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Hvad er VVM
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land
fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Anlæg på søterritoriet er omfattet af Transport- og Energiministeriets bekendtgørelse
om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM), bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at
kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres med baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse.
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og
for den endelige beslutning om projektets realisering.
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer og forslag til det videre arbejde. Det
kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om
alternativer.
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på:
• mennesker, fauna og flora
• jordbund, vand, luft, klima og landskab
• materielle goder og kulturarv, og
• samspillet mellem disse faktorer.
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne
grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse.
VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. 		
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager miljøministeriet imidlertid opgaven, hvilket er tilfældet for nærværende VVM-redegørelse. Det gælder blandt andet for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning, eller som kræver planlægning i mere end to kommuner.
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Ikke-teknisk resumé af
VVM-redegørelsen
1.

Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelsen

Nærværende tekst er en redegørelse for de miljømæssige konsekvenser ved, at DONG Energy gennemfører
en brændselsomlægning på Skærbækværket, så værket
fremover kan indfyre træpiller. Dette afsnit giver et ikketeknisk overblik over de miljøpåvirkninger, som afdækkes
i VVM-redegørelsen. For detaljerede beskrivelser henvises
til selve VVM-redegørelsen samt baggrundsrapporter.
Energipolitik er i stigende grad et europæisk anliggende,
hvor udbygning af vedvarende energi, CO2-reduktion og
mål for energieffektivisering samt organisering af energisektoren fastlægges af fællesskabet. Et direktiv fra EU
kommissionen i 2009 fastlægger, at andelen af vedvarende
energi indenfor EU skal være 20 % i 2020, hvor Danmark
skal øge andelen af vedvarende energi fra 17 til 30 procent.
Endvidere har den danske regering en målsætning om at
reducere udledning af CO2 med 40 % frem mod 2020.
Én af måderne at reducere CO2 udledningen fra el- og varmeproduktionen, er at indfyre CO2-neutrale brændsler
i form af biomasse på kraftvarmeværkerne, der i dag fyrer
med fossile brændsler, som olie, kul og gas. På DONG

Energys kraftværker anvendes der forskellige typer
biomasse f. eks. træflis, halm og træpiller, og på Skærbækværket indrettes anlægget til indfyringen af træpiller.
Beslutningen om at omlægge Skærbækværket til også at
kunne fyre udelukkende med træpiller er foretaget på baggrund af analyse af de forskellige muligheder for indfyring
af mere biomasse på DONG Energys centrale og decentrale værker. Konklusionen på analysen er, at biomasse
bør anvendes på de kraftvarmeværker, hvortil der hører et
stort varmegrundlag. Skærbækværket leverer fjernvarme
til Trekantområdet, som har et stort fjernvarmebehov, og
samtidig er kedlen på Skærbækværket velegnet til ombygning til indfyring med træpiller. I nærværende tekst gives
et resumé af VVM-redegørelsen for brændselsomlægningen på Skærbækværket.
1.1
Beskrivelse af Skærbækværket
Skærbækværket producerer el til det danske el-net og
fjernvarme til hovedparten af fjernvarmeforbrugerne
i Trekantområdet. Skærbækværket er placeret mellem
Kolding, Fredericia og Middelfart ud til Kolding Fjord vest
for Skærbæk by i Fredericia Kommune. Figur 1 og Figur
2 viser hhv. luftfoto af værket og værkets placering ved
Kolding Fjord.

Figur 1: Luftfoto af Skærbækværket. Blok 3 ses i forgrunden med de gamle blokke bagved. Den eksisterende kaj og oliepier ses til højre i billedet og
tre af værkets olietanke ses til venstre. Skærbæk by og Skærbæk Lystbådehavn ses i baggrunden.
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Figur 2: Skærbækværkets placering ved Kolding Fjord i Fredericia Kommune.

Skærbækværket består i dag af ét producerende anlæg,
Blok 3 fra 1997, og to ældre anlæg, der befinder sig på
forskellige skrotningsstadier. Det producerende anlæg er
gas- og letoliefyret med en el-virkningsgrad på 47 % og en
indfyret effekt på 820 MW.
1.2

Brændselsomlægning af Skærbækværkets
Blok 3 til træpillefyring
DONG Energy planlægger at omlægge brændselsindfyringen på Skærbækværkets Blok 3, så værket også kan

drives alene på træpiller. Desuden omfatter projektet også
etableringen af en transithavn for biomasse på Skærbækværket. Transithavnen skal medvirke til en bedre forsyningssikkerhed af biomasse til DONG Energy generelt og
øget indfyring med biomasse på øvrige DONG Energykraftværker, f.eks. Herningværket og Avedøreværket. I
Tabel 1 ses Skærbækværkets planlagte anlægsdata efter
omlægning.

Brændsel efter
omlægning

Anlægseffekt,
indfyret i MW

Virkningsgrad,
kondensdrift

Miljøanlæg

Naturgas, letolie

820

46 %

DeNOx-anlæg og støvfilter

Træpiller

607

43,5 %

DeNOx-anlæg og støvfilter

Tabel 1: Anlægsdata efter projektets gennemførsel.

De nyanlagte faciliteter på Skærbækværket vil endvidere
blive anvendt til transit af ca. 215.000 tons træpiller/år
til andre af DONG Energy’s værker. Træpillerne modtages, losses og opbevares i silo indtil den lastes i pramme,
mindre skibe eller lastbil og transporteres til DONG
Energy’s biomassefyrede værker f.eks. Avedøreværket eller
Herningværket.
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1.2.1 Beskrivelse af projektet
Projektet omfatter etablering af en række nye anlæg. På
Figur 3 ses træpillernes flow gennem Skærbækværket efter
ombygningen hvor de nye anlæg er markeret med grønt.

Figur 3: Illustration af træpilleflow efter ombygningen. Nyanlæg er markeret med grønt

Efter brændselsomlægningen vil Skærbækværket kunne
fyres med enten træpiller, gas eller letolie.
1.2.2 Driftsscenarier
I VVM-redegørelsen anvendes tre driftsscenarier, som er
opstillet for at kunne afdække de mulige miljøpåvirkninger som brændselsomlægningen medfører.
Indfyring med udelukkende træpiller vil medføre den
største ændring i miljøpåvirkning i forhold til den nuværende driftssituation. Dette scenarie indgår i VVM-rede-

gørelsen som maks. træpillescenariet og sammenlignes
med den nuværende situation, dvs. Skærbækværkets drift
uden omlægning til biomasse, kaldet 0-scenariet.
Det vurderes dog at være usandsynligt, at der efter brændselsomlægningen vil blive indfyret med udelukkende
biomasse hele året, hvorfor der også beskrives et mere
sandsynligt scenarie, kaldet hovedscenariet, der svarer
til det varmebundne biomasseforbrug. De tre scenarier er
beskrevet i Tabel 2.

Scenarier benyttet i VVM-redegørelsen

Beskrivelse

0-scenariet

0-scenariet beskriver den nuværende situation før brændselsomlægning, hvor der
fyres med naturgas og letolie. Der er anvendt middelforbruget for perioden 20042008 (begge år inklusiv).

Hovedscenariet

Hovedscenariet beskriver den forventede driftssituation efter
brændselsomlægningen, baseret på den varmebundne produktionen, fordelt på
træpiller, naturgas og letolie og med det forventede antal fuldlasttimer.

Maks. træpillescenariet

Maks. træpillescenariet beskriver det driftsscenarie, der vurderes at medføre den
største miljøbelastning efter brændselsomlægning, hvilket er indfyring med
træpiller i 7.575 timer/året. DONG Energy vurderer, at 7575 timer/året på ca. 70 %
last, af kedeltekniske årsager, er det højest opnåelige.

