
 

Vattenfall A/S   Odense 
J.nr. MST-1270-00512 Støberigade 14 
Ref. hechr/ruksoe 2450 København SV  
Den 3. august 2012 Vattenfall.danmark@vattenfall.com
 

  

 
 
 
 
 
 
 

MILJØGODKENDELSE 
 

til direkte udledning af spildevand 
 
 
For: 
Vattenfall Fynsværket 
Havnegade 120, 5000 Odense C 
Matrikel nr.:  21a og 21b Bogø Strand, Odense Jorder  
CVR-nummer:  21-31-13-32 
P-nummer:  1.005.171.544 
Listepunkt nummer:  G101 
 
 
 
Godkendelsen omfatter:  
Forlængelse af tidsbegrænset godkendelse til udledning af kølevand. 
 
 
Dato: 3. august 2012 
 

 
 
Annonceres den 4. august 2012 
Klagefristen udløber den 3. september 2012 
Søgsmålsfristen udløber den 4. februar 2013 
Godkendelsen udløber den 1. juni 2014  

Miljøstyrelsen  Odense • C.F. Tietgens Boulevard 40 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 40 00 • Fax 33 32 22 28 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • ode@mst.dk • www.mst.dk 

mailto:Vattenfall.danmark@vattenfall.com


INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
 
1. INDLEDNING ......................................................................................................................3 
2. AFGØRELSE OG VILKÅR ...............................................................................................5 
3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER .............................................................................6 

3.1 Begrundelse for afgørelse.........................................................................6 
3.2 Udtalelser/høringssvar...............................................................................9 

3.2.1 Udtalelse fra andre myndigheder............................................................ 9 
3.2.2 Udtalelse fra borgere mv........................................................................... 9 
3.2.3 Udtalelse fra virksomheden ..................................................................... 9 

4. FORHOLDET TIL LOVEN ..............................................................................................10 
4.1 Lovgrundlag................................................................................................10 

4.1.1 Miljøgodkendelsen ................................................................................... 10 
4.1.2 Listepunkt ................................................................................................... 10 
4.1.3 Revurdering................................................................................................ 10 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen............................................................................ 10 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen ............................................................................. 10 
4.1.6 Habitatdirektivet ........................................................................................ 11 

4.2 Tilsyn med virksomheden .......................................................................11 
4.3 Offentliggørelse og klagevejledning ....................................................11 

Søgsmål ................................................................................................................... 12 
4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen ........................................12 

5. BILAG.................................................................................................................................14 
Bilag A: Ansøgning om tidsfristforlængelse ............................................14 
Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 ...................14 
Bilag C: Liste over tidligere godkendelser og afgørelser ......................14 
Bilag D: Miljøklagenævnets afgørelse fra 4. august 2009 .....................14 

  
 

 2 



1. INDLEDNING 
Fynsværket er et el og varme producerende kraftværk bestående af 2 blokke, 
blok 7, som er kulfyret, og blok 8, som er biomassefyret. Selv om 
restvarmen fra elproduktionen udnyttes mest muligt til produktion af 
fjernvarme, er der behov for at udlede en mindre del af varmen fra blok 7. 
Dette sker ved gennemstrømning af vand fra Odense Kanal. Blok 8 er 
bygget, så der ikke er behov for bortkøling af restvarme. 
 
Kølevand til blok 7 tages ind fra Odense Kanal og ledes ud i Odense Gl. 
Kanal med lidt forhøjet temperatur. Odense Gl. Kanal løber 900 m efter 
udløbet ud i Odense Å. Odense Å løber 900 meter nedstrøms sammenløbet 
ud i Seden Strand, som er en fladvandet del af Odense Fjord. Den nederste 
del af såvel Odense Gl. Kanal som Odense Å samt Seden Strand er omfattet 
af international naturbeskyttelse, såkaldt Natura 2000 område (se bilag B). 
 
Fynsværkets Blok 7 blev godkendt efter miljøbeskyttelsesloven af Fyns Amt 
i 1987 og 1990. Afgørelsen blev påklaget og Miljøklagenævnet meddelte i 
1997 Fynsværket miljøgodkendelse, herunder en tidsbegrænset tilladelse til 
udledning af kølevand. Fyns Amt meddelte i 2004 en ny tilladelse til 
udledning af kølevand. Denne blev ligeledes påklaget og Miljøklagenævnet 
hjemviste i 2009 sagen til fornyet behandling hos Miljøcenter Odense (nu 
Miljøstyrelsen) og gjorde samtidig den gældende godkendelse tidsbegrænset 
i 3 år. En komplet liste over godkendelser og afgørelser findes i bilag C. 
 
