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I henhold til Bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010 om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning skal Vattenfall A/S, Fynsværket (FYV), hermed anmelde et 
projekt vedr. fortsat kølevandsudledning i forbindelse med ansøgning om ny 
kølevandstilladelse.  
 
Baggrund 
Fynsværkets kølevandsudledning har i mere end 20 år været  omfattet af en kompliceret 
og omfattende myndighedsbehandling med gentagne godkendelser meddelt af Fyns Amt 
(1987, 1990 og 2002) samt påklage af amtets afgørelse til Miljøstyrelsen (i 1991 og i 
2002) og Miljøstyrelsens afgørelser af klagerne (i 1992 og 2004) samt efterfølgende anke 
og behandling i Miljøklagenævnet i perioden 1992-97 samt i perioden fra 2004. Den 
seneste anke blev indbragt for Miljøklagenævnet af Danmarks Sportsfiskerforbund, 
NOAH-Fyn og Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Sagen blev afgjort i august 2009, hvor Miljøklagenævnet tidsbegrænser den tilladelse til 
kølevandsudledning, der er indeholdt i Miljøstyrelsens afgørelse af den 25. oktober 2004, 
til 3 år fra dato (dvs. til august 2012)  og hjemviser 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. 
 
Afgørelsen anfører også, at kølevandsudledningen skal vurderes som ny virksomhed, 
altså efter habitatdirektivets art. 6, stk. 3. Miljøklagenævnet finder endvidere implicit, at 
der skal udarbejdes en BAT-redegørelse baseret på IPPC-direktivets bestemmelser og 
definitioner, herunder særligt at der i IPPC-direktivet kan skelnes mellem, hvad der er BAT 
for nye henholdsvis bestående virksomheder.  
 
Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen Odense) har i Fynsværkets seneste 
miljøgodkendelse indarbejdet Miljøklagenævnets afgørelse, dog suppleret med en 
bestemmelse om, at Fynsværket skal anmelde projektet efter reglerne om VVM. Følgende 
vilkår er resumeret fra miljøgodkendelsen (vilkår nr. er anført) 
 

• Fynsværket skal senest den 1. januar 2011 til tilsynsmyndigheden 
fremsende ansøgning om tilladelse til udledning af kølevand efter 4. 
august 2012 samt anmeldelse af projektet efter reglerne om VVM (vilkår nr E1) 

• Fynsværket skal senest den 1. juli 2010 til tilsynsmyndigheden 
sende en redegørelse for om den eksisterende kølemetode er BAT. 
Redegørelsen skal tage udgangspunkt i BAT-begrebet, som det er 
defineret I EU’s IPPC direktiv og forholde sig til gældende BREF-noter 
om store fyringsanlæg (juli 2006) og om industriel køling (november 
2000) (vilkår nr E2) 

• Fynsværket skal senest den 1. januar 2011 til tilsynsmyndigheden 
sende en redegørelse for den valgte kølevandsudlednings påvirkning 
af Internationalt Naturbeskyttelsesområde nr. 110, Odense 
Fjord, jfr. Bilag 5 i Bekendtgørelse om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder. Redegørelsen skal dokumentere, 

 
 

 



 

at den valgte køleløsning ikke i sig selv eller i kumulation med andre belastninger 
hindrer gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som indgår i 
udpegningsgrundlaget for habitatområderne (vilkår E3) 
 

Nærværende anmeldelse efter reglerne om VVM er således en efterlevelse af vilkår E1 i 
Fynsværkets miljøgodkendelse af december 2009.  
 
Grundet en klagesag i forbindelse med den ovennævnte miljøgodkendelse, som dog ikke 
relaterer sig til spørgsmål om kølevandsudledningen, er godkendelsen ikke endeligt 
stadfæstet. Derfor gælder tidsfristerne i vilkårene ang. kølevandsudledningen ikke, 
undtaget tidsbegrænsningen af den midlertidige tilladelse til kølevandsudledning til den 4. 
august 2012, som hidrører fra Miljøklagenævnets afgørelse af den 4. august 2009.  

