
 

Plan- og virksomhedsområdet 
J.nr. ODE-430-00183 
Ref. anaar/johje 
Den 1. december 2009 
 

Koppers Denmark A/S 
Avernakke 1 
5800 Nyborg 

 
 
Notat om VVM-screening af kedelanlæg (incinerator II) 
 

Bygherre Koppers Denmark A/S 

Anlæg Incinerator 

Kommune Nyborg Kommune 

Placering Matrikelnumrene 1ac og 1sn af Dyrehavegård  

 

Indledning 
Den 2. juni 2008 forårsagede en brand i Koppers Denmark A/S’ eksisteren-
de kedelhus ved tjæredestillationsanlægget, et tab af flere faciliteter, herun-
der opvarmning af hedtolie. 

Den opvarmede hedtolie opretholder varmeniveauet i rørstrenge, lagertanke 
og udleveringssteder. Manglende varmetilførsel til hedtoliesystemet resulte-
rer i, at lagertanke ikke er tilstrækkeligt opvarmede og gør produkter van-
skelige at håndtere, idet næsten alle råvarer, mellem- og færdigvarer skal 
holdes opvarmede for at være pumpbare. 

Opvarmning af hedtolie har siden branden kunnet fortsætte i reduceret om-
fang via virksomhedens Incinerator. De 2 hjælpekedler, der tidligere bidrog 
ved opvarmning af hedtolie udbrændte, hvilket har betydet, at det har været 
vanskeligt at opretholde et optimalt varmeniveau. For at opnå den samme 
tilførsel af varme til hedtoliesystemet som før branden, ønsker virksomhe-
den, at der som erstatning for de to hjælpekedler opføres en ny kedel (Inci-
nerator II). 
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Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægning-

sproces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i 

gang.  

 

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det: 

1. enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets 

bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006). 

2. eller er omfattet af VVM-bekendtgørelses bilag 2 og det på grund af dets 

art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig 

indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning 

- screening - skal ske ud fra kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
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VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1 og 2. Den skematiske frem-

stilling giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der 

eventuelt kan udløse VVM-pligt. Skema 1 vedrører projektets karakteristika 

og geografiske placering. Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning 

og angiver således om og hvordan projektet må antages at kunne få en 

væsentlig indvirkning på miljøet.  

 

 

VVM-screening af projektet 
Miljøcenter Odense vurderer, at kedelanlægget (incinerator II) er omfattet af 
bilag 1, jf. punkt 25. Den ansøgte udvidelse af anlægget vurderes dog ikke 
at kunne sidestilles med et nyt anlæg, da det bygges som erstatning for det 
nedbrændte kedelanlæg, hvorfor det ansøgte bliver omfattet af punkt 14 i 
bilag 2. Som nævnt ovenfor er anlæg og projekter angivet i bilag 2 VVM-
pligtige, hvis det må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. 
 
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I bilag A er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vur-
deres ud fra i VVM-screeningen, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
 
Natura 2000 områder og bilag IV arter 
Det vurderes at projektet ikke kan påvirke et Natura 2000 område væsent-
ligt. Det er muligt at der findes flagermus i området. Det vurderes dog at 
projektet ikke vil forstyrre flagermus eller flagermus’ yngle eller rasteområ-
der. Der er derfor ikke krav om at der skal foretages en nærmere konse-
kvensvurdering af projektets virkninger på flagermus, jf. bekendtgørelse nr. 
408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale natur-
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
Det skyldes, at der inden for rækkevidden af projektets mulige miljøpåvirk-
ninger, både ved normal drift og i tilfælde af uheld, ikke findes Nature 2000 
områder eller leve-, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. Det 
nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 2,5 km væk, og vil ikke påvirkes 
væsentligt af det nye kedelanlæg. Kedelanlægget vil ikke forstyrre eller øde-
lægge yngle eller fourageringsområder for de flagermus, der muligvis er i 
området, da flagermus normalt tager bolig i huler eller nedlagte tomme byg-
ninger. Endvidere anlægges kedelanlægget på virksomhedens grund som 
erstatning for det tidligere nedbrændte kedelhus hvilket betyder at dette ikke 
vil medføre betydelige ændringer i forhold til det tidligere anlæg mht. four-
ageringsområder for flagermus. 
 
Sammenfatning og konklusion 
Screeningen viser at etablering af incineratoren ikke vil have en væsentlig 
påvirkning af miljøet. 
 
Miljøcenter Odense konkluderer derfor, at anlægget ikke udløser VVM.  
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Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøcenter Odense for at få 
en vurdering. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Annie Aarup Rigbolt 
 
 
Kopi til: 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknik-
miljoeafdelingen@nyborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk, att. Tove Albrechtsen. 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, 
syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk  
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk  
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