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Afgørelse om at anvendelse af naturgas på Skærbækværkets 

hjælpedampkedel ikke er VVM-pligtigt 

 

Miljøstyrelsen har den 13. maj 2013 modtaget jeres anmeldelse via Fredericia 

Kommune om ombygning af den eksisterende hjælpedampkedel, så der fremover 

kan indfyres med naturgas. Hjælpedampkedlen har en indfyret effekt på 29,9 MW 

og kan producere ca. 25 MJ/s fjernvarme, hvilket vil betyde, at man i forårs-, 

sommer- og efterårsmånederne kan undgå at idriftsætte Blok 3 for produktion af 

fjernvarme.  

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er 

truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 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. 

 

Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A, dateret 6. juni 2013. 

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet 

ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse i sagen. 

 

Sagens oplysninger 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 

 

Projektet er omfattet af bilag 2,pkt 3a ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, 

damp og varmt vand”, samt pkt 14 ”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.” Ændringen er omfattet af  

bilagspunkt 14, da den vedrører allerede godkendte anlæg og Skærbækværket er 

omfattet af bilag 1, pkt 2. 

 

Hjælpedampkedlen, der i dag er letoliefyret, anvendes i dag kun i forbindelse med 

opstart af Skærbækværkets hovedkedel (Blok 3) og til fjernvarmeproduktion ved 

havari eller ved korte lavlaststop på Blok 3. 
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Når hjælpedampkedelen er ombygget til fyring med naturgas, vil det være 

økonomisk fordelagtigt for DONG Energy at anvende kedelen over længere 

perioder til produktion af fjernvarme til TVIS (Trekantområdets 

Varmetransmissionsselskab I/S). Hjælpedampkedlen har en indfyret effekt på 

29,9 MW og kan producere ca. 25 MJ/s fjernvarme, hvilket vil betyde, at man i 

forårs-, sommer- og efterårsmånederne kan undgå at idriftsætte Blok 3 for 

produktion af fjernvarme.  

 

Ud fra et miljømæssigt synspunkt betyder det forventede driftsscenarie, hvor 

hjælpedampkedlen producerer fjernvarmeproduktion, at Skærbækværkets 

naturgasforbrug reduceres, og dermed vil røggasemissionerne også blive 

reduceret. Det er estimeret en reduktion i udledt kvælstofemission på 3,8 tons 

årligt. Ombygningen vil ikke betyde et øget forbrug af vand eller hjælpestoffer. 

 

Hjælpedampkedlen har en virkningsgrad på 93,49 %, hvilket er højere end for 

Blok 3, som har en virkningsgrad på 92,2 % ved fuldlast.  

 

Derudover viser beregninger, at flyttes en fjernvarmeproduktion på 25 MJ/s fra 

Blok 3 til hjælpedampkedlen i et typisk driftspunkt, vil den indfyrede effekt på 

Blok 3 kunne reduceres med ca. 50 MJ/s. Dette skyldes, at Blok 3 ved 

varmeproduktion kører i modtryksdrift, hvor blokken også producerer en givet 

mængde el for at kunne levere fjernvarmen. Når varmeproduktionen derfor 

reduceres kan el-produktionen også reduceres.  

 

Endelig vurderes det, at der kan ske en reduktion i antallet af opstarter af Blok 3 

med ca. 10 til 20 stk. pr. år, da hjælpedampkedelen i forår-, sommer- og 

eftersårsmånederne kan levere den nødvendige varme. 

 

Hjælpedampkedlen er en ikke betydende støjkilde på Skærbækværket og der vil 

således ikke være øget støjpåvirkning af omgivelserne hen over året i de perioder 

hvor både hjælpedampkedlen og hovedkedlen er i samtidig drift. Derimod 

reduceres støjniveauet i omgivelserne i perioder, hvor Skærbækværkets blok 3 ikke 

er i drift.   

 

Miljøstyrelsen har modtaget Fredericia Kommunes bemærkninger den 13. maj 

2013, hvor kommune har oplyst, at den ikke har bemærkninger til VVM-

anmeldelsen af projektet.  