Tabel 2: Oversigt over scenarier i VVM-redegørelsen. Fuldlasttimer dækker over det antal timer, hvor værket køre på 100 % last. De driftstimer,
hvor værket ikke kører på fuld last kan omregnes til fuldlasttimer og dermed kan man sammenligne driftstid i de enkelte scenarier.
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1.3
Alternativer
En VVM-redegørelse skal indeholde en beskrivelse af både
det ansøgte projekt og mulige alternativer. Først beskrives
0-alternativet, der i denne VVM betegnes 0-scenariet, der
benyttes som reference til at kunne vurdere den ændrede
miljøbelastning. Derudover beskrives og vurderes alternative placeringer af anlægget og alternative tekniske
løsninger til projektet.
1.3.1 0-scenariet
Produktionen på et kraftværk varierer fra år til år som
følge af varierende markedsvilkår, vejrforhold; nedbør og
vind samt at der med jævne mellemrum skal udføres reparationer og udbedringer på de enkelte kraftværker, hvilket
gør, at de kan være ude af i drift i kortere eller længere
perioder.
Det er derfor valgt at betragte et gennemsnit af driften i
hele perioden fra år 2004 til år 2008 (begge år inklusiv)
som basis for at kunne give et så retvisende billede af den
nuværende drift på Skærbækværket som muligt. Denne
periode viser den nuværende situation før brændselsomlægningen og betegnes 0-scenariet. Det vurderes, at denne
driftssituation, er det mest realistiske bud på, hvordan
driftsformen vil være i fremtiden, hvis værket ikke omlægges.
Umiddelbart før offentliggørelsen af VVM-redegørelsen
er det vurderet i hvilket omfang de anvendte data fortsat
er repræsentative for 0-scenariet. Det er vurderet at de
centrale data, der anvendes i denne VVM-redegørelse ikke
er væsentligt forskellige i perioden 2009-2011 i forhold til
perioden 2004-2008, hvorfor 0-scenariet forsat vurderes
at være repræsentativt for hele perioden.
1.3.2 Alternative placeringer af biomasseindfyring
Alternative realistiske placeringer af biomasseindfyring
vil på grund af den eksisterende afgiftslovgivning være
muligt på værker med et stort fjernvarmeopland, typisk de
største danske byer. Herved opnås også den mest optimale udnyttelse af brændslet. Såvel Studstrupværket ved
Aarhus som Avedøreværket ved København har et stort
fjernvarmeopland og DONG Energy har igangsat arbejdet med omlægning til biomasseindfyring på begge disse
værker. Øvrige af DONG Energy’s værker har enten ikke
et tilstrækkeligt stort varmegrundlag, eller det er ikke
teknisk muligt at etablere indfyring med biomasse.
1.3.3

Alternative tekniske løsninger til forbrænding af
biomasse
Alternativet til etablering af et anlæg, der kan fyre udelukkende med biomasse, kan være indfyring af biomasse
sammen med kul. Andelen af biomasse som kan indfyres
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sammen med kul er imidlertid begrænset til 20 %, hvis
restprodukterne skal kunne genanvendes. Ved en større
biomasseandel skal restprodukterne deponeres.
Indfyring af biomasse sammen med kul giver derfor kun
mulighed for en mindre forøgelse af biomassemængden
i forhold til biomasseanlæg, som fyrer udelukkende med
biomasse, og denne metode vurderes ikke at være et reelt
alternativ til at opnå biomasseforbrænding i det ønskede
omfang.
1.3.4 Alternativer til transit gennem Skærbækværkets
havn
På kort sigt, er det DONG Energy’s plan at sejle biopiller direkte til det værk, hvor de skal indfyres, primært i
mindre skibe fra europæiske destinationer. På længere sigt
forventes det imidlertid, at det kan blive bliver vanskeligt
at skaffe biomasse i nødvendigt omfang fra det europæiske marked, hvorfor der kan blive behov for, at indkøbe
biomasse fra fjernere destinationer som f.eks. Canada,
hvorfra biopillerne transporteres med større skibe. Derved vil der blive behov for at kunne transitere pillerne via
én af DONG Energy’s havne, som kan modtage de store
skibe. Hvis Skærbækværket bliver ombygget til at kunne
indfyre træpiller, vil værkets havn også blive uddybet
og dermed kan den modtaget de store oversøiske skibe.
Udover transit videre til værker med egen havn, forventes
der et behov for at transitere biopiller med lastbil til de
decentrale værker, der ligger inde i landet.
DONG Energy har vurderet mulighederne for at udbygge
havnene på hhv. Studstrup-, Avedøre- og Skærbækværket
og konstateret at udvidelse af havnen på Skærbækværket
er den løsning der økonomisk og miljømæssigt er mest
hensigtsmæssig, samtidig med at det er den løsning, der
bedst opfylder DONG Energys behov for transit fremover.
DONG Energy har derfor, af hensyn til den samlede driftsøkonomi, valgt i nærværende VVM-redegørelse at undersøge muligheden for at anvende Skærbækværkets havn til
transithavn.
Konsekvensen af ikke at etablere en transithavn på Skærbækværket vil være, at DONG Energy ikke etablerer en
central transithavn. Dermed vil der i fremtiden fortsat
blive leveret biomasse i små skibe på de destinationer,
der ikke har vanddybde til at modtage store skibe. Det
vil alt andet lige medføre en øget miljøpåvirkning som
følge af transport idet transport med store skibe medfører
lavere miljøpåvirkning pr. ton transporteret brændsel end
transport med små skibe. Desuden kan det medføre en
reduceret anvendelse af biomasse som følge af forsyningsproblemer.

1.4
Miljøpåvirkninger
Brændselsomlægningen på Skærbækværket kræver om- og
tilbygninger på værket, herunder etablering af lagerkapacitet til brændsler og restprodukter, miljøanlæg, transportbånd til brændslerne m.m., hvilket også vil medføre
miljøpåvirkninger f.eks. mere støj og trafik. De mulige
miljøpåvirkninger er derfor opdelt i hhv. en anlægs- og
driftsfase, da de miljømæssige påvirkninger og tidshorisonten er forskellige i de to faser.
Der er i VVM-redegørelsen kun redegjort for emner, som
vurderes at være relevante i forhold til projektets placering
og mulige miljøpåvirkninger. For at afklare omfanget af
undersøgelser i VVM-redegørelsen, har projektet været
i offentlig høring i 2009, hvor Miljøstyrelsen (MST) og
Kystdirektoratet har indkaldt ideer og forslag til VVMredegørelsen. På baggrund af indkomne forslag, har MST,
Kystdirektoratet og DONG Energy i fællesskab kortlagt,
hvilke forhold VVM-redegørelsen skal belyse nærmere.
Følgende emner er således behandlet:
•
•
•
•
•
•
•

Landskab, bebyggelse og anlæg
Jord og jordbrugsmæssige forhold
Ressourceforbrug og affald
Klima
Udledninger til luften
Trafik
Støjpåvirkning af omgivelserne

•
•
•
•
•

Påvirkning af recipienten
Påvirkning af flora og fauna, herunder i Natura
2000-området Lillebælt
Risiko og sikkerhed
Påvirkning af befolkningens sundhed
Omkringliggende virksomheder og socioøkonomiske
konsekvenser

1.4.1 Landskab, bebyggelse og anlæg
Skærbækværket udgør en markant påvirkning i landskabet omkring Skærbæk og det ydre Kolding Fjord. De høje
skorstene og bygninger er fremtrædende elementer i landskabet. Derudover fremhæver højspændingsledningerne,
der udgår fra Skærbækværket, områdets industrielle
udtryk. Skærbæk består primært af boligområder i form
af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, Skærbækværket,
Skærbæk Havn og en ældre bebyggelse langs Skærbæk
Havnegade.
De landskabelige værdier omkring Skærbæk knytter sig
primært til kystområdet syd for Kolding Landevej samt
Sønderskov i øst. Området er udpeget som landskabspark i
Fredericia Kommunes Kommuneplan.
Figur 4 viser Skærbækværket fra luften som det ser ud i
dag. Forrest ses den 90 meter høje Blok 3 samt den 120
meter høje skorsten. Bag denne ses hhv. Blok 2 og Blok 1.
Bagest i billedet ses Skærbæk by med havnen længst mod
højre.

Figur 4: Før - Skråfoto fra luften, visende Skærbækværket fra sydvest
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På Figur 5 ses Skærbækværket ved en fuld udbygning af
alle anlæg. Forrest ses siloen til opbevaring af biomasse,
og bag denne er vist de forskellige anlæg til håndtering af
træpiller samt rensning af røggassen. Træpillerne trans-

porteres via overdækkede transportbånd, der løber mellem bygningerne, samt langs havnekajen, hvor biomassen
losses og lastes på skibe.

Figur 5: Efter - visualisering fra luften efter fuld udbygning.

I VVM-redegørelsen findes visualiseringer og beskrivelser
af brændselsomlægningen set fra i alt seks vinkler.
Visualiseringerne viser, at en udbygning af Skærbækværket vil udgøre en forandring af kystlandskabet omkring
værket og dermed omkring Skærbæk by.
Alle nye bygninger og anlæg vil blive opført i materialer
svarende til de materialer, der i forvejen er benyttet til de
nyere blokke på Skærbækværket. Dette vil bidrage til at
integrere de nye anlæg og bebyggelser i det eksisterende
værk og skabe et sammenhængende bygningskompleks.
På baggrund af de udarbejdede visualiseringer og vurderingen af det samlede bygningsanlæg efter projektets
gennemførelse vurderes det, at udbygningen af Skærbækværket vil ske på en sådan måde, at man bevarer et
sammenhængende arkitektonisk bygningsanlæg, der er
indpasset i Skærbækværkets i forvejen markante visuelle fremtræden. Ved at bevare den øst-vestgående akse
i bebyggelsen og tilpasse de nye bebyggelser og anlægs
højde og arkitektur, opnås en harmonisk overgang mellem
Skærbækværket, fjorden og det omgivende landskab.
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1.4.2 Jordforurening
Projektet vurderes ikke at medføre forurening af jord eller
grundvand i området.
1.4.3 Ressourceforbrug og affald
Projektets betydning for ressourceforbruget, produktionen af restprodukter, værkets eget energiforbrug og
affaldsmængder er vurderet. Vurdering af det fremtidige
ressourceforbrug er udarbejdet med afsæt i den forventede
driftsform for de enkelte scenarier samt forbruget fra det
grønne regnskab.
1.4.3.1 Vand
Følgende ’typer’ vand indgår i Skærbækværkets produktion.
•
•

Havvand
Vandværksvand

Havvand anvendes som kølevand. Brændselsomlægningen
vil ikke få væsentlig betydning for værkets maksimale
forbrug af havvand samt udledning af kølevand.