Miljøklagenævnet begrundede hjemvisningen med manglende vurdering af 
påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder (en såkaldt 
habitatvurdering) samt en mangelfuld vurdering af, hvad der er bedst 
tilgængelig teknik (BAT). Den af klagenævnet behandlede godkendelse blev 
gjort gældende i 3 år, således ”at der i den kommende treårige periode 
gennemføres en habitatvurdering af kølevandsudledningen i sammenhæng 
med den igangværende revision af Fynsværkets miljøgodkendelse og den 
igangværende vandmiljø- og Natura 2000-planlægning”. 
 
Miljøstyrelsen har siden begyndelsen af 2010 været i dialog med Fynsværket 
om udarbejdelse af den nødvendige dokumentation omkring 
habitatvurdering og redegørelse for BAT. Miljøstyrelsen har endvidere 
vurderet, at der skal laves en redegørelse med vurdering af virkningerne på 
miljøet (VVM-redegørelse). Fynsværket har formelt anmeldt projektet efter 
VVM-reglerne den 20. juni 2011, Miljøstyrelsen har den 23. august 2011 
truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt og samtidig udsendt 
debatoplæg med indkaldelse af ideer til det videre arbejde. 
 
Habitatvurderinger skal ske på baggrund af den bedste tilgængelige viden. 
Da de beregningsmodeller, der tidligere blev anvendt til afgørelsen i 2004, 
siden er udviklet med bedre forudsigelser af biologiske forhold, er der 
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således igangsat arbejde med opstilling af en ny fysisk og biologisk model 
for vurdering af kølevandets effekt på Odense Fjord. På grund af problemer 
med validering af modellen, er arbejdet blevet forsinket, således at et første 
udkast til rapportering af indledende beregninger først er blevet færdig i 
februar 2012.  
 
Samtidigt er arbejdet med udarbejdelse af vand- og naturplaner blevet 
forsinket, således at disse ikke som oprindeligt forventet var færdige i 
december 2009 men først i december 2011. Vand- og naturplanerne 
indeholder bestemmelser og vurderinger, som er centrale for valg af 
detaljeringsgraden af de alternativer, som skal beskrives i VVM 
redegørelsen og indgå i habitatvurderingen. 
 
Fynsværket er på baggrund af ovenstående kommet til den konklusion, at 
sagsbehandlingen ikke kan være afsluttet inden udløb af Miljøklagenævnets 
afgørelse den 4. august 2012, og har derfor den 21. marts 2012 søgt 
Miljøstyrelsen om forlængelse af tidsfristen.  
 
Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering og giver hermed Fynsværket en 
forlængelse af fristen i Miljøklagenævnets afgørelse til den 1. juni 2014. 
Fristen er sat ud fra en realistisk vurdering af, hvor lang tid den resterende 
sagsbehandling vil tage. Fristen er således ikke unødig lang og er mindre end 
de 2 år, som vand- og naturplaner er blevet forsinket. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 / bilag [A], ansøgning om 
tidsfristforlængelse, godkender Miljøstyrelsen hermed at tidsfristen i 
Miljøklagenævnets afgørelse af 4. august 2009 (J. nr. MKN-100-00011) 
forlænges til den 1. juni 2014. I perioden frem til den 1. juni 2014 kan 
udledningen fortsætte på gældende vilkår, som er angivet i Miljøstyrelsens 
afgørelse af 25. oktober 2004. Disse er angivet i Miljøklagenævnets 
afgørelse, som er vedlagt som bilag D. 
 
Afgørelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Siden Miljøklagenævnets afgørelse af 4. august 2009 er Fynsværkets 
miljøgodkendelse blevet revurderet. Arbejdet var påbegyndt, da klagenævnet 
traf afgørelsen. I forhold til Danmarks forpligtelser efter IPPC-direktivet, 
skulle afgørelsen være revurderet inden udgangen af 2009.  
 
Revurderingsafgørelsen blev truffet den 18. december 2009. Afgørelsen 
indeholdt vilkårene 3 til 13 i Miljøstyrelsens afgørelse fra 25. oktober 2004. 
Disse vilkår omhandler driften (tilladte vandmængder, temperaturer, 
kontrolmåling mm) af udledningen. Disse vilkår er i revurderingens vilkår 
E1 gjort tidsbegrænsede med udløb den 4. august 2012.  
 