 

I forbindelse med kommentering af den tilhørende ansøgning, har kommunen den 

2. maj 2013 oplyst, at der ikke kendskab til bilag IV-arter inden for det område, 

der kan påvirkes af projektet 

 

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 

på det nærmeste beliggende Natura 2000-område, N112 Lillebælt, som er 

beliggende ca. 7 km fra Skærbækværket, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse 

med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder 

væsentligt, idet emissionen af kvælstof vurderes til at blive reduceret med ca. 3,8 t 

årligt.  
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Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet 

for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er 

gældende på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 

bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-

pligt. 

 

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse til at 

påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at 

grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.  

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 18.juni 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 Virksomheder, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller 

ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 16. juli 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,  

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. 
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Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Heidi Clausen  

72 54 42 07  

hecla@mst.dk  

 

 

 

 

 

 

Bilag: Screeningsnotat og kortbilag 

 

 

 

Kopi til: 

Fredericia Kommune, kommunen@fredericiakom.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 



  
 
Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed  

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:  

Anvendelse af projekt der muliggør anvendelse af naturgas på Skærbækværkets hjælpedampkedel  

Skærbækværket ønsker at kunne anvende naturgas som brændsel på Skærbækværkets hjælpedampkedel. Projektet kræver godkendelse 

efter Miljøbeskyttelsesloven og der er derfor udarbejdet en ansøgning om miljøgodkendelse af projektet. Projektet er screeningspligtigt efter 

reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 

miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 

  

Hjælpedampkedlen, der i dag er letoliefyret, anvendes i dag kun i forbindelse med opstart af Skærbækværkets hovedkedel (Blok 3) og til 

fjernvarmeproduktion ved havari eller ved korte lavlaststop på Blok 3. 

 

Ombygges hjælpedampkedelen til fyring med naturgas, vil det være økonomisk fordelagtigt for DONG Energy at anvende kedelen over 

længere perioder til produktion af fjernvarme  til TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S). Hjælpedampkedlen har en indfyret 

effekt på 29,9 MW og kan producere ca. 25 MJ/s fjernvarme, hvilket vil betyde, at man i forårs-, sommer- og efterårsmånederne kan undgå at 

idriftsætte Blok 3 for produktion af fjernvarme.  

 

 

Fjernvarmeproduktionen skal ske ved, at der ledes damp fra hjælpedampkedlen til en fjernvarme-veksler, der er placeret i Skærbækværkets 

Blok 1 (nedlagt produktionsanlæg). 

 

For at kunne gennemføre det ansøgte projekt skal der foretages følgende tekniske ændringer: 

• Ny ventil m.m. for reduktion af gastrykket til hjælpedampkedlen.  

• Tilslutning af hjælpedampkedel til eksisterende gasforsyning. 

• Udskiftning af hjælpedampkedlens 2 letoliebrændere til brændere, der både kan indfyre naturgas og letolie. 

• Trykforøgerpumper for letolie for hjælpedampkedlens brændere. 
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Ud fra et miljømæssigt synspunkt betyder et forventet driftsscenarie, hvor hjælpedampkedlen producerer fjernvarmeproduktion, at 

Skærbækværks naturgasforbrug reduceres, og dermed vil røggasemissionerne også blive reduceret. 

 

Hjælpedampkedlen har en virkningsgrad på 93,49 %, hvilket er højere end for Blok 3, som har en virkningsgrad på 92,2 % ved fuldlast.  

 

Beregninger viser, at flyttes en fjernvarmeproduktion på 25 MJ/s fra Blok 3 til hjælpedampkedlen i et typisk driftspunkt, vil den indfyrede effekt 

på Blok 3 kunne reduceres med ca. 50 MJ/s. Dette skyldes, at Blok 3 ved varmeproduktion kører i modtryksdrift, hvor blokken også 

producerer en givet mængde el for at kunne levere fjernvarmen. Når varmeproduktionen derfor reduceres kan el-produktionen også 

reduceres.  

