres i tilknytning til det eksisterende 

fabrikskompleks og vil ikke være synlig.   

3. Skovområder  X Projektet berører ikke skovområder 

4. Reservater og naturparker 

 

 

 

X Projektet berører ikke reservater og naturparker 

5. Vadehavsområdet  X Projektet berører ikke Vadehavsområdet 

6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-

fuglebeskyttelsesområder og –

habitatområder 

 

 

   X Se afsnittet ”Natura 2000 områder” nedenfor. 

7. Områder, hvor de fastsatte 

    miljøkvalitetsnormer allerede er    

    overskredet 

 

 

   X Projektet er ikke medvirkende til at forringelse af fastsatte 

miljøkvalitetsnormer. 

8.  Tætbefolkede områder  X Projektet vil ikke påvirke nærliggende boligområder. 

 

9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller 

geologisk synspunkt 

 

 

   X Projektet findes i tilknytning til det det eksisterende 

fabrikskompleks og vil dermed ikke påvirke landskabet 

yderligere. 

 
 
 
 
 
 



   

 
Natura 2000 områder 
Det nærmeste Natura 2000 område er beliggende 4,5 km mod vest. Projektet 
handler om at udskifte kedel B brænderhoved, hvorved virksomhedens 
samlede emission af NOX og CO mindskes som følge af en mere effektiv 
forbrænding. 
 
Det vurderes, at projektet ikke kan påvirke Natura 2000 området negativt. 
 
Der er derfor ikke krav om at der skal foretages en nærmere 
konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området, 
jævnfør bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter.   

Sammenfatning og konklusion 

Screeningen viser at projektet ikke vil få væsentlig indflydelse på Miljøet. 
 
Miljøcenter Odenses konkluderer derfor, at der ikke skal udarbejdes VVM 
redegørelse og kommuneplantillæg for projektet. 
 

Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøcenter Odense for at få en 
vurdering. 
 