Revurderingsafgørelsen indeholder tillige vilkår om, at Fynsværket senest 
den 1. januar 2011 skal fremsende ansøgning om tilladelse til udledning af 
kølevand efter den 4. august 2012, anmeldelse af projektet efter VVM-
reglerne, samt en redegørelse for projektets påvirkning af internationalt 
naturbeskyttelsesområde nr. 110, Odense Fjord. Inden den 1. juli 2010 skal 
Fynsværket fremsende en redegørelse for, at den valgte køleløsning er BAT 
vurderet i forhold til BREF-dokumenterne omkring store fyringsanlæg (juli 
2006) og industriel køling (november 2000). 
 
Fynsværket ankede afgørelsen til Miljøklagenævnet på grund af vilkår for 
støvemission fra blok 7. Da revurderingen er givet som påbud efter 
miljøbeskyttelsesloven, har klagen opsættende virkning for hele afgørelsen. 
Da Natur- og Miljøklagenævnet endnu ikke har afgjort sagen, er de 
ovennævnte tidsfrister for indsendelse af ansøgning og tilhørende 
dokumentation ikke gældende. 
 
Miljøstyrelsen har siden maj 2010 jævnligt holdt møder med Fynsværket 
omkring fornyet tilladelse til udledning af kølevand. I en del af møderne har 
også Naturstyrelsen deltaget, som ansvarlig for de natur- og vandplaner, som 
var under udarbejdelse og som blev udsendt 22. december 2011.  
 
Fynsværket har udarbejdet udkast til vurdering af om kølingen kan betragtes 
som BAT og er næsten færdig med udarbejdelse af habitatvurdering. Disse 
rapporter vil blive inddraget i det løbende VVM-arbejde. I henhold til 
”vejledning om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”, kan projekter, som 
kan påvirke Natura 2000 områder kun godkendes ”når det ud fra et 
videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås”, at projektet ikke 
skader området, herunder de arter og naturtyper, som indgår i 
udpegningsgrundlaget. Da de beregningsmodeller, der tidligere blev anvendt 
i forbindelse med godkendelsen i 2002, siden er udviklet med bedre 
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forudsigelser af biologiske forhold, er der således igangsat arbejde med 
opstilling af en ny fysisk og biologisk model for vurdering af kølevandets 
effekt på Odense Fjord. 
 
Fynsværket indsendte den 20. juni 2011 anmeldelse efter VVM-reglerne for 
fortsat udledning af kølevand. På baggrund af denne traf Miljøstyrelsen den 
23. august 2011 afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt og udsendte 
samtidig oplæg til indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelsen.  
 
Det anmeldte projekt går på fortsat udledning af kølevandet til Odense Gl. 
Kanal med efterfølgende sammenløb med det nederste af Odense Å. Der er 
ændret på de ønskede mængder af udledt varme, hovedsageligt i 
nedadgående retning. I Fyns Amts afgørelse fra 4. februar 2002 er der krav 
om, at Fynsværket skal undersøge muligheden for at omlægge det nederste 
stykke af Odense Å, således at åen ikke længere løber sammen med Odense 
Gl. Kanal. Dette er begrundet dels med at kølevandet har negativ effekt på 
optræk af havørreder og efterfølgende nedtræk af deres smolt, dels at 
opvarmningen af åen var i strid med EU's fiskevandsdirektiv. Fynsværket 
har argumenteret med, at udviklingen i havørredbestanden i Odense Å og 
Stavis Åen har vist, at kølevandet ikke har så negativ indflydelse på de 
trækkende fisk, som det var antaget, da Fyns Amt traf afgørelsen. 
 
Fiskevandsdirektivet er implementeret i dansk lovgivning gennem amternes 
regionplanlægning. Fiskevandsdirektivet gælder i 13 år efter vedtagelse af 
vandrammedirektivet, hvilket vil sige indtil 22. december 2013. 
Fiskevandsdirektivet ophæves, idet det er forudsat, at direktivets 
beskyttelsesniveau videreføres i vandplanerne. I den udgave af 
vandplanerne, som var i høring gennem foråret 2011 fandtes bl.a. 
temperaturkravene fra fiskevandsdirektivet i et tilknytte dokument: 
”retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, ver. 5”. 
Naturstyrelsen har oplyst, at det har været overvejet at videreføre 
fiskevandsdirektivet i form af en bekendtgørelse. Dette er ikke sket. I 
vandplanen offentliggjort den 22. december 2011 er fiskevandsdirektivets 
krav til bl.a. temperatur videreført som støtteparametre til vurdering af 
opfyldelse af de enkelte vandløbs målsætning. 
 
