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1. INDLEDNING 
Odense Kraftvarmeværk A/S er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1, 
pkt. 10 ” anlæg til bortskaffelse af ikke farligt affald ved forbrænding eller 
kemisk behandling”.  
 
Lovliggørelsen af slaggepladsen er en ændring af et allerede etableret an-
læg og dermed omfattet af punkt 14 i VVM bekendtgørelsens bilag 2. 
 
Miljøstyrelsen Odense har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-
pligtigt. Afgørelsen er truffet efter VVM- bekendtgørelsens1 § 3, stk. 2 og 
offentliggjort samme dato som miljøgodkendelsen. 
 
Odense Kraftvarmeværk A/S søger om lovliggørelse af en eksisterende 
slaggeplads, som jævnligt har været benyttet gennem de senere år, i situa-
tioner hvor det normale slaggetransportsystem har været ude af drift. Det 
forventes at der vil være behov for at benytte pladsen cirka 6 gange årligt, 
mens hovedtransportsystemet er nedlukket af forskellige årsager. Pladsen 
benyttes også til opsamling af metalskrot fra slaggen, inden videretransport.  
 
Slaggepladsen er på 90 m2 og kan ca. rumme 180 m3 bundslagger. Pladsen 
afleder overfladevand til Fynsværkets bassin til genbrugsvand, hvorfra van-
det genanvendes som procesvand på Fynsværket.  
 
Benyttelse af slaggepladsen medfører ikke forurenings- eller støjmæssige 
ændringer der vil have betydning for miljøet, eller for naboer til kraftvarme-
værket, i forhold til normaldriftssituationen. 
 
Pladsen er omfattet af kraftvarmeværkets spildevandstilladelse, samt til 
kraftvarmeværkets samlede krav til støv, lugt og støjbelastning. 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010, om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af den miljøtekniske beskrivelse i bilag A og vurderingen i af-
snit 3, godkender Miljøstyrelsen hermed den ansøgte slaggeplads på 
Odense Kraftvarmeværk. Godkendelsen sker som lovliggørelse af en eksi-
sterende slaggeplads.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode 
på 8 år fra godkendelsens dato: 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
A3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder. 
 
 
 
Indretning og drift 

 
B1 Slaggepladsen må benyttes som midlertidig oplagsplads for for-

brændingsslagger i perioder, hvor det normale slaggetransportsy-
stem er ude af drift, samt til løbende opsamling af metalskrot fra 
slaggen inden videre transport. 

 
 Pladsen skal tømmes for slagger i perioder med normaldrift. 
 
 
B2 Slaggepladsen skal være indrettet med tæt belægning og bortled-

ning af overfladevand til Fynsværkets opsamlingsbassin for proces-
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vand, eller til offentlig renseanlæg, i henhold til afledningstilladelse 
fra Odense Kommune 

 
 B3 Slaggepladsen skal være indrettet med vægge/skillevægge mod 3 af 

pladsens sider, så slaggen kan holdes inden for slaggepladsens 
areal. 

 
 

Luftforurening 
 

Støv 
C1 Slaggen skal håndteres i befugtet tilstand og holdes fugtet under 

oplagring, således at den ikke giver anledning til støvgener uden for 
pladsens areal. 

 
C2 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvge-

ner udenfor virksomhedens område.  
  
 Kørselsarealer udenfor pladsens areal skal renholdes for at undgå 

støvgener. 
 
 Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 
 
Lugt 

Lugtgrænse 
D1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden-

for virksomhedens område. 
 
 Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 
 
 
 
Spildevand 
 
E1 Overfladevand fra pladsen skal bortledes til Fynsværkets opsam-

lingsbassin for procesvand, eller til offentligt renseanlæg i henhold til 
afledningstilladelse fra Odense Kommune. 

 
 
Støj 
 
Der indgår ikke støjvilkår i afgørelsen, da støj er reguleret i Odense Kraft-
varmeværks samlede miljøgodkendelse, revurderet i afgørelse af 1. juli 
2005 fra Fyns Amt 
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Affald 
 

Bortskaffelse af affald 
F1 Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal 

indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra 
kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 
 

Indberetning/rapportering 
 

Eftersyn af anlæg 
G1 Slaggepladsens belægning skal kontrolleres minimum én gang år-

ligt. Ved konstaterede skader og utætheder i belægningen skal der 
udføres reparation. 

