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Afgørelse om at slaggeplads på Odense Kraftvarmeværk ikke er VVM-
pligtigt 
 
Miljøstyrelsen Odense har den 10. februar 2009 modtaget Odense Kraft-
varmeværks anmeldelse via Odense Kommune om lovliggørelse af en eksi-
sterende slaggeplads. Ansøgningen om lovliggørelse af slaggepladsen be-
tragtes samtidigt som en VVM anmeldelse. 
 
Pladsen har jævnligt været benyttet gennem de senere år, i situationer 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 hoved-
transportsystemet er nedlukket af forskellige årsager. Pladsen afleder over-
fladevand til offentligt renseanlæg. 
 
 
Afgørelse 
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 bekendtgørelsens § 3, stk. 2.  
 
Det vurderes at projektet ikke kan påvirke Natura 2000 området i Odense 
Fjord væsentligt, eller kan beskadige eller ødelægge bilag IV arters yngle- 
og rasteområder. Der er derfor ikke krav om, at der skal foretages en nær-
mere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Odense Fjord, Natura 
2000 området, eller bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007, 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter.  
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at 
projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før miljøstyrelsen kan træffe 
afgørelse i sagen. 
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Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning.  
 
Lovliggørelsen af slaggepladsen er omfattet af bilag 2, punkt 14 i nævnte 
bekendtgørelse. 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at Odense Kraftvarmeværk er omfattet af 
bilag 1, jf. punkt 10. Den ansøgte ændring af anlægget er udført, hvorfor det 
ansøgte bliver omfattet af punkt 14 i bilag 2, om ændringer og udvidelser af 
allerede godkendte anlæg på bilag 1 og 2 i VVM bekendtgørelsen. Som 
nævnt ovenfor, er anlæg og projekter angivet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis det 
må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Odense Kommune vedrørende 
lovliggørelse af slaggepladsen. Der også foretaget en vurdering af om bilag 
IV arter i henhold til Habitatbekendtgørelsen kan påvirkes ved lovliggørel-
sen af slaggepladsen. Denne vurdering er foretaget med baggrund i et notat 
udarbejdet af Naturstyrelsen Odense i 2009, vedrørende bilag IV arter ved 
en række fynske virksomheder. 
 
Kommunens og andres kommentarer 
Odense Kommune har udtalt at kommunen ikke har bemærkninger til den 
ansøgte lovliggørelse af slaggepladsen. 
 
Kommunen er ikke bedt om at forholde sig til bilag IV-arter, idet Naturstyrel-
sen Odense har udarbejdet et notat om dette i 2009, omfattende bl.a. Oden-
se Kraftvarmeværk. Det fremgår af notatet at der ikke er bilag IV-arter i en 
radius af 500 meter omkring værket. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 
virkninger på Natura 2000 områder, eller for bilag IV-arter, jf. bekendtgørel-
se nr. 408 af 1. maj 2007, om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter.  
 
Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer 
og projekter vurderes at kunne påvirke Odense Fjord Natura 2000 området 
væsentligt og at der ikke er fundet bilag IV-arter i en radius af 500 meter 
omkring kraftvarmeværket.  
 
Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007, om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er be-
skrevet for miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætnin-
ger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
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Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 
bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser 
VVM-pligt. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres i Ugeavisen Odense den 23. marts og på Miljøsty-
relsens hjemmeside www.mst.dk .  
  
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår ret-
lige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra annonceringsdatoen. Klagen skal 
sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kø-
benhavn NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk.  
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende 
en opkrævning på gebyret. Natur- og miljøklagenævnet vil ikke begynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis 
klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyr-
ordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 
www.nmkn.dk. 
 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder 
fra i dag.  
 
 
Kopi til: 
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 
 
 
Bilag:  
Screeningsnotat for VVM 
 
Baggrundsmateriale (ikke vedlagt) 
Notat om bilag IV-arter fra Miljøcenter Odense, 2009. 
 
 
 
 
Sagsbehandler: Anders Vedel 
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