Vandværksvand anvendes udover til almindelig sanitært
brug, også i processen til produktion af kedelvand og vand
til fjernvarmesystemet.
Brændselsomlægningen vil medføre et forøget vandforbrug, hvorfor den eksisterende vandindvindingstilladelse
ønskes udvidet til indvinding af op til 250.000 m³/år efter
brændselsomlægningen. Det øgede vandforbrug skyldes
primært at der skal bruges vand til rensning og temperaturstyring i kedlen og til befugtning af asken.
Mulighederne for at øge grundvandsindvindingen er
vurderet. På baggrund af viden om grundvandsmagasinets
ressource og den samlede indvinding efter brændselsomlægningen er det vurderet, at den øgede indvinding ikke
vil have væsentlige indflydelse på grundvandsmagasinet.
I anlægsfasen vil der blive behov for at foretage grundvandssænkning. På baggrund af erfaringer fra etableringen af Skærbækværkets Blok 3, er det vurderet, at
grundvandssænkningen ikke vil medføre væsentlige
miljøpåvirkninger af omkringliggende naturområder eller
grundvandsinteresser.
1.4.3.2		 Brændsler
I miljøvurderingerne af projektet er der ikke taget højde
for miljøbelastningen, som er forbundet med fremstillingen/udvindingen af brændslet. DONG Energy stiller dog
krav til leverandører af træpiller om at produktionen skal
foregå på en bæredygtig måde. Miljøvurderingen af projektet inddrager således udelukkende påvirkningen som
følge af emissioner, depositioner, transport, støj m.m. som
indfyringen med de enkelte brændsler medfører. Emissioner er de luftbårne forurenende stoffer, der udledes primært via skorstenen og depositionen er afsætning af disse
stoffer på overflader, f.eks. jorden og havoverfladen.
Ved 0-scenariet anvendes der årligt ca. 4.000 tons letolie
samt 300 mio. Nm3 naturgas og den samlede årlige indfyrede effekt er ca. 12 mio. GJ.
Ved hovedforslaget anvendes der årligt ca. 380.000 tons
træpiller, ca. 4.000 tons letolie og ca. 70 mio. Nm 3 naturgas. Den samlede årlige indfyrede effekt reduceres med
godt 2 mio. GJ til ca. 9-10 mio. GJ.

der installeres et deNOx-anlæg, der medfører et forbrug
af ammoniak, som ikke findes i dag. Ammoniak anvendes
til at fjerne kvælstofilter (NO x) fra røggassen i røggasrenseanlæggene. Ved at dysse ammoniak ind i røggassen kan
man ved hjælp af en katalysator omdanne ammoniak og
NOx til kvælstof og vand.
Der er intet ammoniakforbrug i 0-scenariet, mens det i
hovedforslaget er ca. 500 tons pr. år og i maks. træpillescenariet forventes et årsforbrug på ca. 1.300 tons ammoniak.
1.4.3.4		 Energiforbrug
Det elektriske egetforbrug på Skærbækværket til f.eks.
pumper og blæsere forventes at stige med ca. 20 % ved
omlægning til biomassefyring i forhold til situationen i
dag med 100 % gasfyring. Ændringen af elektrisk egetforbrug skyldes primært, at der installeres røggasrensning.
Derudover medfører udstyr til håndtering af fast brændsel
også et øget egetforbrug.
1.4.3.5		 Mineralske restprodukter
I dag drives Skærbækværket primært på naturgas, som
ikke danner aske ved forbrænding. Efter brændselsomlægningen, hvor der vil blive indfyret biomasse, vil der i
forbindelse med forbrændingsprocessen blive dannet hhv.
flyve- og bundaske i et forhold, der afhænger af brændslet
og hvor store brændselspartikler, der indfyres. I hovedscenariet forventes det, at der årligt dannes hhv. 1.100 og
6.500 tons bundaske og flyveaske. I maks. træpillescenariet forventes der hhv. 2.900 og 16.400 tons bundaske og
flyveaske.
Genanvendeligheden af mineralprodukterne har stor
miljømæssig betydning, da de erstatter råstoffer i gips- og
beton/cementindustrien. Det forventes, at mineralprodukterne ved alle driftsscenarierne kan afsættes til genanvendelse, som erstatning for andre råstoffer. Genanvendelse af mineralprodukter fra biomassefyrede værker,
er dog forbundet med større usikkerhed i sammenligning
med mineralprodukter fra kulfyrede kraftværker. Hvis det
viser sig, at der ikke kan findes aftagere til mineralprodukterne fra Skærbækværket, kan det blive nødvendigt at
deponere dem på dertil indrettede og godkendte anlæg.

Ved maks. træpillescenariet antages det, at der årligt
indfyres knap 1 mio. ton træpiller og ingen letolie eller
naturgas. Den indfyrede årlige effekt er ca. 17 mio. GJ.

1.4.3.6		 Affald og spildevand
Det forventes ikke, at projektet vil give betydende ændringer i affaldsmængderne eller spildevand fra Skærbækværket.

1.4.3.3 Kemikalier og hjælpestoffer
Generelt vil brændselsomlægningen kun medføre marginale ændringer af forbruget af kemikalier og hjælpestoffer
i produktionen. Dog vil brændselsomlægningen betyde, at

Samlet set vurderes det, at Skærbækværkets ressourceforbrug og affaldsproduktion vil have en ubetydelig påvirkningsgrad på miljøet. Det vurderes, at der er tale om en
mindre miljøpåvirkning.
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1.4.4 Klimatiske forhold
Som følge af brændselsomlægningen vil CO2–udledningen
fra Skærbækværket i hovedscenariet blive reduceret med
ca. 75 % i forhold til 0-scenariet. Reduktionen skyldes,
at træpiller betragtes som et CO2-neutralt brændsel. Ved
maks. træpillescenariet er reduktionen 100 % idet der
alene indfyres CO2-neutralt brændsel i form af træpiller.
Når transporten af brændslet medregnes, er anvendelsen
af træpiller dog ikke samlet set CO2-neutralt. Figur 6 viser
drivhuseffekten som følge af hhv. 0-scenariet, hovedscenariet og maks. træpillescenariet. Det ses, at CO2 udledningen ved maks. træpillescenariet er marginal i forhold
til både hovedscenariet og 0-scenariet. CO2 udledningen i
maks. træpillescenariet stammer alene fra udledningen i
forbindelse med transport af brændsler.

Figur 6: Udledningen pr. kWh af drivhusgasser, omregnet til
CO2-ækvivalenter for 0-scenariet (SKV (2004-2008) samt for de to
driftsscenarier, SKV H. Scenario - hovedscenariet og SKV - 100% Bio maks. træpillescenariet.
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Samlet set vil brændselsomlægningen have en positiv
påvirkning på miljøet ved begge driftsscenarier for så vidt
angår klimapåvirkningerne, idet der vil ske en væsentlig
reduktion af CO2 udledningen.
1.4.5 Luft
Brændselsomlægningen vil medføre ændringer i mængden
af de stoffer, der udledes til luften.
For at vurdere, om brændselsomlægningen eventuelt kan
medføre en kortsigtet eller langsigtet risiko for menneskers sundhed og/eller natur og miljø på grund af udledninger af stoffer gennem skorstenen, har DONG Energy
beregnet Skærbækværkets koncentrationsbidrag af NO x,
SO2, CO, støv, ammoniak, saltsyre og hydrogenflourid i
luften omkring Skærbækværket før og efter omlægningen.
I forhold til risiko for påvirkning af menneskets sundhed
vurderes overholdelse af B-værdier for de enkelte stoffer, som er en grænseværdi for den enkelte virksomheds
bidrag til luftforureningen i omgivelserne.

