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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udskiftning af kulkran på 
Fynsværket 
 
Miljøstyrelsen har den 13. december 2010 modtaget ansøgning fra Vatten-
fall Fynsværket om udskiftning af eksisterende kran til losning af kul fra ski-
be.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget foru-
rening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er derfor 
ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Fynsværket ønsker at udskifte den eksisterende kulkran med en ny. Dette 
begrundes dels med kranen alder, 43 år, dels med ønsket om at nedbringe 
støjen fra værket. 
 
Den eksisterende kran har en grab, som er ophængt i en wire. Når pram-
men, der skal losses, er ved at være tom, sker det at grabben støder ind i 
prammens sider, hvilket giver anledning til støjudsendelse, som betragtes 
som impulslyd. Når støj fra en virksomhed indeholder impulser, tillægges 
resultatet af måling eller beregning 5 dB på grund af støjens særligt gene-
rende karakter. 
 
Den nye kran vil være en hydraulisk kran med en krangrab, som er fast-
monteret på kranarme. Desuden vil udsynet for kran operatøren være bed-
re, da førerkabinen er bevægelig. På denne baggrund forventes det, at det 
vil være muligt at losse prammene uden, at grabben støder ind i prammen 
                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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sider. Det forventes således, at tillægget på 5 dB for særlig generende ka-
rakter af støjen bortfalder.  
 
Den nye kran forventes også at være mere støjsvag end den eksisterende. 
Den samlede støj fra værket forventes således ud over bortfaldet af impuls-
tillæg at falde 1 – 2 dB ved boliger nord for kanalen. 
 
Fynsværket vil lade udføre akkrediterede støjmålinger til kontrol af overhol-
delse af støjgrænser efter udskiftning af kranen. 
 
Ud over ændringerne i støjen er den største forskel på de to kraner, at den 
gamle kran er wire baseret med mekaniske spil, medens den nye kran er 
hydraulisk drevet. Udskiftningen af kranen medfører således, at der kommer 
hydraulikolie under tryk, som kan medføre en øget fare for spild af olie til 
jord og overfladevand. Der er i ansøgningen oplistet en række tiltag til ned-
bringelse af faren for dette. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Det er miljøstyrelsens opfattelse, at det ansøgte ikke er godkendelsesplig-
tigt, idet det ikke medfører forøget forurening. Den overordnede proces, 
losning af skibe med en krangrab, er uændret i forhold til de eksisterende 
godkendte forhold. Der er således tale om udskiftning af eksisterende ud-
styr, som endog giver anledning til reduceret støjudsendelse. Kranens kon-
struktion og stedes indretning er således, at der ikke er væsentlig fare for 
forurening af jord og grundvand med olie. 
 
Forudgående offentlighed 
Modtagelse af ansøgningen har været offentligt annonceret i Odense Uge-
avis den 25. december 2010 med frist for at kommentere ansøgningen til 
den 24. januar 2011. Miljøstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger fra 
offentligheden. 
 
Forhold til VVM reglerne 
Fynsværket er omfattet af bilag 1 punkt 2a i VVM bekendtgørelsen2. Det er 
Miljøstyrelsens opfattelse at projektet er en udskiftning som ikke ændrer 
kraftværkets karakter eller kapacitet, og som giver anledning til mindre foru-
rening ved at nedsætte støjbelastningen i omgivelserne. Den nye kran har 
et andet udseende end den gamle, men set i forhold til det samlede kraft-
værk, vurderer Miljøstyrelsen, at ændringen ikke er væsentlig. Der er såle-
des tale om en ændring, som ikke er omfattet af VVM reglerne. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel 
klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F.Tietgens 
Boulevard 40, 5220 Odense SØ  eller ode@mst.dk. Klagen skal være mod-

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 21. december 2010 om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 

 2 



taget senest den 9. marts 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Odense. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-
begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvi-
ses klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.  
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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøkla-
genævnets 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 

 
Henning Christiansen 
Tlf. dir. 7254 4226 
hechr@mst.dk  
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Kopi til:  
Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 
nmkn@nmkn.dk  
Odense Kommune, Nørregade 36 – 38, 5000 Odense C, 
odense@odense.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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