 

Endelig vurderes det, at der kan ske en reduktion i antallet af opstarter af Blok 3 med ca. 10 til 20 stk. pr. år, da hjælpedampkedelen i forår-, 

sommer- og eftersårsmånederne kan levere den nødvendige varme. 

Navn og adresse på bygherre  
DONG Energy Thermal Power A/S  
Kraftværksvej 53  
7000 Fredericia  
Telefon: +45 99 55 11 11 

Bygherres kontaktperson og telefonnr.  
Miljøkoordinator: Steen Lyngvig.  
Telefon: +45 99 55 66 80 
 

Projektets placering  
DONG Energy, Skærbækværket  
Klippehagevej 22  
7000 Fredericia 

Projektet berører følgende kommuner  

Fredericia Kommune 

Oversigtskort i målestok  

Se bilag 

Kortbilag i målestok  

Se bilag 
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Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 

december 2010 

    

X 

 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 
 

  

x 

   

Anlægget er omfattet af bilag 2, punkt 3a – industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp 
og varmt vand. 
 
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 14 – ændringer 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).  
  

 

 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

     
Ingen ændringer  

 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 

 

    

X 

 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

     

Ingen ændringer 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

     

Ingen ændringer 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

     

 
Afbrænding af naturgas på hjælpedampkedlen, forventet ca. 12 mio. Nm3 pr. år. Samtidig 
reduceres naturgasforbruget på hovedkedlen med ca. 24 mio. Nm3 pr. år, hvilket giver en 
samlet reduktion på 12 mio. Nm3 pr. år på Skærbækværket.  
 
Når der flyttes varmeproduktionen fra hovedkedlen til hjælpedampkedlen vil der således 
ske en større reduktion i gasforbruget på hovedkedlen end der vil blive forbrugt på 
hjælpedampkedlen.  
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6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

     

Ingen ændringer i anlæggets strækningsanlæg. 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

     

Ikke relevant 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

 

     
I anlægsfasen er der tale om begrænsede mængder til udskiftning af eksisterende 
brændere og til anlæg af fremføring af naturgas fra virksomhedens eksisterende 
gasinstallationer til hjælpedampkedlen indenfor virksomhedens område.  
 

 

I driftsfasen, se punkt 5.  

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 

     

Ingen ændringer 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   X  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

     
Ingen ændringer 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

   X  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   X Skærbækværket overholder i dag Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj med 
stor margen. Støjgrænserne gælder for det samlede værk og støjgrænserne kan 
overholdes i en worst case driftssituation mht. støjpåvirkning af omgivelserne i hhv. dag-, 
aften- og natperioden. Det ansøgte projekt vil ikke introducere nye støjkilder, og de 
gældende støjgrænser vil derfor fortsat være overholdt med stor margen.  

 
Hjælpedampkedlen er en ikke betydende støjkilde på Skærbækværket og der vil således 
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ikke være øget støjpåvirkning af omgivelserne hen over året i de perioder hvor både 
hjælpedampkedlen og hovedkedlen er i samtidig drift. Derimod reduceres støjniveauet i 
omgivelserne i perioder, hvor Skærbækværkets blok 3 ikke er i drift.   

 
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   X  
Brænderne vil blive indrettet og drevet så gældende regler kan overholdes  

 
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   X  
Ingen ændringer 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X Ingen ændringer 
 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X Ingen ændringer 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X Ingen ændringer 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   X  
Skærbækværket er omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3 virksomhed pga. 
mulighed for oplag af mere end 25.000 tons letolie. Skærbækværket har derfor udarbejdet 
en sikkerhedsrapport, som er accepteret af risikomyndighederne d. 3. november 2010.  
 
Anvendelse af naturgas er i sig selv ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, men i 
forbindelse med Skærbækværkets sikkerhedsrapport er der en foretaget beregninger og 
vurderinger for uheld på de eksisterende gasinstallationer, herunder vurdering af mulig 
risiko for dominoeffekt på oplaget af letolie. 
 