B-værdi

Træpiller

Naturgas

Letolie

µg/m3

% af B-værdi

% af B-værdi

% af B-værdi

NOx

125

10

10

10

SO2

250

7

0,5

9

CO

1000

6

1

1

Partikel (støv)

80

4

1

3

Ammoniak (NH3)

300

0,5

-

-

Saltsyre (HCl)

50

21

-

2

Hydrogenfluorid (HF)

2

53

-

40

Tabel 3: Skærbækværkets maksimale koncentrationsbidrags andel af B-værdierne for drift på hhv. træpiller, naturgas og letolie.

Af Tabel 3 ses resultatet af beregningerne ved drift på
træpiller og letolie. Disse to scenarier viser de største
koncentrationsbidrag før og efter brændselsomlægningen.
De udførte beregninger viser, at alle grænseværdier kan
overholdes. Der er således ikke nogen sundhedsrisiko
forbundet med brændselsomlægningen.
Udover de maksimale koncentrationer i luften, er de årlige
udledninger af tungmetaller beregnet, for at vurdere
udledningen i forhold til udledningerne fra den danske
energisektor. I Tabel 4 ses udledningen af tungmetaller fra

energisektoren i Danmark generelt samt for hhv. 0-scenariet, hovedscenariet og maks. træpillescenariet ved 10
mg støv/Nm3, som udgør den forventede gennemsnitlige
støvemission og ved 20 mg støv/Nm3, der er den maksimale tilladelige støvemission jf. udkast til miljøgodkendelsen. Det fremgår, at emissionerne af tungmetaller ved 10
mg støv/Nm3, der i maks. træpillescenariet udgør mellem
36 og 72 % sammenlignet med én KWh produceret på et
dansk termisk gennemsnitskraftværk og mellem 28 og 163
% ved 20 mg støv/Nm3, bortset fra zink hvor udledningen
udgør hhv. 305 og 611 %.
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Energisektoren i Danmark

0-scenariet

Hovedscenariet
10

mg/Nm3

20

Maks. træpillescenariet

mg/Nm3

10 mg/Nm3 støv

20 mg/Nm3

støv
Kg/år

Indeks

Kg/år

Indeks

Kg/år

Indeks

Kg/år

Indeks

Kg/år

Indeks

Kg/år

Indeks

130

100

0,008

0,1

2,4

52

4,8

103

6,0

72

12,0

144

430

100

0,041

0,2

3,1

20

3,1

20

7,8

28

7,8

28

Krom (Cr)
Kobber
(Cu)
Nikkel
(Ni)

360

100

0,407

2,4

6,0

47

12,1

94

15,1

66

30,3

132

320

100

0,041

0,3

6,6

58

13,3

116

16,7

82

33,3

163

159

100

0,004

0,1

2,7

48

5,4

95

6,7

66

13,4

132

Bly (Pb)
Vanadium
(V)
Arsen
(As)
Molybdæn
(Mo)

750

100

0,016

0,1

4,9

18

9,9

37

12,4

26

24,7

52

-

-

0,815

-

0,9

-

1,8

-

2,3

-

4,6

-

170

100

0,041

0,5

1,6

26

3,1

51

3,9

36

7,8

72

-

-

0,008

0,0

1,7

-

3,4

-

4,3

-

8,5

-

Selen (Se)

1010

100

0,122

0,3

18,5

51

18,5

51

46,3

72

46,3

72

Zink (Zn)

1550

100

0,407

0,6

120,7

218

142,5

436

302,5

305

605,1

611

Kadmium
(Cd)
Kviksølv
(Hg)

Tabel 4: Den årlige emission fra Skærbækværket fordelt på driftsscenarier og den samlede emission fra termisk energiproduktion i Danmark i
2008. Tallene er indekseret i forhold til emissionen for en gennemsnitlig KWh produceret på termiske kraftværker i Danmark. (>100 betyder at
emissionen er større end gennemsnittet for den danske energisektor,<100 betyder at emissionen er mindre)
For stofferne Vanadium og Molybdæn har DMU ikke opgjort samlede danske emissioner.

Ved at sammenligne de årlige udledninger fra de enkelte
scenarier med det gennemsnitlige emissionsniveau i Danmark fremgår det, at Skærbækværket i hovedscenariet ligger under eller tæt på gennemsnitsniveauet for den danske
energisektor, hvis der ses bort fra zink. I maks træpillescenariet ligger Skærbækværket under gennemsnittet
for 4 stoffer og over gennemsnittet for 5 stoffer i forhold
til den gennemsnitlige udledning ved energiproduktion i
Danmark. Det vurderes at udledningerne ved 20 mg/Nm3
er meget konservative, idet den gennemsnitlige støvemission forventes at være snarere 10 mg/Nm3 eller herunder
end 20 Nm3.
Samlet vurderes der at være tale om en mindre miljøpåvirkning.
1.4.6 Trafik
1.4.6.1 Vejtrafik
I dag er trafikken til og fra Skærbækværket begrænset,
idet der ikke fyres med fast brændsel.
I anlægsfasen, der strækker sig over ca. 36 måneder,
forventes trafikken at stige til en ÅDT (køretøjer per gennemsnitsdøgn) på ca. 600 køretøjer. Det vil medføre en
stigning af trafikken på Kraftværksvej med omkring en
tredjedel.
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I driftsfasen vil omlægning til biomasse medføre en
stigning i det samlede antal køretøjer på Kraftværksvej på
ca. 3 %. Dette gælder for begge scenarier, hvilket skyldes
at trafikken til og fra værket kun udgør en beskeden del
af den samlede trafik. Stigningen i biltrafikken skyldes en
stigning i antallet af person- og mindre varebiler. Der vil
ikke forekomme stigning i antallet af tunge køretøjer.
Brændsel til de to spidslastkedler, der planlægges etableret
på Skærbækværket vil i perioder medføre op til 5 ekstra
transporter med bioolie/dag. Der vil kun blive kørt bioolie
i dagtimerne og primært i vinterperioden. For nærmere
beskrivelse af disse kedler, henvises til afsnit 1.4.14.
Idet anlægsfasen er midlertidig, vurderes stigningen af
trafikken ikke at medføre en betydende miljøbelastning.
Miljøbelastningen i driftsfasen vil medføre en uvæsentlig
miljøbelastning.
1.4.6.2		 Skibstrafik
Skærbækværket har egen havn, der er indrettet til at modtage olieskibe. På årsbasis modtages der et til to olieskibe.
I forbindelse med brændselsomlægningen vil der blive
etableret losse- og lasteudstyr til modtagelse og udskibning af træpiller. Trafikken i anlægsfasen forventes at stige
i en kortere periode, på en til to måneder, mens havnen

uddybes. Der forventes op til seks til otte skibspassager
per døgn, som vil være jævnt fordelt over døgnets timer.
I driftsfasen forventes trafikken i hovedscenariet at stige
til 145 skibe pr. år og i maks. træpillescenariet til ca. 235
skibe pr. år.
I dag er trafikintensiteten gennem Kolding Fjord ca. fem
passager/døgn, gennem det sydlige Lillebælt ca. 12 passager/døgn og gennem det nordlige Lillebælt ca. 26 passager/
døgn, når alle erhvervsfartøjer over 300 BRT medtages.
Dertil kommer, at Kolding Fjord og Lillebælt er attraktivt
farvand for lyst- og fritidssejlere samt mindre fiskerbåde.
I forbindelse med brændselsomlægningen forventes skibstrafikken i hovedscenariet at stige med ca. en skibspassage/døgn og i maks. træpillescenariet med ca. halvanden
skibspassage/døgn. Når den eksisterende skibstrafik gennem Lillebælt tages i betragtning, vurderes det, at stigningen i skibstrafikken er så beskeden, at der ikke er tale om
en betydende miljøpåvirkning.
1.4.7 Støj
Umiddelbart øst/nordøst for værket ligger et boligområde.
Mod nord, syd og vest grænser værkets matrikel op til hhv.
Kolding Fjord og landbrugsarealer. Der er foretaget støjberegninger for værkets nuværende og fremtidige driftssituation samt i anlægsfasen i forhold til det boligområde,
der grænsende op til Skærbækværket. Støjbelastningen
beregnes og angives i decibel, forkortet dB(A).
1.4.7.1		 Støj i anlægsfasen
De væsentlige kilder i anlægsfasen er: uddybningsfartøj,
slæbebåd, rammemaskine, gravemaskine og tromlevibrator.
Under anlægsarbejdet bliver der udført en række forskellige processer, der medfører vidt forskellige støjbelastninger. Støjudbredelsen er beregnet for tre faser gennem byggeperioden. I alle faser vil der være transport af materialer
på værkområdet og parkering for bygningsarbejdere ved
den nordlige port til værket.
Fase 1, der planlægges gennemført i februar-marts 2014:
I denne fase udføres ramning (nedbankning) eller vibrering af spuns og gravearbejde ved havnekaj og ved træpillesilo og der vil ske betonstøbearbejde. Støjbelastningen
er størst i denne fase, primært som følge af ramningen.
Støjbelastningen i referencepunkter er beregnet til mellem
42,4 og 54,6 dB(A) i dag- og aftenperioden. I natperioden
er den maksimale støjbelastning beregnet til 20,5 dB(A).
Fase 2, der forventes gennemført i april 2014:
I denne fase vil der blive foretaget ramning og gravearbejde ved træpillesiloen samt betonstøbe- og gravearbejde

