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Kortbilag i målestok  

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006: 
 

 x   Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-
reglerne og skal derfor ikke screenes 

 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

    Ca. 15 m2 inden for virksomhedens nuværende arealer. 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 
 

   x  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    Ca. 15 m2 og 20 m3. Der er tale om en eksisterende virksomhed der ikke udvider eller øger 
produktionen. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    Ca. 3 m 

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

     
Incineratoren kan afbrænde henholdsvis tjæreolie (maksimalt 309 m3 /h) eller naturgas 
(maksimalt 340 l/h). 
- 
Varme (maksimalt 3.400 kW) 



   Færdigvarer – type og mængde:  
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 
   I anlægsfasen: 
 
   I driftsfasen: 
 

X     

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     
      I anlægsfasen: 
 
      I driftsfasen: 
 

X     

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   x  

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

X    Der opstår ikke affaldsprodukter fra drift af incineratoren. 

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

   X  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   X  

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

 X   Den vejledende massestrøm samt emissionsgrænsen for SO2 overskrides. Koppers har 
tidligere redegjort for forskellige rensemetoder, men har endnu ikke fundet en metode der 
økonomisk ligger inden for proportionalitetsprincippet. Beregninger har vist at B-værdien for 
SO2 ligger væsentligt under grænseværdien, og giver derfor ikke anledning til 
sundhedsfare. 
Virksomheden har ganske få gange ved stikprøve måling, målt en for høj massestrøm for 
Hg. Det tyder dog på at virksomheden generelt ikke har problemer med at overholde 
vilkåret. Beregningerne viser endvidere at virksomhedens immissionsbidrag for Hg ligger 
væsentlig under luftvejledningens B-værdi. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   X  

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X  

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

 X   I incineratoren afbrændes quenchgas fra tjære og naftalindestillationsanlægget. Fra 
quenchgassen afbrændes svovlforbindelser der oxideres til SO2, hvilket mindsker lugtgener 
fra anlægget. Der kommer ikke lugtgener fra incineratorens afkast. 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X  



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

 X   Koppers er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3-virksomhed. Da der 
afbrændes gas omfattet af risikobekendtgørelsen er projektet vurderet jævnfør krav i denne 
bekendtgørelse. 
Der er udført en risikovurdering af anlægget herunder er der udarbejdet en What-if jf. 
virksomhedens sikkerhedsledelses system. Miljømyndigheden skal derfor i 
risikosammenhæng forholde sig til risikoen for forurening af jord og grundvand på 
virksomhedens område.  
Det vurderes på baggrund af risikoanalysen at såfremt der følges op på punkter med 
anbefalinger, vurderes det at projektet ikke giver anledning til unødig risiko for forurening i 
forbindelse med større uheld. 

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   x  

 
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   x  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   x  

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

   x  

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

   x Anlægget ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser. Derudover opstilles 
der betonkummer til opsamling af tjæreolie i tilfælde af et eventuelt spild. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   x Det vurderes at emissionerne fra anlægget ikke vil påvirke nærliggende vådområder 
væsentligt. 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   x Anlægget placeres inden for virksomhedens eksisterende grund. 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   x Anlægget placeres inden for virksomhedens eksisterende grund. 

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

   x Anlægget placeres inden for virksomhedens eksisterende grund. 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   x Anlægget placeres inden for virksomhedens eksisterende grund. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
X 

  
 
 
 
 
 
X 
 

Der ligger 2 fredede områder nær det planlagte anlæg. Holckenhavn Gods der er fredet 
ligger ca. 150 m fra Kobbers, anlægget vil dog ikke påvirke godset væsentligt. 
Holckenhavn fjord der også er fredet ligger ca. 700 m fra Koppers. Det er vurderet at 
immissionen fra anlægget ikke vil påvirke fuglelivet eller det fredede område væsentligt. 
 
 
Der er over 2 km til det nærmeste Natura 2000 område 
 
 
 
Det er muligt at der findes flagermus i området, det vurderes dog at disse ikke vil forstyrres 
af anlægget. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte     X Anlægget placeres inden for virksomhedens eksisterende grund. 



miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

Anlægget vil kun give anledning til beskedne ændringer af støjbelastningen til 
omgivelserne. Støjen vil komme fra 6 nye pumper samt fra selve incineratoren. Der er 
foretaget en opdateret støjberegning, der viser at virksomheden til stadighed vil overholde 
sine vilkår til det eksterne støjbidrag. Støjen vurderes derfor ikke at have en væsentlig 
miljømæssig konsekvens. 
 
I forbindelse af incineratorens drift, vil der emitteres blandt andet SO2 og kviksølv. 
Beregninger viser, at virksomheden vil overholde luftvejledningens B-værdi for disse 
stoffer. Dog vil virksomheden ikke være i stand til at overholde vejledende massestrøms- 
og emissionsgrænser for SO2. Virksomhedens bidrag af SO2 vil normalt være omkring 25% 
af baggrundsværdien for SO2 (dog op til 50%). Der vil kun være en meget lille deposition af 
SO2 i de nære omgivelser, da SO2 opblandes højt oppe i luften. Her oxideres SO2 ganske 
langsomt til sulfat, der dels tørdeponeres dels våddeponeres ved udvaskning med 
regnvand. Da oxidation af SO2 til sulfat er en langsom proces, vil den SO2 der emitteres fra 
virksomheden være fortyndet og spredt langt fra virksomheden. Dermed vurderes det at 
koncentrationerne vil være så små, at det ikke vil have en væsentlig miljømæssig 
konsekvens.  
  

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X 
 

Anlægget placeres inden for virksomhedens eksisterende grund. 

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

   x  

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

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

   x  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 
 

   x  

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   x  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

    Emissionerne har anlægget vil brede sig langt fra Koppers, dog vil mængderne være meget 
små og det vurderes ikke at have en væsentlig miljøpåvirkning. 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Ved almindelig drift påvirkes personer ikke af anlægget, da immissionerne af SO2, Hg, NOx 
og TOC/PAH er begrænsede, og ligger under luftvejledningens vejledende B-værdi. 

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

   x  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:    x  



 
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 

   x  

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   x  

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

  
 
 
 
 
 
 

 X  

 
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  

 
 
 
1. december 2009, Annie Aarup Rigbolt 


