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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. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet 

væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. 

 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og 

for den endelige beslutning om projektets realisering. 

 

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, og  

• samspillet mellem disse faktorer 

 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne 

grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. 

VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. 

 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen 

udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunal-bestyrelsen. Miljøstyrelsen varetager imidlertid 

opgaven for de anlæg, hvor Miljøstyrelsen har godkendelseskompetencen og anlægget kan etableres 

inden for rammerne af den gældende lokalplan. 
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1. Indledning 

Nordforbrænding har for øjeblikket 4 affaldsforbrændingslinjer.  

 

Nordforbrændings Ovnlinje 1, 2 og 3 er fjernvarmeproducerende og de er etableret i henholdsvis 

1969 og i 1989. Ovnlinje 4 er el- og varmeproducerende og den er etableret i 1999. 

Nordforbrænding ønsker, at etablere en ny Ovnlinje 5 til erstatning for ovnlinje 1,2 og 3. Behovet for 

Ovnlinje 5 er således begrundet i, at Nordforbrænding også i fremtiden skal producere miljø- og 

energirigtig fjernvarme til eget fjernvarmenet. Herudover er det også vigtigt, at kunne behandle 

interessentkommunernes forbrændingsegnede affald samt at producere miljøvenlig el og 

fjernvarme til Nordøstsjælland.  

  

Den nye Ovnlinje 5 forventes at blive etableret som et multibrændselsanlæg med en kapacitet på 10 

tons affald pr. time, hvilket modsvarer kapaciteten af de 3 gamle ovnlinjer. 

 
1.1 Læsevejledning 
Denne publikation er opbygget som tre dele. 

 

Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg. Denne del gennemgår forslag til 

kommuneplantillæg til Hørsholm Kommunes Kommuneplan 2009-2020.  Forslaget til 

kommuneplantillægget indeholder en gennemgang af forholdet til anden planlægning og en 

miljørapport over kommuneplantillæggets virkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet i 

henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.  

 

Del 2 indeholder et ikke-teknisk resumé af den VVM-redegørelse, der er indeholdt i del 3. Dette er 

nærværende rapport. Miljøstyrelsens vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-

tekniske resumé.  

 

Del 3 er VVM-redegørelsen uden det ikke-tekniske resumé, som fremgår af del 2. 

 

Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøstyrelse som myndighed i samarbejde med Nordforbrænding og 

Hørsholm Kommune. 

 

Del 3 er udarbejdet af Nordforbrænding som bygherre i samarbejde med Miljøstyrelsen som VVM-

myndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM-myndigheden i henhold til planlovens § 57a 

kan anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige 

for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM-

pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen med sine konsulenter, 

udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-

myndigheden. Det er i sidste ende VVM-myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den 

offentlige høring omkring forslaget til kommuneplantillæg med VVM.  

  

Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med VVM, er der offentliggjort 

et forslag til miljøgodkendelse. Hørsholm kommune har offentliggjort et lokalplanforslag.  
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2. Omgivelserne 

I Hørsholms kommuneplan (Helhedsplan 2009-2020) er Nordforbrænding placeret i et område, 

der er udlagt til tekniske anlæg. De omkringliggende områder er udlagt til erhverv eller rekreative 

områder. Området er beliggende i byzone og er i dag omfattet af lokalplan nr. 60-2.  

 

Tilkørsel til Nordforbrænding sker ad vejanlæg, der har forbindelse til Helsingørmotorvejen. En 

stor del af området omkring Nordforbrænding er tæt bebygget med boligkvarterer og 

erhvervskvarterer med bebyggelser i lav højde. Tæt op ad Nordforbrænding løber Usserød Å 

omgivet af mindre naturområder. 