  
G2 Der skal føres journal over eftersyn af pladsens belægning, med 

dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om 
eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 

 
Opbevaring af journaler 

G3 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-
tes til tilsynsmyndigheden. 

 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
  
Driftsforstyrrelser og uheld 
 
H1 Ved driftsforstyrrelser og uheld der kan medføre fare for forurening 

af grundvand, eller overfladevand, skal tilsynsmyndigheden straks 
underrettes.  

 
Ophør 
 
I1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger 

for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at 
bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En 
redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsyns-
myndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Odense Kraftvarmeværk A/S er omfattet af listepunkt K106 i Godkendel-
sesbekendtgørelsen2: Anlæg til forbrænding af dagrenovations, eller dagre-
novationslignende affald med en kapacitet på mere end 3. tons affald pr. 
time. Listepunktet er i – mærket. 
 
Kraftvarmeværket forbrænder dagrenovation og lignende. Der forbrændes 
ca. 800 tons affald pr. dag og derved produceres 160-200 tons forbræn-
dingsslagger i døgnet, svarende til slaggepladsens kapacitet. 
 
Slaggen transporteres ved normaldrift fra ovnen til slaggehallen via et lukket 
transportsystem. Ved nedbrud, eller under driftsstop og servicering af trans-
portanlægget, transporteres bundslaggen med frontlæsser til den udendørs 
slaggeplads. Pladsen benyttes gennemsnitligt 6 gange om året. 
 
Slaggepladsen ligger i forbindelse med en asfalteret plads, med afledning til 
et opsamlingsbassin, der opsamler procesvand til genbrug i røggasrensnin-
gen (bilag 1 og 3 i den miljøtekniske beskrivelse). Selve slaggepladsen er 
belagt med asfalt, hvorpå der er lagt fuldsvejste jernplader, så pladsen er 
tæt for udsivning af forurenet overfladevand.  
 
Pladsen er omgivet af en endevæg, samt stålskillevægge i siderne, så slag-
gen holdes indenfor pladsens areal. Pladsens areal udgør 90 m2 og kan 
rumme 180 m3 slagger.  
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at slaggepladsen kræver miljøgodkendel-
se. Slaggepladsen er taget i brug og søges nu lovliggjort ved miljøgodken-
delse. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
Ved miljøgodkendelsen af slaggepladsen lovliggøres en eksisterende plads, 
som er en nødvendig del af kraftvarmeværkets drift. Miljøstyrelsen har gen-
nemgået pladsens indretning og funktion og fundet at pladsen kan godken-
des med sin nuværende konstruktion og drift, jf. nedenstående miljøtekni-
ske vurdering. 
 
Miljøgodkendelse af pladsen medfører ikke øgede mængder slagger, men 
blot en midlertidig omplacering af slaggen i forbindelse med driftsstop på 
transportanlægget. Pladsen er i øvrigt lokaliseret i umiddelbar tilknytning til 
forbrændingsanlægget. 
 

                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed 
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3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Odense Kraftvarmeværk er beliggende i Odense Kommune, ved Odense 
Havn, og grænser op til Odense Kanal, som ligger umiddelbart nord for 
Kraftvarmeværket. Mod nordvest ligger Odense Å og Odense Fjord Natura 
2000 området. (se kortbilag B og C).  
 
Området er omfattet af lokalplan 12-375, 1985 for udvidelse af Fynsværket. 
Lovliggørelsen er i overensstemmelse med gældende planforhold jf. udta-
lelse fra Odense Kommune. 
 
Miljøstyrelsen vurderer ikke, at godkendelsen vil have betydning for Odense 
Fjord natura 2000 området, som er beliggende nedstrøms Fynsværkets 
kølevandskanal, da pladsen er sikret med tæt belægning og afløb til offent-
lig kloak. Det anses derfor ikke nødvendigt at udføre en konsekvensvurde-
ring i forhold til en mulig påvirkning af Natura 2000 området. 
 
Der er ikke fundet arter omfattet Habitatdirektivets bilag 4, indenfor en radi-
us af 500 meter omkring slaggepladsen. 
 
Miljøstyrelsen har i forbindelse med godkendelsen, udarbejdet et notat om 
VVM (vurdering af virkning på miljøet) og truffet afgørelse om, at der ikke er 
behov for at udarbejde en VVM, eller konsekvensvurdering for Natura 2000 
området, som følge af lovliggørelsen af slaggepladsen. 
 