Vandplanens målsætning for den nederste del af Odense Å er også af 
betydning for behandling af det anmeldte projekt. Efter målsætningen i 
tidligere regionplan kan der efter fiskevandsdirektivet tillades en 
temperaturstigning på 3 °C. Efter målsætningen i vandplanen kan der tillades 
en temperaturstigning på 1,5 °C. 
 
Det er centralt i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen at få afklaret, om det 
juridisk i forhold til Danmarks internationale forpligtelser er muligt, at 
fortsætte med det nuværende udledningssted, eller om et af de foreslåede 
alternativer skal gennemføres. Valg af alternativer og hvor detaljeret de skal 

 7 



beskrives, vil være meget afhængig af, om udledningen af kølevand i de 
anmeldte mængder på nuværende sted er i strid med Fiskevandsdirektivet. 
 
Det var aftalt, at modelberegningerne af udledningens betydning for 
temperatur, planter og dyr i fjorden skulle være færdige i september 2011. 
Fynsværkets konsulent har imidlertid haft så store problemer med at få især 
den biologiske del af modellen valideret, at de indledende beregninger først 
er blevet færdige i februar 2012.  
 
Af ovenstående grunde har det således ikke været muligt at afslutte 
udarbejdelse af VVM-redegørelsen på nuværende tidspunkt.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, hvor lang tid den eksisterende godkendelse skal 
forlænges. Begrundelsen for forlængelsen bygger i høj grad på forsinkelsen 
af vandplanerne. På denne baggrund er det Miljøstyrelsens opfattelse, at 
forlængelsen ikke kan strække sig ud over de 2 år, som vandplanerne er 
forsinket. Hvis VVM-processen ender i et valg af et alternativ, som ikke 
umiddelbart kan implementeres, må den afgørelse, som indgår i VVM-
redegørelsen, indeholde vilkår for udledning i perioden frem til det valgte 
projekt er implementeret. 
 
VVM-processen er i gang. Der har således været afholdt idefase. Vattenfall 
er tillige i gang med at udarbejde nødvendige baggrundsnotater til VVM-
redegørelsen i forhold til det anmeldte hovedalternativ. Miljøstyrelsen har 
fået oplyst, at der på nuværende tidspunkt foreligger en næsten færdig 
redegørelse omkring kølevandsudledningens forhold til BAT, som beskrevet 
i BREF-dokumentet om industriel køling; modelberegninger for 
temperaturens påvirkninger af de biologiske systemer i Odense Fjord; et 
udkast til habitatredegørelse for Natura-2000 område nr. 110 Odense Fjord 
samt dele af et notat omkring kølevandets påvirkning af vandrefisk i Odense 
Å og Stavisåen. 
 
På denne baggrund bør VVM-processen kunne færdiggøres på noget under 2 
år. På nuværende tidspunkt mangler der dog en tilbundsgående analyse af 
alternativer, som for nogles vedkommende også vil kræve tilladelser fra 
andre myndigheder. På grund af sagens kompleksitet og den store interesse 
fra organisationer og personer, vurderer Miljøstyrelsen imidlertid, at der er 
en reel risiko for, at processen kan tage længere tid end normalt. 
Miljøstyrelsen har derfor valgt at forlænge afgørelsen i 2 år. For at give 
interessenter mulighed for at reagere på den endelige afgørelse uden for 
sommerferieperioden, er fristen dog sat til 1. juni 2014. Miljøstyrelsen har til 
hensigt at holde VVM-processen i gang, således at afgørelse om den 
fremtidige køling kan træffes så hurtigt som muligt. 
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3.2 Udtalelser/høringssvar 
3.2.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Odense Kommune har bemærket, at ansøgningen er i overensstemmelse med 
plangrundlaget, da der ikke sker ændringer af bestående fysiske forhold. 
Endvidere opfordrer kommunen til, at arbejdet med VVM-vurderingen 
prioriteres højt, ”således at tidsforlængelsen kan begrænses i varighed, og 
det hurtigst muligt kan findes en mere varig løsning på problematikken”. 
Kommunen opfordrer endvidere til at overveje konsekvenserne af et 
eventuelt afslag grundigt, da dette vil kunne have væsentlige konsekvenser. 
 