 

Anmeldelse af projekt som evt. skal VVM behandles 
Miljøstyrelsen Odense har overfor Vattenfall A/S, Fynsværket tilkendegivet at 
hovedindholdet i en VVM i givet fald vil bestå af: 

 
• En redegørelse for anvendelse af BAT i forbindelse med værkets 

kølevandsudledning 
• En habitatvurdering af kølevandsudledningen 
• Kølevandsudledningens betydning for fiskebestandene i Odense Å og Stavis Å  
 

Forudsat at Miljøstyrelsen Odense beslutter, at Fynsværkets kølevandsforhold skal 
omfattes af en VVM-behandling, vil Fynsværkets udgangspunkt (Hovedforslaget) være 
status quo med hensyn til den geografiske placering af kølevandsindtag fra Odense Kanal 
og kølevandsudledning til Odense Gl. Kanal.  
 
Hovedforslaget vil med hensyn til kølevandsenergimængde og andre parametre  afspejle, 
at Blok 3 er taget ud af produktion og at der ønskes  fleksibilitet i sommerperioden: 
 

• Den samlede årlige kølevandsenergimængde vil i Vattenfalls forslag blive 
reduceret med over 10% fra det nugældende vilkår på 9.194 TJ til 8.056 TJ, en 
samlet reduktion af den totale årlige udledning på 1130 TJ 

• I den nuværende godkendelse er fastsat maksimale værdier for opvarmning af 
kølevandet og for kølevandsflow. Omregnet til effekt er den eksisterende 
godkendelses maksimalt tilladte døgnudledning på 837 MW om vinteren og 502 
MW i sommerperioden. I Hovedforslaget reduceres den maksimalt udledte 
vinterdøgnseffekt til 450 MW og den tilsvarende sommerdøgnseffekt til 330 MW. 

• Den nuværende godkendelses fire frit placerede uger i sommerperioden med øget 
gennemsnitlig udledning flyttes til seks uger i forår og efterår, hvor der er en lavere 
vandtemperatur. Samtidigt nedsættes den gennemsnitlige udledning i disse uger 
fra 181 TJ til 145 TJ   

• I sommerperioden, ugerne 17- 40 sætter forslaget en grænse for den 
gennemsnitlige udledning pr. uge på 133 TJ – dog med mulighed for i enkeltuger 
at overskride denne grænse med 5-10%, forudsat at den gennemsnitlige 
udledning pr. uge i hele sommmerperioden, ikke overskrides. Den øgede 
fleksibilitet  er begrundet i et ønske om i større grad – uanset tidspunktet på ugen 
– at kunne imødekomme akutte produktionsbehov i sommerhalvåret – fx i 
forbindelse med pludselige udfald af produktion på VE-anlæg eller havari på 
kraftværker eller transmissionsanlæg i det overordnede sammenhængende 
elsystem.  
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Hovedtrækkene i reguleringen i den nuværende godkendelse og i hovedforslaget er 
illustreret på side 7. 
 
Udover Hovedforslaget vil en VVM-redegørelse behandle diverse andre alternativer. 
Dels alternativer som bygherren har undersøgt og dels alternativer som Miljøstyrelsen 
Odense finder det relevant at undersøge. Hertil kommer, at en VVM-redegørelse skal 
forholde sig til de alternativer og forslag, som offentligheden eventuelt bringer på bane i 
forbindelse med den indledende høring.  
 
Vattenfall A/S, Fynsværket har i årenes løb undersøget en række alternativer. Senest har 
muligheden for etablere køletårne som alternativ til den nuværende kølemetode  været 
bragt i forslag, bl.a. af de organisationer som i 2004 påklagede Miljøstyrelsens afgørelse 
af 25. oktober 2004 om tilladelse til udledning af kølevand fra Fynsværket til Odense 
Fjord.  
 
Et andet alternativ, der har været undersøgt, hidrører fra det daværende Fyns Amts 
godkendelse fra 2002, som indeholdt et vilkår om, at kølevandsudledningen skulle 
separeres fra Odense Å ved at omlægge åen samt at kølevandskanalen skulle udstyres 
med en fiskespærring. Omlægningsvilkåret var dog betinget af en nærmere vurdering i en 
VVM redegørelse med udgangspunkt i et skitseprojekt med flere alternativer.  
 
VVM redegørelsen blev påbegyndt i 2002, men sat i stå af Fyns Amt i perioden 2002-
2004 indtil en klagesag var afgjort af Miljøstyrelsen. Arbejdet blev genoptaget i 2004 og et 
udkast til VVM redegørelse var langt fremme i 2005, da det af Fyns Amt i 2006 reelt blev 
besluttet at indstille sagsbehandlingen på grund af Miljøklagenævnets planer om at 
forelægge dele af habitatsvurderingsspørgsmået og BAT-vurderingen for EU-domstolen. 
 
Projektbeskrivelse 
Elproduktionen er i Danmark fordelt på centrale kraftværker, decentrale kraftvarmeværker, 
vindmøller og import/eksport. Der er i Danmark 16 centrale kraftværker, dvs. anlæg der er 
tilsluttet det overordnede transmissionsnet, som er rygraden i elsystemet. De fleste 
centrale kraftværker er kraftvarmeanlæg, med en deraf afledt meget effektiv udnyttelse af 
det anvendte brændsel. Ved samtidig el- og fjernvarmeproduktion, hvor overskudsvarmen 
fra el-produktionen anvendes til produktion af fjernvarme, opnås en markant  forbedring i 
energieffektivitet fra typisk ca. 40 % udnyttelse af energien ved el-produktion alene, til ca. 
90 % ved en optimal balance mellem produktion af el og varme. 
 
Store byområder som København, Odense, Esbjerg, Århus og Ålborg får fjernvarme fra 
disse værker. 
 
Fynsværket er et af de centrale danske kraftværker. Værket består af følgende enheder 
med en aktuel samlet operationel, installeret effekt (blok 7+8) på 426 MW:  

 
• Blok 3 idriftsat i 1974 (indfyret effekt 715 MW, max el-effekt 255 MW) – blokken er 

nu afmeldt og har stoppet produktionen 
• Blok 7 igangsat i 1991 (indfyret effekt 875 MW, max el-effekt 388 MW) 
• Blok 8 igangsat i 2009 (indfyret effekt 117,5 MW, max. el-effekt 38 MW) 

 
Blok 8 er et såkaldt modtryksanlæg uden mulighed for at producere elektricitet uden samtidig 
fjernvarmeproduktion, idet hele overskudsvarmen fra elproduktionen bortkøles i 
fjernvarmevekslere. Der er derfor ingen udledning af kølevand fra Blok 8, og anlægget kan 
ikke producere elektricitet, hvis fjernvarmen ikke kan afsættes eller lagres.  
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På Fynsværket produceres også el og varme på det affaldsfyrede Odense 
Kraftvarmeværk, der kølevandsmæssigt er af samme type som Blok 8 – altså uden 
udledning af kølevand. 
 
Blok 7 er derimod et såkaldt udtagsværk, hvor der normalt produceres både elektricitet og 
fjernvarme ved at lede dampen fra turbinen gennem fjernvarmevekslerne og udnytte 
dampens restvarme til produktion af fjernvarme. Når der ikke er behov for fjernvarme, kan 
Blok 7 imidlertid fortsætte elproduktionen ved at bortkøle dampens restvarme i 
fjordvandskølede kondensatorer. 
 
El-produktionen leveres som nævnt til det overordnede net og sælges på den nordiske el-
børs og som regulérkraft til Energinet.dk. Fjernvarmen leveres til byerne Odense, Otterup, 
Munkebo, Langeskov og Kerteminde via fjernvarmeselskaberne Fjernvarme Fyn A/S og 
Kerteminde Forsyning A/S samt til en række erhvervsgartnere via fire 
Gartnerforsyningsselskaber.  
 
Indtag af kølevand sker fra Odense Kanal og det opvarmede kølevand udledes til Odense 
Gl. Kanal, der løber sammen med Odense Å omkring 900 meter inden åens udmunding i 
bunden af Odense Fjord (Seden Strand).  
 
Udledning af kølevand til Odense Gl. Kanal startede i 1953 med igangsætning af 
Fynsværket med udgangspunkt i en landvæsenskommissionskendelse fra 5. november 
1952, der senere er blevet justeret i 1961, 1966 og 1973.  
 
Indtag og udledning af kølevand er i dag under normale driftsforhold for både Blok 3 og 
Blok 7 af størrelsen 5 – 22 m3/s (øjebliksværdier). På grund af den betydelige 
vandmængde, er der en netto indad gående vandstrømning i Odense Kanal, og 
kølevandet er derfor altovervejende salt fjordvand.  
 
Den nuværende udformning ved indtag, udledning og sammenløb med Odense Å er vist 
skematisk i nedenstående figur. 