3.2.2 Lugt og støv 
Slaggepladsen benyttes kun til forbrændingsslagger, som efter Miljøstyrel-
sens vurdering ikke vil kunne medføre væsentlige lugtgener udenfor kraft-
varmeværkets område, da slaggen ikke afgiver væsentlig lugt. 
 
Støvgener undgås ved at holde slaggen befugtet under transport og midler-
tidig oplagring.  Det vurderes af Miljøstyrelsen, at støvgener ikke vil komme 
til at udgøre et problem udenfor kraftvarmeværkets areal. 
 
3.2.3 Spildevand, overfladevand m.v. 
Slaggepladsen ligger i forbindelse med en asfalteret plads med fald mod 
kloak, hvorfra overfladevandet ledes til Fynsværkets opsamlingsbassin for 
procesvand. Vandet herfra benyttes hovedsageligt i forbrændingsanlæggets 
HCL-scrubber, hvorfra overskudsvand renses og udledes til offentlig kloak i 
henhold til gældende tilladelse fra Odense Kommune. 
 
Kloak tegning fremgår af bilag 1 i den miljøtekniske beskrivelse. Der er ikke 
afledning af vand fra selve slaggepladsen, men en opkant hindrer regnvand 
i at løbe fra pladsen. 
 
Selve slaggepladsen er belagt med asfalt, hvorpå der er lagt fuldsvejste 
jernplader, så pladsen er tæt for udsivning af forurenet overfladevand. Mil-
jøstyrelsen Odense vurderer, at pladsen ikke medfører øget forurening, da 
den er etableret med tæt belægning og afløb til offentlig kloak. 
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3.2.4 Støj 
Slaggepladsen er omfattet af kraftvarmeværkets støjvilkår. Miljøstyrelsen 
vurderer, at støj fra kørsel med frontlæsser til- og fra slaggepladsen kan 
rummes indenfor støjvilkårene i kraftvarmeværkets samlede miljøgodken-
delse fra 2005.  
 
Det vurderes også, at det øgede støjbidrag fra den udendørs kørsel ikke vil 
medføre overskridelser af fastsatte støjgrænser uden for kraftvarmeværkets 
areal, da det er et beskedent støjbidrag, som kun bidrager til den samlede 
støj gennemsnitlig 6 gange om året, i en kortere periode, hvor den normale 
slaggetransport er ud af drift. 
 
3.2.5 Affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår 
herom i denne miljøgodkendelse. 
 
3.2.6 Jord og grundvand 
Området er fastsat som område med begrænsede drikkevandsinteresser i 
henhold til Regionplan 2005- for Fyn, nu ophøjet til Landsplandirektiv. Miljø-
styrelsen vurderer ikke at miljøgodkendelsen af slaggepladsen udgør en 
fare for drikkevandsinteresser i området. 
 
3.2.7 Driftsforstyrrelser og uheld 
Miljøstyrelsen vurdere, at risikoen for uheld og driftsforstyrrelser der kan 
bevirke forurening af grundvand og overfladevand i det nærliggende Natura 
2000 område, er minimal. Der sættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden 
straks skal underrettes ved driftsforstyrrelser og uheld, der kan bevirke foru-
rening af grundvand og overfladevand. 
 
3.2.8 Ophør 
Der sættes vilkår om hvordan virksomheden skal forholde sig ved ophør af 
virksomhedsdrift, for at sikre at arealet efterlades i uforurenet tilstand og at 
der ikke opstår fare for forurening af det omgivende miljø. 
 
 
3.2.9 Bedst tilgængelige teknik 
Der er i Danmark ikke fastsat specifikke miljøkrav i bekendtgørelser, eller 
vejledende retningslinier for oplagring af forbrændingsslagger på et kraft-
værk. 
 
For affaldsforbrændingsanlæg er der på europæisk plan udarbejdet et så-
kaldt BREF dokument (Reference Dokument of Best Available Techniques; 
Waste incineration, August 2006), der indeholder en beskrivelse af teknik-
ker, som anses for at være den bedst tilgængelige teknik for affaldsfor-
brændingsanlæg, herunder anlæg for forbrænding af dagrenovation.  
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BREF-dokumentet indeholder imidlertid ikke deciderede anbefalinger om 
oplagring af restprodukter, så som forbrændingsslagger (bundaske), eller 
flyveaske. Dokumentet indeholder generelle anbefalinger til opbevaring af 
affald, som mest sigter mod opbevaringen af affaldet før forbrænding, 
jf. kapitel 5.1 i BREF-dokumentet. 
 