Miljøstyrelsen giver en fristforlængelse og har i sinde at afslutte VVM-
vurderingen, så hurtigt som muligt. 
 
3.2.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens 
hjemmeside i perioden fra den 4. til 25. juni 2012. 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
 
 
3.2.3 Udtalelse fra virksomheden 
Vattenfall Fynsværket har haft et udkast til afgørelse i høring. Vattenfall har 
ingen bemærkninger til udkastet. 
 
Udkastet har endvidere været sendt i partshøring hos Odense Havn, som ejer 
den grund Fynsværket er beliggende på. Odense Havn har ikke fremsendt 
bemærkninger. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Forlængelsen gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og 
omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Da der er tale om forlængelse af en frist i en godkendelse til et eksisterende 
anlæg, er der ikke retsbeskyttelse på nærværende afgørelse, jfr. 
Miljøbeskyttelseslovens § 41a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
G101 Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og 
gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. (i)  
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen skal efter gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen 
revurderes efter senest 8 år. Da godkendelsen er tidsbegrænset til 1. juni 
2014 og virksomheden hovedgodkendelse ikke skal revurderes inden for 
denne periode, vil denne afgørelse ikke blive revurderet. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af §4 i risikobekendtgørelsen. Der er tale om en 
tilladelse til uændret drift. Da den eksisterende drift indgår i eksisterende 
sikkerhedsvurderinger, er der ikke foretaget yderligere vurderinger i 
forbindelse med denne godkendelse.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Da det 
anmeldte projekt ikke omfatter ændringer i forhold til den nuværende 
indretning, som er i overensstemmelse med gældende lokalplan, er 
Miljøstyrelsen VVM-myndighed, jfr. VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 1. 
Miljøstyrelsen har afgjort, at det anmeldte projekt er VVM-pligtigt og derfor 
kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse før der kan meddeles en 
miljøgodkendelse til det anmeldte projekt.  
 
Formålet med denne tidsbegrænsede forlængelse af Miljøklagenævnets 
afgørelse fra 2009 til udledning af kølevand er at sikre, at Fynsværket kan 
være i drift i den periode, som er nødvendig til at udarbejde en 
tilbundsgående VVM-redegørelse. Miljøklagenævnet har i 2009 taget stilling 
til at Fyns Amts og Miljøstyrelsens godkendelse fra 2004 skal være 
gældende for Fynsværkets drift under sagens fornyede behandling. VVM 
processen er i gang. Der har været afholdt idefase, og en del af 
baggrundsmaterialet til VVM-redegørelsen er tæt på at være færdig.  
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4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura-2000 område nr. 110, Odense 
Fjord og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Da det af 
Miljøklagenævnets afgørelse fra 2009 fremgår, at der mangler en 
habitatvurdering, skal der udarbejdes en sådan. Miljøklagenævnet tog i 
afgørelsen stilling til at Fyns Amts og Miljøstyrelsens godkendelse fra 2004 
skal være gældende for Fynsværkets drift under sagens fornyede behandling. 
Formålet med denne forlængelse er at sikre at Fynsværket kan være i drift i 
den periode, som er nødvendig til at udarbejde en tilbundsgående VVM-
redegørelse indeholdende en habitatredegørelse. Forlængelsen meddeles 
med henblik på at der i perioden gennemføres den fornødne sagsbehandling. 
Processen er i gang.  

4.2 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk, og kan på denne hjemmeside læses i sin helhed. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 
klageret 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 
underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, 
C.F.Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ  eller ode@mst.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 3. september 2012 inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  
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De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-
begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises 
klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- 
og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
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 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets 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 
Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 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 ændre eller ophæve 
godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 

 

4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 
nmkn@nmkn.dk  
Odense Kommune, Nørregade 36 – 38, 5000 Odense C, odense@odense.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 25, 6760 Ribe, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsrådet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, 
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natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Odense lokalafdeling, odense@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4,7182 Bredsten,  
post@sportsfiskerforbundet.dk  
Geenpeace Danmark,Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1260 København K  
hoering.dk@greenpeace.org  
Odense Havn, Ankergade 8, 5000 Odense C, info@odensehavn.dk
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Miljøministeriet       21. marts 2012 
Miljøstyrelsen Odense 
Att. Henning Christiansen 
 