 

2.1 Alternativer 
Nordforbrænding har undersøgt forskellige alternativer til fastholdelse af kraftvarmeproduktions- 

og forbrændingskapaciteten. Udover Hovedforslaget for etablering af en ny Ovnlinje 5 er der, med 

henblik på at vurdere den bedst tænkelige og mest optimale miljø- og samfundsmæssige løsning, 

undersøgt et projektalternativ, forskellige placeringsalternativer samt et såkaldt 0-alternativ.  

 

O-alternativ. 

Hovedformålet med opførelse af ovn 5 er at forbedre energiudnyttelsen. Hvis der ikke sker en 

opførelse af ovn 5, vil det betyde at anlægget fortsat drives med en lav effektivitet mht. 

varmeudnyttelsen og uden elproduktion på de gamle ovne. Derudover er der en risiko for 

overskridelser af grænseværdierne for maksimalt udledning af uønskede stoffer fra de gamle og 

nedslidte ovnlinjer. 

 

Hovedforslag.  

Hovedforslaget omfatter etablering af en ny Ovnlinje 5 samt bevarelse af Ovnlinje 4, begge med en 

kapacitet på 10 tons affald pr. time udlagt ved en brændværdi på 12,5 GJ/ton. I 2015, hvor Ovnlinje 

5 sættes i drift vil Ovnlinje 4 fra 1999 have reduceret driftstid på grund af alder og vil derfor reelt 

kun behandle 9 tons affald per time. Ovnlinje 1-3 lukkes ned. De to dampproducerende ovnlinjer 

(Ovnlinje 4 og 5) tilsluttes eget turbineanlæg. Der installeres en kondenserende enhed med 

varmepumpe til yderligere fjernvarmeproduktion på Ovnlinje 5. Kondensering af røggassen 

medfører, at varmeindholdet i denne kan overføres til fjernvarmen og dermed øge den samlede 

energivirkningsgrad for anlægget fra ca. 85 % af den indfyrede energi til tæt på 100 %. Den 

kondenserende skrubber har endvidere en positiv effekt på udledningen af sure gasser og partikler 

via røggassen, da den fungerer som et ekstra røggasrensningstrin. 

 

Projektalternativ. 

Idet der en risiko for, at udgifter til kondensering vil belaste fjernvarmekunderne er der også 

vurderet et projektalternativ uden kondenserende enhed. Projektalternativet omfatter etablering af 

en ny Ovnlinje 5 samt bevarelse af Ovnlinje 4 Begge med en kapacitet på 10 tons pr. time udlagt ved 

en brændværdi på 12,5 GJ/ton. I 2015, hvor Ovnlinje 5 sættes i drift vil Ovnlinje 4 fra 1999 have 

reduceret driftstid på grund af alder og den vil derfor reelt kun behandle 9 tons affald per time.  

Ovnlinje 1-3 lukkes ned. De to dampproducerende ovnlinjer (Ovnlinje 4 og 5) tilsluttes eget 

turbineanlæg. Dette forslag har ringere energivirkningsgrad og miljøeffekt, men er billigere i indkøb 

og drift end Hovedforslaget.   

 

Placeringsalternativer 

Nordforbrænding har ligeledes undersøgt mulige placeringsalternativer på lokaliteten i Hørsholm 

for etableringen af Ovnlinje 5. Den mest optimale placering ud fra en visuel og praktisk vurdering 

er, at etableringen af den nye Ovnlinje 5 vil ske i en ny ovn/kedelbygning øst for det eksisterende 

anlæg og i samme  længde som Ovnlinje 4. 
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Den samlede vurdering er, at Hovedforslaget er den bedste miljømæssige løsning. Men både 

hovedforslaget og projektalternativet undersøges i VVM redegørelsen, for at afdække om begge 

forslag kan gennemføres inden for de miljømæssige rammer.  

 

2.2 Luftforurening 
Den primære kilde til virksomhedens luftforurening er den 100 m høje skorsten. Herfra udledes 

røggasser indeholdende forskellige stoffer, herunder kvælstofoxider (NOX), sure gasser, CO, 

partikler og tungmetaller. Der er foretaget en beregning af virksomhedens bidrag til 

koncentrationen af NO2 i omgivelserne.  

