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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for flaring af gas på Skær-
bækværket 
 
Miljøcenter Odense har den 2. juli 2009 modtaget ansøgning fra Energi-
net.dk om flaring af gas i forbindelse med en ventiludskiftning på 
gastransmissionsledningen fra Taulov til Skærbækværket. Miljøcenter 
Odense har den 27. august modtaget brev fra Dong Energy – Skær-
bækværket med accept af, at flaringen finder sted på Skærbækværket. 
 
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 
Det er oplyst, at der vil blive opstillet en 12 m høj flare ved Skærbækværket, 
hvor en restmængde af gassen vil blive afbrændt. Det forventes, at selve 
afbrændingen vil ske i løbet af en ½ time i dagtimerne i uge 38, således at 
færrest personer vil blive generet af den øgede støjudsendelse.  
 
Afbrændingen vil ske ved så stort tryk, at det formodes at kunne høres i en 
afstand op til 2 km fra Skærbækværket.  
 
Flaringen af gassen vil blive adviseret til offentligheden samt til politi og be-
redskab. 
 
Ansøger har oplyst, at det vil være muligt at styre eller kontrollere støjen en 
smule ved at regulere på afbrændingshastigheden. 
 
Selve afbrændingen vil ikke give anledning til støvgener, da transmissions-
nettet har været i brug i længere tid og jævnligt er blevet renset ved gen-
nemkørsel af rensegrise.   
 
 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Miljøcenterets vurdering 
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderer Miljøcenter Odense, at 
flaringen vil medføre ubetydelige ændringer af virksomhedens samlede ud-
sendelse af forurening til omgivelserne, da flaringen kun vil ske over en halv 
time.  
 
Miljøcenter Odense ønsker at blive oplyst om, hvornår flaringen vil ske, når 
tidspunktet er endeligt fastsat. 
 
VVM  
Miljøcenter Odense vurderer, at ændringerne vil medføre en miljøpåvirkning 
som er ubetydelig, da flaringen kun vil ske over en halv time, se ovenfor. 
Ændringerne er derfor ikke screeningspligtige. 
 
 
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 Elbo- bladet den 9. september og på 
www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, 
C.F.Tietgens Boulevard 40 eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest væ-
re modtaget den 7. oktober 2009 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.  
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Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Heidi Clausen  
72548473  
hecla@ode.mim.dk  
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Kopi til:  
 
Fredericia Kommune, kommunen@fredericiakom.dk  
 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, postboks 1228, København C, at@at.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, fr@friluftsraadet.dk
 
Energinet.dk, info@energinet.dk 
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