ved havnekaj og bygninger. Støjbelastningen i dag- og
aftenperioden er beregnet til mellem 38,2 og 46,3 dB(A).
Fase 3, der starter i maj 2014:
Etablering af havnekaj og bygninger, anlæg på land samt
uddybning af havn. Støjbelastningen i dag- og aftenperioden i referencepunkterne er beregnet til mellem 32,7 og
36,6 dB(A) og i natperioden er den maksimale støjbelastning beregnet til 20,5 dB(A). Der vil være en periode på en
til to måneder, forventeligt omkring februar-marts 2015,
hvor havnen skal uddybes, hvilket forventes at pågå hele
døgnet. I den periode stiger støjbelastningen i dag- og aftenperioden i referencepunkterne til mellem 39,5 og 45,9
dB(A) og i natperioden er den maksimale støjbelastning
beregnet til 45,4 dB(A).
I alle faser med undtagelse af perioden, hvor havnen uddybes (fase 3 med uddybning) består støjbelastningen i
natperioden kl. 22-07 udelukkende af kørsel af arbejdere,
der skal møde kl. 7 og hjem efter kl. 22, dvs. at udenfor
disse perioder er der ingen anlægsaktiviteter på Skærbækværket.
Støjbelastningen i anlægsfasen vurderes til at udgøre
en mindre belastning idet der er tale om en midlertidig
belastning.
1.4.7.2		 Støj i driftsfasen
Nye støjkilder som følge af brændselsomlægningen består
primært af anlæg til håndtering af fast brændsel samt
transport af restprodukter:
•
•
•
•
•

Lossekran til træpiller.
Transportbåndet på havnekaj.
Transport af aske til mellemdepot på Stegenav, der er
beliggende umiddelbart nord for Skærbækværket.
Transport af ammoniak til ammoniaklager.
Transport af bioolie til spidslastkedler

Der vil ikke være forskel i støjniveauerne i de to driftsscenarier, men støjbelastningen vil naturligvis afhænge
af hvor mange skibe, der skal losses og lastes, da kranen
og transportsystemerne er de væsentligste støjkilder og
derved vil antallet af dage med støjbelastning fra disse
kilder, naturligvis være flere ved maks. træpille- end ved
hovedscenariet da der skal håndteres mere brændsel. Der
vil ikke forekomme øget støj fra tung trafik som følge af
brændselsomlægningen, da andelen af tung trafik fastholdes på 2010-niveau, bortset fra den periodevise transport
af bioolie på op til 5 biler/dag. For det fremtidige driftsscenarie med biobrændsel viser beregningerne, at de
nuværende grænseværdier kan overholdes i alle punkter
hele døgnet.
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Alle grænseværdier overholdes og støjbelastningen i
driftsfasen vurderes ikke til at udgøre nogen væsentlig
miljøpåvirkning.
1.4.7.3		 Støj fra skibe i driftsfasen
Udover værkets egenstøj vil der i driftsfasen være støj fra
skibe som ligger til kaj. Det skyldes, at skibene er nødt til
at opretholde en egenforsyning af strøm og varme mv. for
at servicere besætning og nødvendigt maskineri. Støj fra
skibe medregnes ikke i værkets egen støj, men betragtes
som en selvstændig kilde.
Der er udført beregninger, hvor støjbidragene fra skibe er
lagt sammen med Skærbækværkets støjbidrag. Af beregningerne fremgår, at støjbelastningen generelt er lavere i
natperioden end i dag- og aftenperioden, hvilket hænger
sammen med at anlæggene til losning og lastning ikke er i
drift i natperioden.
Støj fra skibe i havn er ikke reguleret i Skærbækværkets
gældende miljøgodkendelse og der er ikke fastsat støjgrænser for skibes hjælpemaskineri.
I det målepunkt hvor støjbelastningen er højest om natten, Fjordvejen 2, er den beregnede samlede støjbelastning 39 dB(A) når skibets kildestyrke er 115 dB(A), hvilket
er vurderet som en høj kildestyrke i forhold til det skibenes normale niveau og 36 dB(A) når skibets kildestyrke er
107 dB(A), hvilket er vurderet som et mere repræsentativt
støjniveau fra de skibe, der vil anløbe havnen.
1.4.7.4		 Lavfrekvent støj
Vibrationer dæmpes meget over afstand, og det må forventes, at selv kraftige vibrationer i anlægsfasen dæmpes så
meget, at de ikke kan registreres i en afstand af nogle få
hundrede meter, dvs. at vibrationerne ikke vil påvirke boligområdet øst for Skærbækværket. I driftsfasen vurderes
der ikke at være væsentlige kilder til lavfrekvent støj.
1.4.8 Sedimenttransport og kystmorfologi
I forbindelse med uddybningen af havnen vil et tyndt lag
sediment blive spredt over et mindre område omkring det
område, der skal uddybes pga. spild i forbindelse med gravearbejdet. I en afstand på 100 m fra uddybningsområdet
vil dette sedimentlag være mindre end 2,2 cm tykt og det
vil ikke betyde en væsentlig påvirkning af Kolding Fjords
fysiske forhold.
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Den eksisterende havn på Skærbækværket, har vist sig
ikke at tilsande. Når hertil lægges viden om de strømningsmæssige forhold i området vurderes det, at der ikke
vil ske nogen ændring af kysten og bundforholdene omkring den nye havn udover selve havneuddybningen. Der
vil således ikke være nogen kystmorfologiske ændringer
som følge af brændselsomlægningen.
1.4.9 Flora og fauna
Skærbækværket ligger på nordsiden af Kolding Fjord.
Omkring 700 m vest for værket ligger Kidholme, som er to
forbundne småøer med et rigt fugleliv. Ca. 500 m vest for
Kidholme ligger den skovklædte tange, Houens Odde. Syd
for Skærbækværket - på den anden side af Kolding Fjord
- ligger Stenderup halvøen, hvor Stenderup Skovene har
et rigt dyreliv med bl.a. en stor rådyrbestand, grævlinger,
ræve og skovmårer samt en række ynglende fuglearter.
Derudover findes der omkring Skærbækværlet en række
fredede områder og arter af særlig interesse, der kan blive
påvirket af brændselsomlægningen herunder: Natura
2000-området ”Lillebælt”, natur- og vildtreservater, fredninger, habitatdirektivets bilag IV arter samt § 3 områder.
Projektet medfører påvirkninger af flora og fauna i anlægs- og i driftsfasen. Idet anlægsarbejdet udelukkende
sker på værkets område, der ikke udgør særlige naturmæssige interesser, er der i denne fase ikke direkte påvirkning
af flora og fauna af væsentligt omfang. Påvirkningen af
flora og fauna er således indirekte, det vil sige, den skyldes
afledte effekter af trafik, støjudbredelse, udledninger til
luft mv.
1.4.9.1		 Kolding Fjord:
Den afgørende faktor for miljøtilstanden i Kolding Fjord
er belastningen med næringsstoffer, miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Hele området vurderes generelt at
være næringsstofpåvirket samt påvirket af koncentrationer af miljøfremmede stoffer og tungmetaller i sediment
og muslinger i en sådan grad, at god økotoksikologisk
tilstand ikke er opnået.
1.4.9.2		 Natura 2000 område:
I Lillebælt, ca. 7 km sydøst i luftlinje fra Skærbækværket,
ligger der er et Natura 2000-område, se Figur 7.