 

Den samlede årlige udledning af NOx vil udgøre 210 tons. Det er ca. 15 tons mindre end den 

udledning, der sker i øjeblikket. 

 

Virksomheden vil i den fremtidige driftssituation overholde alle grænseværdier, herunder 

luftkvalitetskravene med meget stor margen. 

 

De udførte beregninger viser, at alle grænseværdier kan overholdes, og at de beregnede 

koncentrationer i omgivelserne ligger under grænseværdierne. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at 

der er tale om en mindre miljøpåvirkning  

 

 

Deposition af kvælstof og tungmetaller i Natura 2000 områder. 

 

Virksomhedens udledning af kvælstofoxider og ammoniak via virksomhedens skorsten giver 

anledning til deposition af kvælstof i virksomhedens omgivelser. Depositionen af kvælstof er meget 

lille og har ikke nogen effekt på Natura 2000 områderne der ligger 8-10 km væk, og der sker ikke en 

øget deposition som konsekvens af projektet. 

 

Depositionen af tungmetaller aftager generelt med afstanden fra virksomheden. De nærmeste 

følsomme naturområder befinder sig i en afstand af ca. 8- 10 km eller mere. Depositionen af 

tungmetaller er her langt under værdien for baggrundsdepositionen.  

 

Der sker en reduktion i udledningen af tungmetaller, og dermed også en samlet reduktion i 

depositionen. 

 

Da depositionen af kvælstof og tungmetaller ikke er betydelig ( Natura 2000 områderne ligger 8-10 

km væk fra Nordforbrænding) og der ikke sker en tilvækst i depositonen vurdere Miljøstyrelsen at 

påvirkningen af kvælstof og tungmetaller i Natura 2000 områderne er ubetydelige, derfor skal der 

ikke udarbejdes en naturkonsekvensananlyse.   

 

 

2.3 Klima 
Virksomheden producere energi ved afbrænding af affald og erstatter hermed brug af fossile 

brændsler. Der er ingen ændring i anlæggets kapacitet eller affaldssammensætning efter installation 

af den nye ovnlinje 5. Energiudnyttelsen af affaldet stiger dog markant, idet den nye ovnlinje 

udnytter tæt på 100 % af energiindholdet i affaldet. Til sammenligning har de 3 ældre ovnlinje 

tilsammen en udnyttelsesgrad på ca. 70 %. Ovnlinje 4 har en udnyttelsesgrad på ca. 85 %. Den 

samlede energiudnyttelse på ovnlinje 4 og 5 er ca. 92 %.  

 

I idefasen har Fredensborg Kommune gjort opmærksom på deres fælles klimatilpasnings- og 

miljøstrategi (strategien) for Usserød Å fra marts 2011, som de tre kommuner gerne vil have der 

tages hensyn til i VVM-redegørelsen vedrørende etablering af ny Ovnlinje 5 på Nordforbrænding. 
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Efter idefasen har Nordforbrænding besluttet at i forbindelse med anlæggelsen af Ovnlinje 5, vil der 

blive etableret grønne tage på den nye aflæssehal samt bygningen der i dag huser Ovnlinje 1-3. Det 

er beregnet at de grønne tage vil fortrænge knap 700 m3 regnvand årligt. Som supplement til de 

grønne tage, vil der blive etableret et bassin til tilbageholdelse af regnvand således at det sikres, at 

der ikke løber mere end 2 liter vand til Usserød Å i sekundet ved store regnskyl.  

 

Etableringen af de grønne tage og et forsinkelsesbassin vil betyde at der ikke sker en øget udledning 

af overfladevand til Usserød Å. 

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den nye ovn vil bidrage til en forbedring af klimaet. 

Energiudnyttelsen af affaldet forbedres og der etableres grønne tage der reducere udledningen til 

Usserød Å. 