For at kunne anvende  naturgas på hjælpedampkedlen skal der kun foretages mindre 
ændringer på de eksisterende naturgasinstallationer på værkets område. Der er således 
ingen ændring i MR-stationens placering (anlæg til reduktion af gastrykket) og endvidere 
anvendes de eksisterende rørføringer til naturgas fra MR-stationen til blokbygningen, hvor 
både Blok 3 og hjælpedampkedlen er placeret. 
 
Anvendelse af gas på Skærbækværkets hjælpedampkedel forventes ikke at udgøre en 
særlig risiko for uheld og der forventes ikke at være risiko for dominoeffekter med det 
eksisterende oplag af letolie.  

 
Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   X Ændringer vil ske i/på eksisterende bygninger 

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for    X Der kræves ingen ændring af eksisterende lokalplan 
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området:  
 
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X  
Der kræves ingen ændringer i kommuneplanen 

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

   X Ændringen indebærer ingen begrænsninger i anvendelsen af naboarealer 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

   X Ændringen vil ikke medføre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og  
grundvand. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   X Ændringen indebærer ingen mulig påvirkning af sårbare vådområder 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   X Der bygges ingen nye anlæg i forbindelse med ændringen. 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X Der bygges ingen nye anlæg i forbindelse med ændringen 

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

   X Ændringen foretages på eksisterende virksomhed der ligger i område udlagt til erhverv. Der  
etableres ikke nyt anlæg. 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   X Virksomheden ligger ikke i Vadehavsområdet. Der etableres ikke nyt anlæg. 

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

   X  
Der vil ikke opstå øget luftforurening fra Skærbækværket med anvendelse af gas på 
hjælpedampkedlen. Forbruget af naturgas på Skærbækværket reduceres når der flyttes 
fjernvarmeproduktion fra værkets hovedkedel til hjælpedampkedlen. I forureningsmæssig 
henseende vil der være en reduceret belastning af de omkringliggende områder fra 
Skærbækværkets røggasemissioner. Depositionsberegninger, der er gennemført i 
forbindelse med et projekt på Skærbækværket om etablering af biokedler viser, at den 
maksimale depositionen af kvælstof i det nærmeste beliggende Natura 2000-område N112 
i Lillebælt reduceres. I det forventede fremtidige driftsscenarie reduceres depositionen fra 
0,044 til 0,042 kg N pr. ha.   
 
Der forventes ikke at forefindes Bilag IV-arter eller rødlistearter på området. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 

   X  
I forhold til den eksisterende drift på anlægget forventes det, at miljøpåvirkningen vil falde.  
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      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X Ændringen foretages på en eksisterende virksomhed i et område udlagt til erhverv. 

33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   X Der er ikke historiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk i området 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

     

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

   X Virksomheden ligger i et erhvervsområde 
.  

 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

 

   X I forhold til den eksisterende drift på Skærbækværket forventes det, at miljøpåvirkningen vil 
falde.  

 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X Nej. Se under pkt. 35 

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

     
Ingen ændringer 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

     
Ingen ændringer 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

   X Miljøpåvirkningen forventes at falde 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X Nej 

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 

   X Se pkt 13 og pkt 35 
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      Eller samlet: 
 
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X Se pkt 13 og  pkt 35 

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   X Se pkt 13 og pkt 35 

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

   X  
I forhold til den eksisterende drift på anlægget forventes det, at miljøpåvirkningen vil falde.  
 

Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   X Screeningen giver ikke anledning til at anvendelsen af naturgas på værkets 
hjælpedampkedel vil kunne påvirke miljøet således, at det er VVM-pligtigt. 
 
Projektet vil samlet betyde en mindre miljøbelastning ift i dag.  

 
 
 
Dato:________6. juni 2013___________________ Sagsbehandler:_____________________Heidi Clausen______________________   



kabni
Text Box
J.nr.: MST-1270-00974


	Screningsafgørelse
	VVM-screening -gas på hjælpedampkedel SKV
	bilag B juni 2013