Forlængelse af midlertidig tilladelse til kølevandsudledning samt forlængelse af 
tidsfrist til fornyet behandling og afgørelse af tilladelse til kølevandsudledning fra 
Fynsværket 
 
Det daværende Fyns Amt meddelte den 4. februar 2002 ny tilladelse til udledning af 
kølevand til Odense Å/Odense Fjord. Denne afgørelse blev påklaget til Miljøstyrelsen af 
bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, NOAH-Fyn og 
Odense Havn. Miljøstyrelsen stadfæstede den 25. oktober 2004 amtets afgørelse. 
Denne afgørelse blev efterfølgende påklaget til det daværende miljøklagenævn. 
 
Miljøklagenævnet afgjorde sagen den 4. august 2009, idet nævnet tidsbegrænsede den 
tilladelse til kølevandsudledning, der er indeholdt i Miljøstyrelsens afgørelse af 25. 
oktober 2004, til 3 år fra dato - dvs. til august 2012 - og hjemviser i øvrigt sagen til 
fornyet behandling og afgørelse i Miljøcenter Odense med henblik på, at der i den 
kommende treårige periode gennemføres en habitatvurdering af kølevandsudledningen i 
sammenhæng med den igangværende revision af Fynsværkets miljøgodkendelse og 
den igangværende vandmiljø- og Natura 2000-planlægning. Implicit fremgår det 
endvidere, at Miljøklagenævnet finder det formålstjenligt at udarbejde en BAT vurdering i 
henseende til en køletårnsløsning. 
 
Miljøstyrelsen Odense  har efterfølgende i mail af 13. juli 2010 meddelt, at fornyelsen af 
kølevandtilladelsen formentlig udløser krav om VVM-redegørelse. Senere har 
Miljøstyrelsen på baggrund af en opfølgende VVM-anmeldelse  fremsendt af Vattenfall 
A/S den 30. juni 2011 afgjort, at projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, 
punkt 2a. Da tilladelsen til udledning af kølevand udløber til august 2012, jfr. 
Miljøklagenævnets afgørelse af 4. august 2009, og da der ikke tidligere er udarbejdet 
VVM-redegørelse for udledningen, har Miljøstyrelsen Odense afgjort, at en ny tilladelse 
ikke kan gives, før der er udarbejdet kommuneplantillæg og tilhørende VVM-
redegørelse.  
  
Sagsbehandlingen af den fornyede tilladelse til kølevandsudledning omfatter således 
miljøgodkendelse, habitatvurdering, VVM samt en BAT-vurdering. 
 
Det kan konstateres, at den samlede opgave er uhyre kompleks, hvor det at skabe 
klarhed over indhold, omfang og afgrænsninger i sig selv har udgjort en stor udfordring, 
både for Vattenfall og, er det vores indtryk, også for de involverede myndigheder. 
 
Sagsbehandlingen blev indledt med et møde i maj 2010 med en drøftelse af udfordringer 
og forventninger til de forestående opgaver. Det fremgår på mødet, at bl.a. de nye 
vandmiljøplaner skaber afklaringsproblemer i miljøcenteret. 
 
I september 2010 drøftedes på et møde mellem Vattenfall og Miljøstyrelsen den af 
Vattenfall udarbejdede BAT redegørelse, rammerne for modelkørsel og scenarier for 
kølevandsberegningen, rammerne for vurdering af påvirkningen af det marine 
udpegningsgrundlag, disposition for habitatvurderingen, vurdering af kølevandets 
påvirkning af bestanden af fisk samt spørgsmålet om, hvorvidt der skal udarbejdes VVM 
i forbindelse med den nye afgørelse for kølevandsudledningen.  

benra
Maskinskrevet tekst
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Som det fremgår er rammebetingelserne for myndighedsbehandlingen godt et år efter 
Miljøklagenævnets afgørelse stadig diffus. Dette indebærer, at det på daværende 
tidspunkt endnu ikke kan lade sig gøre at påbegynde det egentlige arbejde med 
udformning af miljøansøgning, VVM-redegørelse mv. 
 