 

2.4 Trafik og transport 
Hørsholm Kommune har udført trafiktællinger på tilkørselsvejen Savsvinget til Nordforbrænding.  

 

Der ankommer dagligt ca. 120 lastbiler til Nordforbrænding. Lastbilerne er meget varierende i 

størrelse. Bilerne, der kommer med indsamlet dagrenovation, har typisk en last på 5-10 tons, 

afhængig af bilens størrelse.  

 

2/3 af de tunge køretøjer, der kører på Savsvinget i begge retninger, har ærinde på 

Nordforbrænding. Af de personbiler, som kører på Savsvinget, vurderes højst 6 % at have ærinde på 

Nordforbrænding.  

 

Ved fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet vil trafikken blive øget med ca. 1-2 ekstra lastbiler 

dagligt. Det vil ikke medføre ændringer i trafiksikkerheden eller andre trafikgener. 

 

Der vil i anlægsfasen være en øget kørsel med entreprenørmateriel, kørsel med materialer og 

bortkørsel af jord. Til udgravning af kælder under Ovnlinje 5 samt etablering af regnvandsbassin vil 

det være nødvendigt at flytte ca. 6.540 m3 jord. Jordhåndteringen kræver ca. 220 lastbiltransporter 

i alt. 

 

Da der kun kan ske en ubetydelig øgning i trafikken under driften, er det Miljøstyrelsen vurdering at 

transporten til anlægget har en ubetydelig påvirkning på miljøet. I anlægsfasen som er begrænset til 

max 18 mdr. sker der en større øgning i lastbiltrafikken. Men da denne periode er begrænset, og 

øgningen i lastbiltrafikken ikke er væsentlig, vurdere Miljøstyrelsen at trafikken i anlægsfasen heller 

ikke har en betydelig påvirkning på miljøet.  

 

2.5 Støj 
I forbindelse med byggefasen forventes den primære støj at forekomme ved brug af 

betonblandemaskiner, betonkanoner, kørsel med elementer på lastbiler og især ved arbejde med 

stav- og pladevibratorer.  

 

Hørsholm Kommune vil for bygge- og anlægsperioden stille krav til arbejdets udførelse. Bl.a. skal 

arbejdet finde sted i dagtimerne mellem kl. 7 og 18. Kommunen vil tage stilling til vilkår for støj, 

affald, emissioner mv. 

 

For overholdelse af støjvilkår forudsættes gennemførelse af følgende foranstaltninger for det 

eksisterende anlæg:  

• Dampafkast ved turbinebygning forsynes med lyddæmper. 

• Fjernvarmekøler benyttes kun som nødanlæg og tages ud af daglig drift. 

• 8 ventilationsafkast på tag af linje 4 forsynes med lyddæmper.  

• Støj fra hovedskorstenen reduceres. 
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For overholdelse af støjvilkår for den nye Ovnlinje 5 gennemføres følgende foranstaltninger: 

• Røggas ledes til skorsten og dæmpes. 

• Ventilationsanlæg på tag af linje 5 forsynes med lyddæmpning som linje 4. 

• Fjernvarmekøler under tag dæmpes til samme lydeffekt som linje 4. 

• Vinduer i østfacaden lukkes permanent.  

 

Andre foranstaltninger for overholdelse af støjvilkår omfatter: 

• En 2,5 m høj støjskærm i skel mod vest til reduktion af støjen fra tilkørsel af 

renovationsbiler til aflæssehallen.  

• Forsyning af aflæssehallen med tag, så støj til omgivelserne kun afgives i tidsrum, hvor 

porten står åben.  

 

Beregninger viser, at virksomheden kan overholde de kommende støjkrav, der henvises til 

miljøgodkendelsen. I anlægsfasen vil Hørsholm kommune stille krav til anlæggets udførelse. 

 

2.6 Grundvand 
 

Nordforbrænding er placeret ca. 2.5 km fra Øresundskysten i et område med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD). Det betyder bl.a. at den nuværende arealanvendelse ikke må ændres, 

hvis ændringen vil medføre forringet grundvandskvalitet. Da dette ikke er realistisk inden for så 

stort et område, betyder en graduering af OSD, at kildepladszoner er udpeget som særligt sårbare 

områder, hvor der skal tages særlige hensyn til grundsvandsressoursen. Disse områder beskytter 

nærområdet ved vandindvindsboringer mod forurening, og der skal  ikke  placeres 

grundvandstruede eller særligt grundvandstruede aktiviteter inden for kildepladszonen.  

Nordforbrænding ligger inden for indvindingsoplandet til Ullerød kildeplads, men uden for 

kildepladszonen. 

 

Områder hvor det primære grundvandsmagasin dækkes  af en samlet lertykkelse på mindre end 15 

m, anses generelt for at være sårbare over for nedsivning af forurenende stoffer. 

 

 I området omkring Nordforbrænding er dæklagstykkelsen  større end 15 m, og det primære 

grundvandsmagasin er på baggrund heraf samt den grundvandskemiske sammensætning vurderet 

at være velbeskyttet. 

 

2.7 Ressourcer, hjælpestoffer, affald og restprodukter  
 

 

Følgende typer affald må modtages og forbrændes på anlægget: 

 

1. Dagrenovation. 

2. Forbrændingsegnet erhvervs- og bygningsaffald uden indhold af affald, som kan give 

anledning til særlige miljøproblemer under affaldsbehandlingen. 

3. Forbrændingsegnet handels- og kontoraffald. 

4. Affald, herunder storskrald, der efter neddeling eller anden forbehandling kan anses for 

forbrændingsegnet. 

5. Forbrændingsegnet, fortroligt affald. 

6. Kreosotholdigt træ. Forbrændingen sker kun på den  eksisterende ovn 4, og er ikke en del 

af ansøgningen. 
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Restprodukterne fra forbrændingen kan inddeles i 3 kategorier: 

• Ikke-farligt affald (slagge og jern- og metalskrot). 

• Farligt affald (primært spildolie til nyttiggørelse). 

• Farligt affald, der eksporteres (røggasrensningsprodukter). 

  

Alt affald bortskaffes i overensstemmelse med Hørsholms Kommunes regulativ for Erhvervsaffald 

og transporteres af godkendte transportører. 

 

Det nye anlæg har et forøget forbrug af aktivt kul og ammoniakvand (24 %). Det skyldes at anlægget 

har en bedre rensning af luftemissionerne end de anlæg der udgår.  

 

Slaggen afsættes med henblik på genanvendelse.  

Restproduktet fra røggasrensningen inkl. flyveaske og kedelaske transporteres til nyttiggørelse på et 

miljøgodkendt anlæg. 

 

Miljøstyrelsen vurderer at miljøpåvirkningen fra hjælpestoffer og restprodukter er begrænset. 

Restprodukterne vil blive genanvendt  

 

2.8 Overfladevand 
Nordforbrænding ligger tæt ved Usserød Å og Usserød Mølledam, Usserød Å løber sammen med 

Nivå, der har udløb i Øresund i Nivå Bugt. Nær Nordforbrænding nord for Ådalsvej løber Donse Å 

til Usserød Å.  

 

Ifølge retningslinje 2 i vandplanen for Øresund må der ikke ske en øget forurening ved udledning af 

overfladevand. 

 

Der må ikke gives tilladelse til øget direkte eller indirekte forurening af overfladevand, med mindre 

det vil medføre en øget forurening af miljøet som helhed, hvis tilladelse ikke gives, eller tilladelsen 

kan begrundes i væsentlige samfundsmæssige forhold. 

 

Miljømålene i vandplanen for Øresund1 er for begge vandløb ”god økologisk tilstand” for de 

vandløbsstrækninger, der ligger nærmest Nordforbrænding. Begge vandløb har krav om 

faunaklasse 5. Den nuværende tilstand i Usserød Å er moderat til ringe økologisk tilstand. 

