
From:                                 Carl Madsen
Sent:                                  Sun, 7 Jul 2019 00:44:20 +0200
To:                                      Jacob Haass Svendsen;Gunnar Jakobsen
Cc:                                      Lene Jultved;Birgitte Kring Frederiksen;Marianne Wedderkopp;Per Hougaard - 
Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a;Jørgen Risom - Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a
Subject:                             RE: Bodøvej 13 - varmepumpe - risikovirksomhed?

Hej Jacob.

Tak for din indsats ved dette store projekt - det har været givtigt for os.

Som det ser ud nu - forekommer en løsning med mere end 5 ton ammoniak ikke forventeligt.

Mvh. