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Hvad er VVM?

Forkortelsen VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets 

bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, 

bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 - også kaldet VVM-bekendtgørelsen. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojek-

ter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan godkendes efter en forudgående vurde-ring af virkninger på 

miljøet (VVM-redegørelsen).

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både den offentlige debat og den endelige beslutning 

om projektets godkendelse.

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke 

miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt, og forslag om alternativer.

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på:

›	 mennesker,	fauna	og	flora

› jordbund, vand, luft, klima og landskab

› materielle goder og kulturarv

› samspillet mellem disse faktorer.

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en of-

fentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et 

tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplantillægget	og	VVM-redegørelsen	udarbejdes	i	de	fleste	tilfælde	af	kommunalbestyrelsen.	I	nogle	tilfælde	vare-

tager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed 

efter anden lovgivning eller som kræver planlægning i mere end to kommuner.
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Ud over ønsket om at anvende mere biomasse 
ønsker DONG Energy at øge kapaci-teten af vær-
kets blok 1 og 2 samt af biokedlen med tilsam-
men 255 MW, så værkets produktionskapacitet 
kan udnyttes mere optimalt. For at minimere 
korrosionen af kedlerne ved indfyring af bio-
masse, og dermed gøre den øgede anvendelse af 
bio-masse mulig, ønskes der endvidere mulighed 
for at medforbrænde kulflyveaske i begrænsede 
mængder ved indfyring af biomasse på blok 1 og 
2.

Sammenligning af projektforslaget med de eksis-
terende forhold fremgår af tabel 1 nedenfor.
 
Projektet giver mulighed for indfyring af om-
kring 2 millioner tons biomasse om året på 
Avedøreværket mod ca. 450.000 tons i dag. 
Reduktionen i anvendelsen af fossile brændsler 
giver en potentiel reduktion af udledningen af 
CO2 på 1,7 millio-ner tons om året. 
 
Produktionen af el- og varme på Avedøreværket 
afhænger af behovet for dansk el- og varme-
produktion samt af elproduktionen fra svenske og 
norske vandkraftvær-ker. I år med meget nedbør 
i Norge/Sverige importerer vi større mængder 
el produ-ceret på disse landes vandkraftværker. 
I sådanne år er der lav produktion på de danske 
elværker. I år med lav nedbør og dermed lav 
elproduktion i Norge/Sverige er der tilsvarende 
højere elproduktion på danske værker.

DONG Energy ønsker at få godkendelse til en 
øget indfyring af biomasse på Ave-døreværket 
samt at få godkendelse til en udvidelse af værkets 
samlede kapacitet. 

Som en konsekvens af Natur- og Miljøkla-
genævnets afgørelse af den 4. november 2011, 
som ophæver miljøgodkendelse og kom-
muneplantillæg fra 2010 med tilhø-rende VVM-
redegørelse og VVM-tilladelse til brændselsom-
lægning på Avedøre-værket, har DONG Energy 
i dag ikke en miljøgodkendelse til omlægning af 
brændselsanvendelsen på Avedøreværket til en 
øget anvendelse af biomasse.

DONG Energy har taget Natur- og Miljøkla-
genævnets afgørelse til efterretning og har beslut-
tet at arbejde for en direkte overgang til mere 
biomasse på Avedørevær-ket og har dermed valgt 
ikke at fastholde ansøgningen om mulighed for at 
indfyre kul og affald på værkets blok 2.

Fremover er det ønsket at anvende mere bio-
masse på Avedøreværket, end der i dag anvendes. 
Dette skal ske ved at ophæve den nuværende 
grænse for indfyring af biomasse på 300.000 
tons/år på blok 2 samt ved at anvende biomasse 
som brændsel på blok 1.

Projektforslaget

Eksisterende situation Projektforslag

Blok 1 Blok 2 Biokedel Blok 1 Blok 2 Biokedel 

Brændsel
Kul

Olie 

Naturgas

Olie 

Træpiller (maks. 

300.000 t/år) 

Halm

Flis 

Træpiller 

Naturgas

Kul

Olie 

Biomasse

Naturgas

Olie 

Biomasse

Biomasse

Naturgas

Mulighed for 

medindfyring 
- - - Kulflyveaske Kulflyveaske - 

Indfyret effekt 

595 MW 

(Overlast: 

670 MW) 

805 MW 100 MW 

640 (v. 

biomasse)

(Overlast: 

670 MW) 

960 (v. 

biomasse)
125 MW 
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Figur 1 
Avedøreværket

Figur 2
Træpiller (biomasse) er et 
CO2-neutralt brændsel
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Avedøreværket er omfattet af VVM-bekendt-
gørelsens bilag 1, punkt 2a - konven-tionelle 
kraftværker og andre fyringsanlæg med en 
termisk ydelse på mindst 120 MW. Selve projekt-
forslaget er omfattet af bilag 1 punkt 39. Enhver 
ændring eller udvidelse af projekter, der er opført 
i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller ud-
videlse i sig selv opfylder de eventuelle tærskel-
værdier, der er fastsat i dette bilag. Det medfører, 
at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg 
med tilhørende VVM-redegørelse. 

Herudover skal der udarbejdes en miljøvurder-
ing af kommuneplantillægget for projektet efter 
lov om miljøvurdering af planer og programmer 
(lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 
2009). 

Omlægningen kræver også ny miljøgodken-
delse efter miljøbeskyttelseslovens ka-pitel 5 
(lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). 

Avedøreværket er omfattet af risikobekendt-
gørelsen som en kolonne 2 virksomhed (bekend-
tgørelse nr. 1666 af 14. december 2006) på grund 
af værkets oplag af am-moniak. Det vil i VVM-re-
degørelsen blive vurderet, om projektet medfører 
behov for ændringer af ammoniakanlægget og 
dermed af om det eksisterende sikkerheds-doku-
ment skal opdateres. 

VVM-pligt mv.

Ifølge FN’s klimapanel er den globale gennem-
snitstemperatur steget 0,74°C over de sidste 
100 år, og menneskeskabt CO2-udledning er en 
væsentlig årsag til klima-forandringerne. Det 
er en udfordring at reducere verdens samlede 
udledning af CO2, når efterspørgslen efter 
energi samtidig vokser. Som energivirksomhed 
skal DONG Energy levere den energi, kunderne 
efterspørger, samtidig med at der tages ansvar 
for klimaet.

DONG Energy
 
DONG Energy er Danmarks største producent 
af el og varme. Den primære pro-duktion finder 
sted på 10 centrale kraftværker i Danmark og er 
primært baseret på kul, naturgas samt biobrænd-
sler som halm, træpiller og flis.
DONG Energys udledning af CO2 er reguleret 
efter kvotesystemet, hvis målsæt-ning er en 

reduktion af CO2 udledningen. CO2-udledning 
fra forbrænding af fossile brændsler udgør DONG 
Energy’s største miljøpåvirkning. DONG Energy 
har der-for en ambitiøs strategi om at mindske sit 
CO2-aftryk. Over de næste 30 år ønsker DONG 
Energy at reducere CO2-udledning pr. produceret 
kWh med 85 % i forhold til 2006-niveauet, og 
CO2-udledningen skal være halveret inden 2020.

Som et led i opfyldelsen af målene ønsker DONG 
Energy at omlægge brændsels-indfyringen på 
Avedøreværket, så det ved indfyring af større 
andele biomasse vil blive muligt at reducere den 
fossile brændselsindfyring. Biomasse regnes som 
et CO2-neutralt brændsel.

Natur- og Miljøklagenævnets afgø-
relse i forhold til tidligere projektan-
søgning

Allerede i 2008 ansøgte DONG Energy om 
tilladelse til omlægning af brændsels-indfyringen 
på Avedøreværket med henblik på en reduktion 
af CO2-udledningen. 

Der blev gennemført en VVM for det ansøgte pro-
jekt, og Miljøcenter Roskilde (nu Miljøstyrelsen 
Roskilde) udstedte kommuneplantillæg nr. 9 til 
Hvidovre Kommu-nes kommuneplan og med-
delte VVM-tilladelse til brændselsomlægning på 
Avedø-reværkets blok 1 og 2. Miljøcentret med-
delte ligeledes miljøgodkendelse til om-lægning 
af brændselsindfyringen på Avedøreværket. 

Miljøcentrets afgørelser blev påklaget til Natur- 
og Miljøklagenævnet, som i afgø-relse af klagesa-
gen af den 4. november 2011 ophævede Miljø-
center Roskildes af-gørelser.

DONG Energy og Miljøstyrelsen har taget Natur- 
og Miljøklagenævnets afgørelse til efterretning, 
og de mangler i den tidligere VVM-redegørelse, 
som klagenævnets afgørelse påpeger, vil blive 
indarbejdet i VVM-redegørelsen for dette projekt, 
for så vidt at det også er relevant for det revi-
derede projekt.

Behovet for reduktion i
CO2-udledning
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Figur 3
Avedøreværkets 
beliggenhed

Avedøreværket ligger i Hvidovre Kommune på 
adressen:

DONG Energy A/S, Avedøreværket
Hammerholmen 50
2650 Hvidovre

Avedøreværket er et kraftvarmeproducerende 
anlæg og har i dag en samlet indfyret effekt på 
1.770 MW. 

Avedøreværket
Værket består af to blokke. Blok 1 fyres i dag 
primært med kul, men kan også fyres med olie. 
Blok 2 er et multibrændselsanlæg, der kan fyres 
med olie, naturgas og træpiller. Den tilkoblede 
biokedel har en af verdens største halmfyrede 
kedler med et forbrug på op til ca. 130.000 ton 
halm om året. Blok 2 har yderligere tilknyttet 2 
gasturbiner. DONG Energy har siden 2003 i gen-
nemsnit anvendt 300.000 ton træ-piller om året i 
hovedkedlen på blok 2.

Både blok 1 og 2 er udstyret med miljøanlæg til 
røggasrensning.



5   Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

Avedøreværkets omgivelser

Avedøreværket ligger i den sydøstlige del af 
Hvidovre Kommune, på Avedøre Holme, der 
med sine godt 450 hektar udgør landets største, 
samlede erhvervs-/industriområde. Det er et er-
hvervsområde, som er etableret på inddæmmede 
og opfyldte arealer. Amagermotorvejen adskiller 
erhvervsområdet fra den øvrige del af Hvidovre 
Kommune.

Avedøreværket er omfattet af Landsplandirektiv 
2007 for Hovedstadsområdets planlægning – 
Fingerplan 2007.

Avedøreværket er omfattet af Hvidovre Kom-
munes kommuneplan 2009; Avedøre Holme, 
rammeområde 5T4, samt af lokalplan 513 for 
Avedøreværket. Området må i henhold til kom-
muneplanramme og lokalplan anvendes til tekni-
ske anlæg, herun-der specifikt forsyningsanlæg, 
kraftvarmeværk, solenergi og vindmøller.
Vejadgangen til området sker dels ad Avedøre 
Havnevej, der har direkte tilslutning til Am-

agermotorvejen (Motorring 3, E 20) og dels ad 
Stamholmen, der mod vest har tilslutning til 
Gammel Køge Landevej og Amagermotorvejen. 
Avedøreværket har egen havn med kajanlæg til 
massegodsskibe.

Ved miljøvurdering af planlagte ændringer af 
værket skal der tages hensyn til de omkringli-
ggende internationale naturbeskyttelsesområder, 
de såkaldte Natura 2000-områder. Umiddelbart 
øst for Avedøreværket ligger Natura 2000-om-
råde nr. 143 - Vestamager og havet syd for. 
Natura 2000-området er både habitatområde 
(H127) og fuglebeskyttelsesområde (F111). Der 
skal endvidere tages hensyn til arter på habitats-
direktivets bilag IV og arter på fuglebeskyttelses-
direktivets bilag I både i og udenfor Natura 2000 
området

Der skal ved ændringer i virksomheden endvi-
dere tages hensyn til miljømålene for kystvande i 
vandplan 2010 - 2015 for Køge Bugt (hovedvand-
sopland 2.4).

Produktion af el og varme er en fundamental 
del af samfundets infrastruktur. Pro-duktionen 
indebærer store ressourceforbrug og medfører 
udledning af miljøbela-stende stoffer til luft 
og vand. Som eksempler på ressourceforbrug 
kan nævnes brugen af fossile brændsler, vand 
til procesformål, hjælpestoffer til emissionsbe-
grænsning og kemikalier til vandbehandling. 
Nedenfor er beskrevet de miljøpå-virkninger, 
der kan forekomme ved omlægningen af brænd-
selssammensætningen.

Klima

Klimaforandringer er et alvorligt problem, der 
kræver lokale, nationale og globale løsninger 
for reduktion af CO2-udledningen. De øgede 
muligheder for at anvende CO2-neutral biomasse 
giver mulighed for væsentlige reduktioner i CO2-
udledningen.

CO2-udledningen fra Avedøreværket vil blive 
beskrevet og vurderet i VVM-redegørelsen.

Luftforurening og deposition

Avedøreværkets blok 1 og hovedkedlen på blok 2 
er udstyret med effektive røggas-rensningsanlæg, 

Projektets mulige miljø- 
påvirkninger

Figur 4
Reduktion i CO2-udle-
ningen er et vigtigt mål af 
hensyn til klimaet
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der renser røgen for svovldioxid, kvælstofoxider 
og støv. Røggas-sen fra biomassekedlen renses i 
et separat elektrofilter. 

Grænseværdier i eksisterende miljøgodkendelser 
stiller krav til f.eks. hvor mange mg støv, der må 
være i 1 m³ røg. De forurenende stoffer, der er 
fastsat grænsevær-dier for på Avedøreværket, er 
støv, svovldioxid (SO2), kvælstofoxider (NOx), 
am-moniak (NH3), saltsyre (HCl), floursyre 
(HF), kulmonoxid (CO) og tungmetaller.

Ud over øget mulighed for indfyring med bio-
masse ønskes der også mulighed for at med-
indfyre en mindre mængde kulflyveaske ved 
biomasseindfyring. Det sker allerede i dag på 
Avedøreværket. Formålet med at indfyre kulfly-
veaske sammen med biomasse er at undgå korro-
sion i kedlerne samt at sikre effektiviteten af røg-
gasrensningen med hensyn til kvælstofoxider. 
Medindfyring af kulflyveaske er en forudsætning 
for indfyring af biomasse på værkets blok 1 og 2.

VVM-redegørelsen vil redegøre for ændringer 
i de forurenende stoffer og de mil-jømæssige 
konsekvenser heraf som følge af ovenstående 
ændringer. Herunder vil der blive lagt vægt på 
vurderinger af virkninger af atmosfærisk depo-
sition af kvæl-stofoxider og tungmetaller i det 
nærliggende Natura 2000-område ’Vestamager 
og havet syd for’.

Visuel påvirkning

Der skal gennemføres tekniske ombygninger af 
transportsystem mv. til håndtering af de større 
mængder biomasse. Omfanget af ombygnin-
gerne er begrænset og for-ventes ikke at medføre 
væsentlige ændringer i værkets visuelle fremton-
ing.

Støv og lugt

Udendørs håndtering af biomasse vil give anledn-
ing til begrænset støvdannelse. Metoderne til 
håndtering vil ikke ændres i forhold til i dag, men 
der skal håndteres en større mængde fast brænd-
sel. Støvdannelse forventes ikke at blive væsentlig 
forskellig fra, hvad den er i dag.

Der forventes ikke lugtgener fra anlægget.

VVM-redegørelsen vil redegøre for støv og lugt 
fra anlægget og vurdere mulige konsekvenser for 
miljøet.

Støj og transport

Støjen fra de eksisterende anlæg forventes ikke 
at ændre sig som følge af det an-søgte projekt. 
Støjen fra transport vil muligvis blive øget, idet 
der skal transporteres større mængder brændsel. 
De øgede biomassemængder vil primært tilføres 

ad sø-vejen, men halm til biokedlen tilføres med 
lastbil.

Da ombygningerne på værket bliver begrænsede, 
vil transport af byggematerialer, håndværkere 
mv. i anlægsfasen være begrænset. Det samme 
gælder anvendelse af entreprenørmaskiner.

I VVM-redegørelsen vil den øgede transport samt 
projektets samlede støjpåvirk-ning blive kortlagt, 
beskrevet og vurderet.

Spildevand og kølevand

Spildevand fra processerne på Avedøreværket 
ledes dels via neutralisations- og sedimenta-
tionsbassiner og dels via internt spildevandsren-
sningsanlæg til henholds-vis kølevandskanal og 
det kommunale renseanlæg Spildevandscenter 
Avedøre.

Udledning af opvarmet havvand, der har været 
brugt til afkøling af kondensatorer mv. forårsager 
en temperaturforøgelse, der muligvis kan påvirke 
den marine flora og fauna.

I VVM-redegørelsen redegøres der for mængde 
og sammensætning af spildevand, og det skal 
vurderes, om projektet medfører en øget påvir-
kning af vandområdet omkring Avedøreværket, 
herunder eventuelle forhindringer for at opnå 
miljømåle-ne i vandplanen for Køge Bugt.

Restprodukter

Flyveasken fra røggasrensningsanlæg på blok 1 
og hovedkedlen på blok 2 bliver hovedsageligt 
anvendt i cement- og betonindustrien, mens 
flyveasken fra biokedlen i blok 2 anvendes bl.a. til 
gødningsfremstilling. Gipsen fra afsvovlingsan-
lægget afsættes primært til gipspladeindustrien. 

VVM-redegørelsen vil belyse eventuelle æn-
dringer i sammensætningen af restpro-dukterne 
og konsekvenserne for de videre anvendelsesmu-
ligheder.

Hjælpestoffer

Der anvendes en række hjælpestoffer og kemi-
kalier på Avedøreværket. Det største forbrug er 
kalk, ammoniak, natronlud og saltsyre. Kalken 
anvendes i afsvovlings-anlægget, hvor den rea-
gerer med svovlen i røggassen og derved danner 
gips.

Ammoniak anvendes til at fjerne kvælstofoxider 
(NOX). Ammoniakforbruget er proportionalt 
med mængden af NOX der skal fjernes.

Natronlud og saltsyre anvendes ved fremstill-
ingen af procesvand, som på Avedø-reværket 
produceres ud af havvand. 
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Resultatet er ultrarent vand helt fri for salte.
Det ultrarene vand anvendes i kraftværkske-
dlerne, så disse ikke udsættes for korro-sion eller 
belægninger med salte.

I VVM-redegørelsen vil eventuelle stigninger 
i forbruget af hjælpestoffer blive beskrevet og 
miljøkonsekvenserne vurderet.

Risiko for grundvandsforurening

Avedøreværket ligger i et område med be-
grænsede drikkevandsinteresser. Ændrin-gen 
i brændselsindfyringen giver ikke anledning til 
etablering af nye eller udvidel-se af eksisterende 
aktiviteter, der kan true grundvandet. Risikoen 
for grundvands-forurening vurderes således at 
være uændret lav. 

Ændringer, som eventuelt kan påvirke grund-
vandet, vil blive beskrevet og vurderet i VVM-
redegørelsen. 

Risiko

Avedøreværket er på grund af oplag af ammoniak 
omfattet af reglerne i bekendtgø-relse om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer, 
hvilket betyder, at der er udarbejdet et sikker-
hedsdokument for området.
I VVM- redegørelsen skal risikoforholdene ved 
omlægningen herunder et evt. øget forbrug af 
ammoniak og udvidelse af lagerkapaciteten til 
opbevaring af biomasse belyses og vurderes.

Natura 2000-området ‘Vestamager 
og havet syd for

Umiddelbart øst for Avedøreværket ligger Natura 
2000-området ‘Vestamager og havet syd for.

I VVM-redegørelsen vil projektets eventuelle på-
virkninger af Natura 2000-området blive beskre-
vet, og miljøkonsekvenserne vurderet. I Natura 
2000-området gælder særlige forpligtelser til at 
beskytte de arter og naturtyper, der er grund-
laget for ud-pegningen af det pågældende Natura 
2000-område. Et nyt projekt må således ikke 
medføre negative konsekvenser for arterne og 
naturtyperne i udpegningsgrundlaget - hverken i 
sig selv eller set i sammenhæng med påvirkninger 
fra andre eksisteren-de aktiviteter. I vurderingen 
af projektets mulige konsekvenser for Natura 
2000-området vil der derfor blive lagt vægt på 
kumulative effekter, dvs. konsekvenserne af den 
samlede belastning med eksempelvis kvælstof 
eller kviksølv.

Dyre og planteliv

VVM redegørelsen skal vurdere projektets virk-
ninger på dyre- og plantelivet, herunder natur, 
der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, 
sjældne og truede arter samt strengt beskyttede 
arter, der er opført på habitatdirektivets bilag 4, 
og arter, der er opført på fuglebeskyttelsesdirek-
tivets bilag 1.

Figur 5
Avedøreværkst og lager for 
træpiller
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Ideer og forslag

Til brug for det videre arbejde med at vurdere 
virkningerne på miljøet, indkalder Miljøstyrelsen 
Roskilde forslag og ideer til hvilke miljøforhold, 
der skal fokuseres på i VVM-redegørelsen.

Vi skal have dine ideer og forslag skriftligt i brev 
eller e-mail senest den 13. februar 2012. 

Forslag og ideer skal mærkes med journalnum-
mer MST-1274-00038 og indsendes til:

Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde

Eller ros@mst.dk
(Husk postadresse ved mailhenvendelser)

Flere oplysninger kan fås i Miljøstyrelsen 
Roskilde hos: Iris Haastrup tlf. 72 54 40 00 eller 
mail irbha@ros.mim.dk

Den videre proces
Åbent hus

I offentlighedsperioden, holder DONG Energy 
åbent hus den 6. februar 2012 på Avedøreværket 
for alle interesserede med efterfølgende mu-
lighed for debat. 
Der vil være mulighed for at tilmelde sig en 
rundvisning på Avedøreværket kl. 16, eller blot til 
debatten kl. 17. Deltagelse kræver tilmelding, og 
tilmelding sker ved hen-vendelse til Avedørevær-
ket på mail: sanan@dongenergy.dk.

Den videre proces 

Når idéfasen er afsluttet, sammenfatter Miljøsty-
relsen Roskilde de indkomne for-slag i et notat, 
der fastlægger, hvad der skal indgå i det videre 
arbejde med VVM-redegørelsen.

Miljøstyrelsen Roskilde vil i samarbejde med 
DONG Energy udarbejde VVM-redegørelsen, 
som beskriver og vurderer miljøkonsekven-
serne af omlægningen af brændselsfyringen på 
Avedøreværket. Redegørelsen vil blandt andet 
vurdere luft-påvirkninger og påvirkninger fra 
den øgede trafik.

Omlægningen kræver også en miljøgodkend-
else. Miljøgodkendelsen vil regulere indretning 
og drift – herunder blandt andet emissioner til 
omgivelserne og støj.

2012 

  Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec 

Indkaldelse af ideer og forslag                             

Offentlig høring                         

Bekendtgørelse af afgørelse                           

Tabel 2
Den videre proces for-
ventes at ville foregå efter 
planen i skema
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Miljøstyrelsen 

Ny Østergade 7-11

4000 Roskilde
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Idéer og forslag 

Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, indkalder Miljøsty-

relsen forslag og idéer til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres særligt på i VVM- re-

degørelsen. 

Vi skal have dine idéer og forslag skriftligt i et brev eller en e-mail senest 13. febuar 2012. 

Forslag og ideer skal mærkes med journalnummer MST-1274-00038 og indsendes til: 

Miljøstyrelsen 

Ny Østergade 7-11

4000 Roskilde

Telefon: 72 54 40 00 

E-mail: ros@mst.dk 