Tilstanden i Donse Å er moderat. Den nuværende faunaklasse er 3-4 for Usserød Å og 3 for Donse 

Å. 

 

Ifølge vandplanernes retningslinje 9 for regnvand må der højest afledes 1-2 liter overfladevand pr. 

sekund pr. hektar. 

 

Afledningen af procesvand og sanitært spildevand på Nordforbrænding foregår via et 

fælleskloakeret spildevandssystem, som forløber på syd-, vest- og nordsiden af Nordforbrændings 

arealer.  

 

Udledningen af overfladevand i forbindelse med regnhændelser foregår dels via det 

fælleskloakerede spildevandssystem og dels via en separat regnvandsledning til Usserød Å.  

 

I projektforlaget udledes der ca. 350 m3 overfladevand mindre end i 0-alternativet.  

 

Som beskrevet i klimaafsnittet, vil der ud over grønne tage på nogle af bygningerne, blive etableret 

et bassin for at forsinke regnvandet ved store regnskyl. Det er beregnet at bassinet skal kunne 
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rumme ca. 271 m3 regnvand, således at det sikres, at der ikke løber mere end 2 liter vand til 

Usserød Å i sekundet ved store regnskyl. 

 

Der vurderes ikke at være yderligere behov for etablering af afværgeforanstaltninger i forbindelse 

med spildevandsafledningen og i forbindelse med arbejdet på byggepladsen i anlægsperioden. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at udledningen af overfladevandet til Usserød Å lever op til de krav, der 

fremgår af vandplanerne. 

 

2.9 Flora og fauna 
Nordforbrænding ligger tæt ved Usserød Å og Usserød Mølledam, der er beskyttet efter § 3 i 

Naturbeskyttelsesloven. Syd for Mølledammen er der et mindre § 3-beskyttet moseområde. Usserød 

Å er et beskyttet vandløb og er pålagt åbeskyttelseslinjer.  

 

Usserød Å er omfattet af vandplanen ”Øresund – hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland” og er et af 

de store vandløbssystemer der løber ud i det nordlige Øresund som også er omfattet af planen. 

Usserød Å og Øresund har god økologisk tilstand som miljømål, men opfylder ikke miljømålet i 

nuværende tilstand.  

 

I relation til Habitatdirektivets bilag IV-arter ligger Nordforbrænding i udbredelsesområdet for 

flere arter af flagermus og padder.  

 

Flagermus vil kunne findes i områder med gamle træer og bygninger og nær områder med vand, 

hvor de søger føde. Det er derfor sandsynligt, at der vil findes flagermus i området omkring 

Nordforbrænding, bl.a. ved Usserød Å.  

 

Områdets ringe vandkvalitet og manglen på vandhuller uden kontakt med åen gør det næppe 

sandsynligt, at der forekommer væsentlige bestande af ynglende padder. Området kan dog 

forventes i begrænset omfang at være forurageringssted for padder fra andre nærliggende 

yngleområder. Mest sandsynligt er skrubtudse, grønfrø og spidssnudet frø. 

 

Der er Natura 2000-områder beliggende i en afstand af 8-10 km fra Nordforbrænding.  

Det gælder Bøllemose, Øvre Mølleå, Furesø og Frederiksdal Skov, Kattehale Mose samt Gribskov, 

Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov.  Natura 2000-områderne er alle beliggende uden for 

påvirkningsfeltet for Nordforbrænding.  

 

I anlægsfasen vil påvirkningerne af flora og fauna hovedsalig skyldes brugen af 

entreprenørmateriel. Denne påvirkning er af så lokal karakter, at der ikke vil være nogen påvirkning 

af nærliggende naturområder og arter. Der er ikke registreret sårbare eller truede arter i umiddelbar 

nærhed af Nordforbrænding. 