Figur 7: Natura 2000 områder omkring Skærbækværket. Natura 2000 Lillebælt er området beliggende syd for Skærbækværket.
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Natura 2000 området omfatter habitatområde nr. 96
(Lillebælt), fuglebeskyttelsesområde nr. 47 (Lillebælt) og
Ramsarområde 15 (Lillebælt). De tre beskyttelsesområder
er geografisk næsten sammenfaldende. Området omfatter
Lillebælt fra Jylland til Fyn og fra Gamborg Fjord i nord
til Halk Nor i syd. Ca. 280 km² består af hav og 70 km²
er land. Der er indledningsvis udarbejdet en væsentlighedsvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen med
henblik på at vurdere om der er behov for en egentlig konsekvensvurdering i forhold til projektets evt. påvirkning
af arter og naturtyper i Natura 2000-området. Vurderingen har primært drejet sig om påvirkningen af ederfugle,
bjergand, marsvin og sediment/biota i Natura-2000
området. Væsentlighedsvurderingen har konkluderet at
brændselsomlægningsprojektet ikke vil påvirke de nævnte
arter væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke er
behov for at foretage en konsekvensvurdering i henhold til
habitatbekendtgørelsen. Baggrunden herfor er at projektet ikke er i modstrid med indsatsplanerne for området,
som beskrevet i vandplanerne, for at opnå god økologisk
tilstand.
1.4.9.3		 Natur og vildtreservater:
Der findes en række fredede områder og vildtreservater
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omkring værket, blandt andet Kidholme og det indre Kolding Fjord. Det vurderes, at ingen af de fredede områder
eller vildtreservaterne vil blive væsentligt påvirket af
brændselsomlægningen.
1.4.9.4		 Habitatdirektivets bilag IV arter:
I redegørelsen er brændselsomlægningens potentielle
påvirkning af følgende bilag IV arter vurderet: Flagermus
(alle arter af danske flagermus er opført på Habitatdirektivets bilag IV), markfirben, stor vandsalamander, løgfrø,
løvfrø, spidssnudet frø, strandtudse, odder, birkemus og
marsvin.
I det marine miljø er det primært marsvin, som kan
forekomme i området, og som derfor potentielt kan blive
direkte påvirket af projektet. For de øvrige arter er det tale
om indirekte påvirkning som følge af udledninger til luft
vis skorstenen, trafik, støj eller anden forurening. Marsvin
er vurderet specifikt i væsentlighedsvurderingen.
1.4.9.5 Naturbeskyttelsesområder
Der findes en række § 3-beskyttede områder omkring
Skærbækværket. De nærmeste fremgår af Figur 8 nedenfor:

Figur 8: § 3-beskyttede områder omkring Skærbækværket
Udover disse områder findes der ved Houens Odde en sø, som er næsten tilgroet med hængesæk. Søen er beliggende omkring fire km vest for Skærbækværket.

1.4.9.6		 Miljøpåvirkninger
For brændselsomlægningen er det vurderet, hvordan
værkets drift, eller anlægsarbejdet potentielt vil kunne
påvirke flora og fauna. Følgende parametre er vurderet:

For anlægsfasen:
•
Grundvandssænkning
•
Afledning af overfladevand
•
Sedimentspredning som følge af havneuddybning
•
Trafik med biler og skibe og deraf afledte miljøpåvirkninger
•
Støj, herunder støj fra trafik
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For driftsfasen:
•
Udledning af tungmetaller til atmosfæren via skorsten
og efterfølgende deposition i området omkring Skærbækværket (til land og til havet)
•
Udledning af kvælstof til atmosfæren via skorsten og
efterfølgende deposition i området omkring Skærbækværket (til land og til havet)
•
Forøget vandindvinding
•
Afledning af overfladevand og kølevand
•
Skibstrafik og deraf afledte miljøpåvirkninger
•
Støj, herunder støj fra trafik
For hver af de enkelte miljøpåvirkninger, er der foretaget
en vurdering af påvirkninger af følgende naturområder og
-typer:
•

•
•
•
•

Natura 2000-området (Fuglebeskyttelsesområde 47,
Habitatområde 96 samt Ramsar-område 15, alle Lillebælt)
Beskyttelseskrævende arter (bilag IV-arter og fugle)
Marinbiologiske forhold (bundforhold, bundvegetation, bundfauna, fisk)
§ 3 områder
Vandkvalitet (i forhold til vandplanen og miljøkvalitetskrav for tungmetaller)

1.4.9.7		 Udledning af tungmetaller.
Der er med udgangspunkt i indholdet af tungmetaller i
træpiller foretaget beregninger for emissionen og depositionen af en række tungmetaller. De beregnede depositioner
for de tre scenarier ligger under baggrundsdepositionen
i Danmark. I en afstand af seks km fra Skærbækværket
falder depositionsniveauet til en fjerdedel af det beregnede
niveau to km fra værket.
Depositionen af tungmetallers betydning for koncentrationen i vandkvaliteten i Kolding Fjord er beregnet. Beregningerne viser, at vandkvalitetskravene kan overholdes
med stor margin. Tilledningen fra Skærbækværket alene
vil således ikke medføre overskridelser af vandkvalitetskravene.
1.4.9.8		 Udledning af kvælstof
Hovedparten af det kvælstof, der udledes til luften fra
Skærbækværket udsendes som NO x og en mindre mængde
som ammoniak. I forhold til emissionen via værkets
skorsten, er øvrige kilder ubetydelige, og der udledes ikke
næringsstofholdigt spildevand som følge af omlægningen.
De lysåbne naturtyper, der er de mest kvælstoffølsomme,
vil ved maks. træpillescenariet blive udsat for mindre
end 0,3 kg N/ha/år som følge af Skærbækværkets drift.
I forhold til tålegrænserne for naturtyperne i Natura
2000-området, som ligger på mellem fem og 40 kg N/ha/
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år, er ændringerne marginal, og uden væsentlig betydning
for naturtypernes eksistens. For § 3-områderne er det
ligeledes vurderet, at kvælstofbelastningen ikke har nogen
registrerbar påvirkning.
1.4.9.9		 Natura 2000 området:
Depositionen af tungmetaller i Natura 2000-området vil
ikke medføre en påvirkning af udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-området. Tilledningen af tungmetaller fra
Skærbækværket vil ikke i sig selv medføre overskridelser
af vandkvalitetskravene og er dermed i overensstemmelse
med indsatsplanerne for områderne for at opnå god økologisk tilstand.
Depositionen af kvælstof i Natura 2000-området udgør
kun en marginal andel af tålegrænserne, som beskrevet
ovenfor.
På baggrund af ovenstående, herunder den udførte væsentlighedsvurdering, vurderes det, at projektet medfører
så lille en kvælstof- og tungmetalbelastning, at det ikke
vil medføre en påvirkning af udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-området. Samlet vurderes det at være tale
om en mindre påvirkning.
1.4.9.10 Beskyttelseskrævede arter
Depositionen af tungmetaller påvirker ikke yngle- eller
rasteområder for bilag IV-arter eller andre beskyttelseskrævende arter i området.
1.4.9.11 Marinbiologiske forhold
Forøgelsen af koncentrationen af tungmetaller i Kolding Fjord er beregnet, men det ligger væsentligt under
miljøkvalitetskravene. Det vurderes, at der er tale om en
uvæsentlig påvirkning, og at projektet ikke medfører en
påvirkning af marinbiologiske forhold.
Depositionen af kvælstof til vand er marginal og der er
tale om en ubetydelig påvirkning.
1.4.9.12 §3 områder
Den naturtype, som er mest udsat for påvirkning med
tungmetaller fra Skærbækværket er strandeng, der er
afhængig af bl.a. mængden af tungmetaller i havvandet.
Idet koncentrationen i Kolding Fjord holder sig væsentligt
under miljøkvalitetskravene vurderes det at miljøpåvirkningen er uvæsentlig.
1.4.9.13 Vandkvalitet
Udledningen af tungmetaller fra Skærbækværet ligger
langt under miljøkvalitetskravene og det vurderes, at der
ikke er nogen væsentlig påvirkning af vandkvaliteten i
Kolding Fjord eller Lillebælt.

1.4.9.14 Vandindvinding og grundvandssænkning
Der vil i driftsfasen kunne blive behov for at øge forbruget af vand fra Skærbækværkets vandværk. En øget
vandindvinding vil ikke have nogen betydning for Natura
2000-området eller de nærliggende § 3-områder idet
grundvandsmagasinet ikke har direkte kontakt med overfladevandet.
I anlægsfasen skal grundvandsstanden sænkes i de perioder, hvor de nye bygninger opføres. Grundvandssænkningen vil ske på et område, der består af askeopfyld og
det bortledte vand vil formentlig indeholde tungmetaller.
Fra etableringen af Blok 3 findes der data for indholdet
af chlorid, kadmium, krom og arsen. For arsen blev der
i udløbet målt værdier, der ligger over vandkvalitetskravene. Når træpillesiloens endelige placering på grunden er
fastlagt, vil der blive foretaget geotekniske undersøgelser,
hvorefter der kan udarbejdes mere præcise estimater for
vandmængderne til brug for ansøgning om bortledningstilladelse. Ligeledes vil der på denne baggrund kunne fastlægges et estimat af hvor store tungmetalkoncentrationer,
der vil være i det oppumpede vand samt om der vil være
behov for afværge foranstaltninger
Udsivningen fra eventuel midlertidig deponering af træaske på Stegenav depotet vil ikke medføre overskridelser af
vandkvalitetskriterierne i Kolding Fjord. Det vurderes, at
påvirkningen ikke er væsentlig for overholdelse af vandkvalitetskravene i Kolding Fjord eller fjordens mulighed
for opnåelse af miljømålene fastsat i vandmiljøplanen.
1.4.9.15 Udledning af kølevand
Udledningen af kølevand er ikke brændselsafhængig og
der vil ikke ske ændringer i værkets udledning af kølevand
(mængder og temperatur) i forhold til Skærbækværkets
gældende miljøtilladelse.
Det er vurderet, kølevandsudledningen ikke medfører
overskridelser af kriterierne for maksimale temperaturstigninger.
1.4.9.16 Sedimentspredning
Det planlægges at udvide Skærbækværkets havn så større
skibe med en last på op til 30.000 tons træpiller kan
anløbe havnen. Det vil medføre en lokal belastning af
sediment, der ophvirvles i vandfasen og efterfølgende
bundfældes igen. Udgravningen af havnen kan potentielt
påvirke miljøet ved at stoffer som er bundet i havbunden
spredes i vandet omkring udgravningen. Det kan være
miljøfremmede stoffer, tungmetaller eller organisk materiale. Derudover kan det ophvirvlede materiale betyde,
at der kan trænge mindre sollys ned til bunden eller at
bundplanter eller dyr dækkes af så tykt et lag sediment, at
det hæmmer væksten i kortere eller længere periode.