Et helt centralt miljøfagligt element i arbejdet er modelleringen af de termiske og 
økologiske effekter forbundet med udledningen af kølevand fra Fynsværket. Arbejdet 
med at fastlægge rammerne for modelkørslerne og scenarierne for 
kølevandsberegningen kommer i gang i september 2010, men har desværre været 
præget af meget alvorlige forsinkelser frem til det rapportudkast, der foreligger i februar 
2012. Forsinkelserne skyldes primært, at det for at sikre et resultat svarende til nyeste 
videnskabelige viden, var nødvendigt for det rådgivende firma at forbedre og udbygge 
den økologiske model i forhold til tidligere.  En opdatering, der skulle vise sig at medføre 
en række tidkrævende justeringer i valideringsfasen. 
  
I marts 2011 aftales det, at Vattenfall på trods af vanskelighederne udarbejder en 
anmeldelse af projektet jævnfør VVM bekendtgørelsens § 2. Anmeldelsen skal 
indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at Miljøstyrelsen Odense kan foretage en 
vurdering af projektet jævnfør bilag 3 til VVM bekendtgørelsen.  
 
I november 2011 er den indledende fase af VVM-processen gennemført, og der er 
indkommet en række forslag til alternativer, der skal behandles i VVM-redegørelsen.  
 
Arbejdet med miljøansøgning, Habitatredegørelse og VVM-redegørelse burde således 
kunne påbegyndes marts/april 2012, idet der dog stadig er en række meget væsentlige 
uafklarede forhold tilbage. I skrivende stund er der således stadig ikke overblik over den 
fulde rækkevidde af de forholdsvis drastiske ændringer af rammevilkårene, der synes at 
være indført i medfør af de seneste justeringer af vandplanerne op til offentliggørelsen 
ultimo december. 
 
Det er under alle omstændigheder klart, at det vil være umuligt at nå at gennemføre 
forløbet inden for de frister som Miljøklagenævnet bestemte, således at der til Vattenfall 
kan meddeles en miljøgodkendelse, gennemføres en habitatvurdering og dertil 
udarbejdes en VVM-redegørelse. 
 
Vi må derfor anmode Miljøstyrelsen Odense om at udvirke, at den af Miljøklagenævnet 
fastsatte tidsbegrænsede tilladelse til kølevandsudledning, der udløber 4. august 2012 
forlænges med en frist, der realistisk muliggør den fastsatte myndighedsbehandling og 
afgørelse i Miljøcenter Odense.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
J. Henrik Lous 
Environment & Inspection 
 
Vattenfall A/S 
BU Thermal Power and Heat 
 

 2



© , © Kort & Matrikelstyrelsen

Bilag B
Kort med angivelse af Fynsværket
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Signaturforklaring



Bilag C 
 
Liste over tidligere afgørelser: 
 
16. juli 1987 Fyns Amt giver en overordnet godkendelse af en ny blok 7 på Fynsværket. 
 Afgørelsen bliver påklaget til Miljøstyrelsen. 
18. juli 1988 Miljøstyrelsen stadfæster amtets afgørelse. 

 
26. november 1990 Fyns Amt giver en detailgodkendelse af samlet drift til Fynsværkets blok 7. 
 Afgørelsen bliver påklaget til Miljøstyrelsen. 
7. august 1992 Miljøstyrelsen stadfæster Fyns Amt detailgodkendelse af samlet drift af 

Fynsværkets blok 7. 
 Afgørelsen påklages til Miljøklaenævnet. 
28. maj 1997 Miljøklagenævnet meddeler miljøgodkendelse af hele Fynsværket, 

herunder en tidsbegrænset tilladelse til udledning af kølevand. 
 

26. april 2000 Fyns Amt forlænger miljøklagenævnets frist i den tidsbegrænsede tilladelse 
til udledning af kølevand til den 1. september 2001. 

31. maj 2001 Fyns amt forlænger fristen yderligere til den 1. marts 2002 
 Afgørelsen påklages til Miljøstyrelsen 
15. oktober 2001 Miljøstyrelsen stadfæster fristforlængelsen 

 
4. februar 2004 Fyns Amt giver miljøgodkendelse til udledning af kølevand 
 Afgørelsen påklages til Miljøstyrelsen 
25. oktober 2004 Miljøstyrelsen stadfæster Fyns Amts miljøgodkendelse til udledning af 

kølevand. 
 Afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet 
4. august 2009 Miljøklagenævnet hjemsender miljøgodkendelsen til fornyet behandling 

hos Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen) og gør tilladelsen til udledning 
af kølevand tidsbegrænset i 3 år. 
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