 

I forbindelse med anlægsprojektet vil der ske en fældning af træer i området ned mod Usserød Å. 

Enkelte af træerne rummer dog hulheder og spættehuller som potentielt kan anvendes af flagermus. 

Fældning af træerne med spættehuller, vil finde sted i perioden 1. september til 31. oktober.  

 

§ 3-beskyttede naturområder forventes ikke påvirket negativt af etableringen af en ny ovnlinje. 

Virksomheden vil overholde alle grænseværdier og luftkvalitetskrav med stor margen.  

 

Inden fældning af træer i projektområdet påbegyndes, vil der blive opsat ca. 10 flagermuskasser i 

det nærliggende område, som en direkte kompensation for tabet af potentielle levesteder.  

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de nærmeste Natura 2000 områder som ligger ca. 10 km væk 

ikke påvirkes af det nye anlæg. Det samme gør sig gældende for § 3 områderne. Miljøstyrelsen 
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vurdere derudover at der kan ske en begrænset påvirkning af flagermusene på Bilag 4 i henhold til 

habitatdirektivet. Men at flagemusen vil blive sikret ved at der opsættes flagermuskasser.  

 

2.10 Rekreative interesser 
Nordforbrænding er beliggende i et bymæssigt område, hvor en stor del af de rekreative interesser i 

nærområdet er knyttet til grøn natur. 

 

Gennem området omkring forbrændingsanlægget løber 2 primære stier, Kystbanestien (cykelrute 9) 

langs kystbanen og Usserød Å-stien (cykelrute 36) langs Usserød Å, der passerer nær 

forbrændingsanlægget. Begge stier er indrettet til både gang- og cykelstier. 

 

I anlægsfasen vil påvirkninger fra projektet kunne omfatte stien langs med Usserød Å. Der vil i 

stedet kunne passeres via ” Ved Klædebo” 

  

Det er Miljøstyrelsens vurdering at miljøpåvirkningen af de rekreative interesser ikke er væsentlige. 

Det skyldes, at anlægsarbejdet udføres i umiddelbar tilknytning til og i forbindelse med det 

eksisterende forbrændingsanlæg, og arbejdet endvidere er af midlertidig karakter. Derudover vil der 

blive truffen de fornødne foranstaltninger for at sikre de rekreative interesser i anlægsfasen. Der er 

ingen påvirkning af de rekreative interesser i driftfasen. 

 

2.11 Befolkning og sundhed 
Anlægsfasen omfatter almindeligt entreprenørarbejde i begrænset målestok og tidsmæssigt omfang. 

Det arbejde, der skal udføres, er således ikke anderledes end andre almindeligt forekommende 

byggeprojekter. Der vil dog være gener fra ramning, som erfaringsmæssigt er den mest støjende 

aktivitet under anlægsfasen, og som ofte giver anledning til overførelse af betydelige vibrationer 

gennem jordlagene, hvilket kan være generende.  

 

I anlægsperioden vil der være støj fra entreprenørmateriel og jordkørsler. Maskiner og lastbiler vil 

uundgåeligt udbrede en vis støj til omgivelserne. Støjen vil dog kun finde sted i dagtimerne, hvor 

færrest mennesker vil blive påvirket. 

 

I driftfasen vil virksomhedens primære påvirkning hidrøre fra udledning af luftforurenende stoffer, 

men i meget begrænset omfang. Trafikken kan blive øget med ca. 1-2 ekstra lastbiler dagligt. Det vil 

ikke medføre ændringer i trafiksikkerheden eller andre trafikgener. Der vil heller ikke være knyttet 

væsentlig støj til anlæggets fremtidige drift efter etableringen af de nødvendige 

afværgeforanstaltninger  

 

 

Der er ikke noget i VVM redegørelsen der tyder på at den nye ovnlinje 5 vil have en negativ 

påvirkning på befolkning og sundhed. Luftemissionerne bliver reduceret. Støjen bliver ikke forøget, 

og trafikken bliver forøget minimalt. 
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3. Kumulative effekter 

 

Opførelsen af Ovnlinje 5 vurderes samlet set at medføre en positiv effekt på de samlede emissioner i 

området. De områder, hvor der kunne tænkes at forekomme kumulative effekter, er beskrevet 

efterfølgende. Der er ikke i området planer om, at der skal opføres nye anlæg der kan have en 

kumulativ indvirkning på Nordforbrænding. 