 

Kølevand 15 – 20 
m3/s 

 
 

Figur1 - Skematisk kort over Odense Kanal, Odense Gl. Kanal, Stavids Å og Odense Å. De optrukne pile 
viser kølevandets vej gennem området. 
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Fynsværket har siden værket påbegyndte produktionen i 1953 baseret kølemetoden på 
indtag af havvand fra den mellemste del af Odense Fjord via Odense Kanal og udledning 
via Odense Gl. Kanal til bunden af Odense Fjord (Seden Strand). Den årlige mængde i 
perioden 1953 – 2009 af kølevandsenergi tilført fjorden er opgjort i figuren nedenfor set i 
forhold til de gældende kravværdier for maksimal varmepåvirkning. 

Figur 2. Årlig mængde af kølevandsenergi udledt fra Fynsværket i perioden 1954 – 2009 sammenlignet med 
kravværdier. Året 1996 var usædvanlig pga. tørke og dermed reduceret el-produktion på svenske og norske 
vandkraftværker og ekstra produktion på konventionelle kraftværker. 

 
I perioden fra værket påbegyndte produktionen er der sket en meget betydelig 
effektivitetsforbedring, som det ses i nedenstående figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Overordnet energieffektivitet (dvs. den del af indfyret energi der udnyttes som el eller fjernvarme) i 
perioden 1954-2009. 

 
I perioden har Fynsværket løbende forbedret sin energieffektivitet, således at man har 
realiseret en mere end dobbelt så god udnyttelse af de anvendte brændsler, hvorved 
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værket alt andet lige har mindsket påvirkningen af omgivelserne ved emissioner til luft og 
vand pr. produceret enhed af el og varme.  
 
Med effektivitetsforbedringen fra en virkningsgrad på i gennemsnit 32% i 1950´erne til 
73%, som har været gennemsnittet i de seneste 10 år, så befinder Fynsværket sig i den 
europæiske top, når det drejer sig om at drive et effektivt kraftværk.      
 
Set i sammenhæng med spørgsmålet om kølvandsudledning vil fremtiden for Fynsværket  
sandsynligvis være, at der vil ske en yderligere reduktion.  
 
Blok 3 har som nævnt allerede stoppet produktionen, blok 8 er et modtryksanlæg, der ikke 
udleder varmeenergi via kølevandet og når blok 7, der har en forventet levetid frem til 
2025, udskiftes vil det med de aktuelle planer være med et mindre anlæg. Der opereres 
med forskellige planer for det nye anlæg, hvoraf det anlæg, der i givet fald vil udlede mest 
kølevand, vil have en kapacitet på 500 MW indfyret effekt, hvilket svarer til ca. 60 % af 
den nuværende blok 7. Behovet for udledning af kølevand på årsbasis forventes 
tilsvarende at blive reduceret til ca. 60% af niveauet i nærværende hovedforslag. 
 
Det videre forløb 
I arbejdet med en ny udledningstilladelse vil den kommende vandplan og NATURA 2000 
plan for Odense Fjord blive et centralt emne. Hovedsigtet i den kommende vandplan, som 
aktuelt er i høring, er at  Odense fjord skal opnå god økologisk tilstand i 2015.   
 
Vattenfall A/S, Fynsværket skal, som anført i vilkår E3,  sende en såkaldt Habitatredegørelse 
for den valgte kølevandsudlednings påvirkning af Internationalt Naturbeskyttelsesområde 
nr. 110, Odense Fjord, jfr. Bilag 5 i Bekendtgørelse om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder.  
 
Redegørelsen skal dokumentere, at den valgte køleløsning ikke i sig selv eller i forening 
med andre belastninger hindrer gunstig bevaringsstatus for de naturtyper 
og arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområderne.  
 
Fynsværket skal også redegøre for, om der populært sagt, findes teknisk bedre måder at 
håndtere kølevandsudledningen på - om Fynsværkets kølevandsudledning er baseret på  
den bedst tilgængelige teknologi. Redegørelsen skal tage udgangspunkt i BAT begrebet, 
som det er defineret i EU’s IPPC direktiv, og skal forholde sig til gældende BREF-noter 
om store fyringsanlæg (juli 2006) og om industriel køling (november 2000).  
 
Et andet meget centralt spørgsmål både myndighedsmæssigt og for så vidt angår de 
anker og klager, der har været, er kølevandsudledningens betydning for fiskebestandene i 
Odense Å og Stavis Å.  
 
Samlet set skal hele indsatsen dokumentere, at udledning af kølevand fra Fynsværket  
ikke påvirker Odense Fjord væsentligt, set i lyset af de målsætninger, der er for området. 
Det være sig for NATURA 2000 området eller i forbindelse med vandplanerne  for Odense 
Fjord. 
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