Der er opsat en hydraulisk model for at beregne, hvor
meget og hvordan sedimentet vil påvirke Kolding Fjord.
Beregningerne viser, at der kun i meget begrænset omfang
vil ske en påvirkning uden for området som uddybes. 100250 m fra selve udgravningen er den maksimale koncentrationen i vandfasen under 25 mg/l og sedimentationen
sker i et område omkring udgravningen med en radius på
400-500 m. I en afstand på 100 m fra udgravningsområdet er den totale sedimentationen under ca. 2,2 cm. Det
vurderes, at der ikke sker udskygning af planter eller dyr,
og sedimentationen på mindre end 2,2 cm medfører ikke
væsentlige gener i området.
Bl.a. for at vurdere muligheden for at klappe det opgravede
sediment, er der foretaget måling af en række tungmetaller og TBT i sedimentet i Skærbækværkets havn. TBT
(tributyltin) er en organisk tinforbindelse og har tidligere
været meget anvendt som antibegroningsmiddel i bundmaling til skibe, hvor stoffet hindrer alger og små havdyr,
fx rurer, i at sætte sig fast på skibet. I hele området, med
undtagelse af et område på ca. 15-20 % af arealet tættest
ved kajkanten, er indholdet af TBT på et niveau, hvor der
forventes at kunne opnå tilladelse til klapning af sedimentet. I det mindre område overskrider indholdet af TBT den
øvre aktionsgrænse ifølge klapningsvejledningen, men det
gennemsnitlige TBT indhold i hele sedimentsøjlen, der
skal fjernes, vil ligge under grænseværdien. I forbindelse
med ansøgning om tilladelse til at klappe sedimentet vil
myndighederne tage endeligt stilling til, hvordan materialet kan bortskaffes.
1.4.9.17 Trafik
Da der ikke vil forekomme væsentlige ændringer i trafikbelastningen, vil der ikke forekomme miljøpåvirkninger
af naturområderne omkring værket.
1.4.9.18 Støj
Brændselsomlægningen vil medføre ændret støjudbredelse fra værket. I forhold til flora og fauna er både luftbåren
støj og undervandsstøj vurderet.
Luftbåren støj
I driftsfasen vil der ske en forøgelse af skibstrafikken på
op til 25 % i Kolding Fjord, hvilket medfører en tilsvarende stigning i hvor ofte der er støj fra skibe på fjorden.
Desuden vil skibene udgøre en ny støjkilde når de ligger
til kaj.
Udover skibsstøj vil støjen fra værket stige efter brændselsomlægningen. Der findes ikke egentlige støjgrænser
for naturområder. Undersøgelser peger på, at fugle ikke
forstyrres væsentligt ved støj på op til 60 dB(A). Driften
på Skærbækværket kan, efter omlægningen, medføre støj
på op til 60 dB(A) i ud til 100-150 m fra værket. I anlægs-

Brændselsomlægning Skærbækværket - Ikke-teknisk resumé Juni 2012 23

fasen vil støjen fra værket overstige 60 dB(A) i en afstand
ud til 600 m fra værket.

vil være ubetydelig. Inden ramningen påbegyndes vil fisk
og havpattedyr blive skræmt bort ved hjælp af akustiske
pingere. Desuden vil der blive anvendt sålaldte ”soft startere”, således at individer i nærheden vil kunne fjerne sig,
inden der opstår risiko for fysiske skader.

Det vurderes, at støjbelastningen i både anlægsfasen og
driftsfasen ikke udgør nogen væsentlig påvirkning af flora
og fauna.

Udover ramning, vil der i mindre grad ske en stigning af
undervandsstøj som følge af skibstrafikken. Det vurderes
dog at være ubetydeligt.

1.4.9.19 Undervandsstøj
Der findes kun begrænset kendskab til, hvordan undervandsstøj påvirker det marine miljø. Den viden der findes
tyder på, at ved støjniveauer på over 200 dB re 1 µPa, kan
der ske fysiske skader på havpattedyr.

Det vurderes, at der er tale om en mindre påvirkning i en
kortere periode. Samlet set vurderes det at være en ubetydelig påvirkning.
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1.4.9.20 Samlet vurdering af flora og fauna
Påvirkning af flora og fauna, som følge af brændselsomlægningen, er opsummeret i Tabel 5.

Natura 2000-arter

Driftsfase:
Tungmetaldeposition
Kvælstofdeposition
Udsivning fra depot
Vejtrafik
Skibstrafik
Støj
Kølevand

E

Fisk

Anlægsfase:
Sedimentspredning
Spredning tungmetaller
og TBT
Klapning af sediment
Grundvandsænkning /
afledning af vand
Støj og vibrationer
Skibstrafik
Vejtrafik

Bunddyr

Bundvegetation

Undervandsstøj er vurderet i forbindelse med ramningen
eller vibrering af spuns. Kildestyrken ved ramning vurderes ikke at medføre fysiske skader på marsvin. Derudover
vurderes det, at støjniveauet i en afstand på 1000 m vil
være på niveau med baggrundsstøjen og påvirkningen her

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M

Tabel 5: Opsummering af effekter på de enkelte naturforhold. M=mindre effekt; E=effekt; V=væsentlig effekt.
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1.4.10 Kulturhistorie og rekreative forhold
Skærbækværkets første produktionsenhed, sektion 1 fra
1946 er udpeget som bevaringsværdig, og må ikke rives
ned eller ændres væsentligt uden tilladelse fra kommunen.
Af Kommuneplan fra Fredericia Kommune fremgår det
desuden, at udvidelser af Skærbækværket skal tage størst
mulig hensyn til de landskabelige værdier, og udføres efter
en samlet landskabsplan i samråd med Fredericia Kommune. Brændselsomlægningen vil ikke påvirke de gamle
blokke og sektioner.
Kolding Fjord benyttes både af lystsejlere, kajakroere,
motorbåde, sportsfisker mv. og især i sommerhalvåret er
Kolding Fjord og Lillebælt et velbesøgt rekreativt område.
Der er flere områder i Skærbækværkets nærområde,
der benyttes til rekreative formål. Nord for værket er et
område udlagt til landskabspark, øst for værket findes en
strand, der sammen med baglandet er udlagt til rekreativt
område. Stenderup Skoven ned mod Kolding Fjord udgør
et yndet rekreativt område særligt i sommerhalvåret.
De rekreative og kulturelle forhold på og omkring Skærbækværket vurderes at blive påvirket i begrænset omfang af projektet, og påvirkningerne vil ikke i væsentligt
omfang berøre muligheden for at udnytte de rekreative
og kulturelle muligheder i området. Efter brændselsomlægningen vil de berørte områder på Skærbækværkets
matrikel blive beplantet i henhold til beplantningsplan,
som udarbejdes i samarbejde med Fredericia Kommune på
et senere tidspunkt, og derfor fremgår beplantningen ikke
på visualiseringerne, Figur 5.
Der vurderes ikke at være risiko for at fiskeres mulighed
for fiskeri berøres af brændselsomlægningen og/eller
uddybningen af havnen. Uddybning af havnen vil kun
medføre sedimentspredning i umiddelbar nærhed af det
område, der skal uddybes og vil kun påvirke fiskebestanden, herunder ål i selve uddybningsperioden.
1.4.11 Befolkning
Som følge af udledninger til luft, trafik og støj kan brændselsomlægningen påvirke befolkningen i området. Alle
grænseværdier kan overholdes efter brændselsomlægningen. I VVM-redegørelsen er trafiksikkerhed, emissioner og de enkelte stoffers bidrag til luftforureningen i
omgivelserne, som følge af brændselsomlægningen samt
risikoforhold m.v. vurderet. Det vurderes for alle parametre, at omlægningen af Skærbækværket til indfyring
med træpiller ikke vil betyde væsentlige ændrede forhold
for befolkningens sundhed i området omkring Skærbækværket. I forhold til risiko for påvirkning af menneskers
sundhed vurderes overholdelse af B-værdier for de enkelte
stoffer, som er en grænseværdi for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i omgivelserne.

1.4.12 Risiko
Skærbækværket er i dag kategoriseret som en risikovirksomhed pga. et større oplag af letolie. Projektets
risikoforhold er blevet gennemgået af myndighederne. I
den forbindelse er risici for uheld og konsekvenser heraf
beskrevet og der er etableret tilstrækkelige forebyggende
foranstaltninger, så myndighederne kan give accept af
værkets risikoforhold i forhold til omgivelserne. Det er
vurderet at risikobilledet for Skærbækværket er acceptabelt og dermed ikke udgør nogen uacceptabel risiko for
Skærbæk by.
1.4.13 Socioøkonomiske konsekvenser
Brændselsomlægningen på Skærbækværket kan medføre
konsekvenser for socioøkonomiske forhold, f.eks. i form af
at antallet af arbejdspladser på og udenfor værket ændres.
Brændselsomlægningen vurderes ikke at have væsentlig
negativ indflydelse på erhvervsinteresser i lokalområdet.
Der kan forekomme ændringer i forhold til de eksisterende
virksomheder på værkets område, idet DONG Energy for
at sikre at den samlede andel af tung trafik ikke stiger som
følge af brændselsomlægningen, kan blive nødsaget til at
justere andre aktiviteter på værkets område.
I anlægsfasen vurderes det, at der vil være ca. 300 arbejdspladser i direkte beskæftigelse og yderligere 300
arbejdspladser i afledt beskæftigelse over en periode på
ca. to år. I driftsfasen vil der være en lille positiv effekt i
form af yderligere arbejdspladser på værket i forhold til før
brændselsomlægning. Samlet set vurderes brændselsomlægningen at have en positiv socioøkonomisk effekt af
mindre omfang.
1.4.14 Kumulative effekter
DONG Energy planlægger at opføre nyt hovedkontor på
Kraftværksvej og anlægsfasen for byggeriet vil kunne være
sammenfaldende med anlægsfasen for brændselsomlægningen på Skærbækværket. De miljømæssige påvirkninger
af det nye hovedkontor, vil begrænse sig til øget trafik i
anlægsfasen. Den kumulative effekt af de to byggerier,
vurderes at være ubetydelig.
DONG Energy planlægger desuden at etablere to stk. 50
MW spidslastkedler i Skærbækværkets Blok 2. De kumulative effekter i form af støj og trafik i anlægs- og driftsfasen
samt emissioner i driftsfasen er medtaget i vurderingerne
for de enkelte parametre. Dog er det vurderet at emissionerne fra spidslastkedlerne på grund af deres lille effekt
og lave antal driftstimer, er ubetydelige i forhold til emissionerne fra Skærbækværkets Blok 3, når denne er omlagt
til biomasse, hvorfor der ikke er foretaget specifikke
vurderinger af emissionernes evt. påvirkning af natur og
miljø.

Brændselsomlægning Skærbækværket - Ikke-teknisk resumé Juni 2012 25

Installationerne herunder rørføring, i forbindelse med
spidslastkedlerne er ikke endelig færdigprojekteret, men
de foreløbige risikovurderinger viser, at der ikke vil være
risiko for dominoeffekt, fra spidslastkedlerne og disses
brændselsoplag til øvrige oplag på Skærbækværket.

Påvirkning
Visuel påvirkning

Støv fra Stegenav

Emissioner til luft
fra værkets
skorsten
Øvrige emissioner
til luft
Trafik

1.4.15 Afværgeforanstaltninger
De afværgeforanstaltninger, som er nødvendige at implementere, er beskrevet i de tilhørende kapitler i VVM-rede
gørelsen. Foranstaltningerne er resumeret i nedenstående
Tabel 6.

Afværgeforanstaltning
Der er udarbejdet en beplantningsplan for området, der sikrer at overgangen fra vandet
til produktionsbygningerne bliver mere harmonisk, og at værket derved ikke fremstår
så dominerende fra søsiden.
Der etableres sprinkleranlæg til befugtning af mellemoplag af træaske på Stegenav for
at reducere risikoen for støvgener fra området. Anlægget etableres når mellemlagring
bliver aktuel.
Der etableres deNOx anlæg til reduktion af NOx emissionen samt støvfilter for at
reducere støvemissionen.
Brændsler håndteres i overdækkede og/eller lukkede systemer med afsugning og
filtrering af luften inden afkast.
For at sikre at omfanget af tung trafik til og fra Skærbækværkets areal, ikke overstiger
2010 niveauet, inddrages det tidligere lokalplanområde 121, der bl.a. omfatter
Stegenavn depotet i Skærbækværkets lokalplanområde.
I det omfang anlægsfaserne for etablering af nyt kontor på Kraftværksvej og
brændselsomlægningen bliver tidsmæssigt sammenfaldende vil trafikken til og fra de to
byggepladser blive koordineret.

Støj

Ved indgåelse af kontrakter om transportydelser specificeres det, at tung trafik så vidt
muligt skal køre til og fra Skærbækværket af Kohavevej.
Den nye spuns vil om muligt blive vibreret i, og ramning vil kun blive benyttet, hvis det
er nødvendigt.
Adresserne Klippehagevej 19, 20 og 21 inddrages i Skærbækværkets lokalplansområde.
De tre huse ejes af DONG Energy og benyttes til midlertidig overnatninger af DONG
Energy medarbejder og gæster i forbindelse med møder m.v. Afstanden fra
Skærbækværket til nærmeste bolig vil derved blive forøget.
Afkast for hjælpedampventil på blok 3 og afkast for ventilation på MR-stationen
støjdæmpes med minimum 7 dB.
Der fastsættes krav til losse- og lastekran og transportbånd om maksimal kildestyrke på
hhv. 103 dB(A) og 80 dB(A)/m.
I forbindelse med udbud og indkøb af udstyr vil der blive efterspurgt bedst tilgængelig
teknologi med hensyn til støjdæmpning.

Undervandsstøj

Brand/eksplosion

Skibe der skal losse og laste fast brændsel på Skærbækværket skal ligge ved kaj med
afkastet fra hjælpemaskineriet, som typisk sidder sammen med hovedskorstenen,
placeret længst muligt mod vest og derved længst væk fra naboerne.
Ved nedvibrering og alternativt ramning af spuns til havnekaj vil der blive etableret
akustiske skræmmere, såkaldte pingere, for at skræmme eventuelle marsvin bort,
hvorved skader på dyrene undgås.
Ved etablering og detailprojektering af udstyr til håndtering af træpiller vil bl.a.
gældende ATEX krav blive implementeret.

Tabel 6: Oversigt over afværgeforanstaltninger.
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1.4.16 Forslag til moniteringsprogram
I forbindelse med, at brændselsomlægningen på Skærbækværket godkendes efter miljøbeskyttelsesloven, vil der
blive fastsat vilkår for overvågning og kontrol af værkets
indretning og drift. Dette betyder bl.a., at der fastsættes
vilkår om, at grænseværdier for emissioner til luft og maksimal støjpåvirkning af omgivelserne skal overholdes. Der
skal endvidere ske en løbende overvågning og dokumentation af, at disse vilkår overholdes. Fastsættelse af vilkår

sker ud fra en konkret vurdering, som Miljøstyrelsen
- Odense foretager på baggrund af oplysninger i Skærbækværkets ansøgning om miljøgodkendelse og oplysninger i
VVM-redegørelsen.
Udover ovenstående monitering foreslås der udformet et
moniteringsprogram for forholdene vist i nedenstående
Tabel 7.

Påvirkning

Monitering

Udledning fra Stegenav mellemdepot til recipient

Hvis Stegenav benyttes som mellemdepot til opbevaring af
aske kan der etableres moniteringsprogram for at undersøge
udsivningen fra mellemoplaget.

Tabel 7: Oversigt over foreslåede moniteringsprogram for projektet

Brændselsomlægning Skærbækværket - Ikke-teknisk resumé Juni 2012 27

Indsigelser og bemærkninger
Vi skal have dine eventuelle indsigelser og bemærkninger skriftligt i et brev eller en e-mail
senest 27. august 2012
Anfør venligst dit navn, adresse eller e-mail samt jr. nr.: MST-1274-00028 og send det til:

T
S
A
K
D
U

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Telefon: 72 54 40 00
E-mail: ode@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
www.MST.dk