 

Luftforurening.  

Projektet medfører ikke en øget udledning af luftforurenende stoffer.  

Projektet giver heller ikke anledning til afledte effekter i form af øget luftforurening, herunder fra 

trafik mv. Der er ingen væsentlige punktkilder i området, og trafikken er begrænset set i forhold til 

øvrige byområder.  

 

Klima. 

Nordforbrænding producerer fjernvarme ved at afbrænde affald. Det planlagte projekt betyder en 

mere effektiv udnyttelse af energiindholdet, end det tidligere er muligt med det eksisterende anlæg. 

Samlet set vurderes projektet at medvirke til at reducere samfundets udledning af klimagasser. 

 

Trafik. 

Trafikken i området er begrænset og er sammenlignelig med tilsvarende kørsel i erhvervsområder. 

Det er beregnet, at anlægget kun vil medføre en meget begrænset stigning i lastbiltrafikken, hvis 

hele affaldsgrundlaget udnyttes.  

 

Støj. 

Området er generelt ikke belastet med større støjkilder og er her at sammenligne med tilsvarende 

områder i landet med blandet bolig og erhverv. Projektet medfører ikke øget transport. Der vil dog 

blive opsat en støjskærm langs Kærvej ind mod Nordforbrænding.  

 

Overfladevand. 

Det er vurderet, at projektet ikke vil have nogen væsentlig indflydelse på de opstillede kvalitetskrav. 

Depositionen af kvælstof og tungmetaller som følge af affaldsforbrændingen er beregnet og vurderet 

at være uden væsentlig betydning for det omgivende miljø. Projektet medfører ikke en samlet 

merudledning af overfladevand. 

 

Flora og fauna. 

Det er vurderet, at anlæggets påvirkning af flora og fauna er uvæsentlig. Der er ikke kendskab til 

andre nuværende eller planlagte aktiviteter i området, som kan have en væsentlig negativ 

påvirkning af flora eller fauna. 

 

3.1 Miljøafledte socioøkonomiske effekter 
Det vurderes, at miljøpåvirkningerne ved etablering af den nye Ovnlinje på Nordforbrænding 

samlet set ikke vil føre til væsentlige ændringer i større erhvervs- eller samfundsgruppers økonomi. 

 

Forbrændingsanlæggets visuelle påvirkning og barrierevirkning i landskabet vil ikke blive 

væsentligt forandret som følge af etablering af den nye ovnlinje, idet der skabes et byggeri i tråd 

med den eksisterende byggestil for forbrændingsanlægget.  

 

I anlægsfasen vil de nødvendige anlægsarbejder medføre midlertidige gener for lokalbefolkningen i 

form af støj-, partikel- og luftforurening, som vil blive søgt minimeret mest muligt. 

Adgangsforholdene til den eksisterende sti ved Usserød Å vil blive påvirket i anlægsfasen.  

 



Det vurderes imidlertid, at eventuelle midlertidige gener ikke vil medføre miljøafledte 

socioøkonomiske konsekvenser. 

 

Der er ikke i VVM-redegørelse noget det tyder på at der vil ske en påvirkning af beboere og 

virksomheder i området, som rækker ud af erhvervsområdet. Herunder ses der ikke at være 

påvirkninger, som kan medføre en økonomisk belastning af andre virksomheder i området. 

 

3.2 Eventuelle mangler i vurderingerne 
Der vurderes ikke at være nogen mangler af væsentlig betydning for vurderingerne i den 

foreliggende redegørelse. 
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