Der er en række generelle anbefalinger til oplag, hvoraf nedenstående reg-
nes som relevante for slaggepladser. 
 
Det fremgår af BREF-dokumentet at det regnes som bedst tilgængelige 
teknik (Bat): 
 

• At affald opbevares på arealer med tæt belægning og med kontrol-
leret separat afledning af drænvand.  

• At reducere oplagstiden for affaldet i mellemdepotet. 
• At undgå at oplag bliver for store (i forhold til kapaciteten). 
• At reducere risikoen for udledning af forurening fra oplaget. 
• At reducere lugt emmision (og støv emmision). 

 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at pladsen lever op til anbefalingerne for bedst til-
gængelige teknik. 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Odense Kommune udtaler i skrivelse af 18. oktober 2010, at kommunen 
ikke har bemærkninger til det ansøgte. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret (foroffentliggjort) i 
Ugeavisen Odense den 17. november 2010. 
 
Der er modtaget 1 henvendelser vedrørende ansøgningen. Der er ikke ind-
gået bemærkninger til det ansøgte. 
 
 
3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 
Vattenfall A/S udtaler i skrivelse af 11. marts 2011, at Vattenfall kan accep-
tere udkastet til afgørelse. Vattenfall foreslår, at der gives mulighed for at 
metalskrot fra slaggen kan opsamles på pladsen løbende, inden det trans-
porteres bort. Dette accepteres i godkendelsen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Godkendelsen gives som et tillæg til Odense Kraftvarmeværk A/S miljøgod-
kendelse af 1. juli 2005 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, 
der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse 
overholdes. 
 
En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, 
der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været ud-
nyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. dog stk. 2 § 78b i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Odense Kraftvarmeværk A/S er omfattet af listepunkt K106 i Godkendel-
sesbekendtgørelsen3: Anlæg til forbrænding af dagrenovations, eller dagre-
novationslignende affald med en kapacitet på mere end 3. tons affald pr. 
time. Listepunktet er i – mærket. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revur-
deres senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurde-
ringen vil således senest ske i 2019. 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Lovliggørelsen 
af slaggepladsen er en ændring af et allerede etableret anlæg og dermed 
omfattet af punkt 14 i VVM bekendtgørelsens bilag 2. 
 
Miljøstyrelsen Odense har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-
pligtigt. Afgørelsen er truffet efter VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 2 og of-
fentliggjort samme dato som miljøgodkendelsen. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000 område Odense Fjord og 
er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen, afsnit 3.2.1. 

 
 

                                                 
3 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed 
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4.2 Øvrige afgørelser 

Der er ikke yderligere ændringer i godkendelser, som følge af lovliggørelse 
af slaggepladsen.  

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Ugeavisen Odense og kan 
ses på www.mst.dk/annoncering. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og 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 

 
Klagevejledning 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boule-
vard 40 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 20. april 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresen-
der 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. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
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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 miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, 
der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette 
dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ænd-
re eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Odense Kommune, odense@odense.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Odense@dof.dk 
Miljøbevægelsen NOAH, noah@noah.dk 
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskri-
velse 
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Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 
 
Love 
1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
2. Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 
 
Bekendtgørelser 
3. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbe-
kendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006 med senere ændringer. 
4. Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. 
december 2010. 
5. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 
2007. 
 
Vejledninger fra By- og Landskabsstyrelsen 
15. Vejledning om VVM i planloven af 12. marts 2009 
 
Bref-noter 
Reference Dokument of Best Available Techniques; Waste incineration, 
August 2006 
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Bilag E: Liste over sagens akter 
 
Miljøteknisk beskrivelse af slaggeplads, Dong Energy, Odense Kraftvarme-
værk A/S. 10.februar 2009. 
 
Udtalelse fra Odense Kommune. 18. oktober 2010. 
 
Vurdering af mulige forekomster af bilag 4 arter ved virksomheder på Fyn. 
Notat BLST, Miljøcenter Odense, april 2009. 
 
Miljøgodkendelse af Odense Kraftvarmeværk (revision). Fyns Amt, 1. juli 
2005. 
 
Revurdering af spildevandsvilkårene meddelt i miljøgodkendelsen af juni 
1994. Projekt for røgrensning. Odense Vandselskab, 8.oktober 1996. 
 
Lokalplan 12-375, 1985 for udvidelse af Fynsværket.  
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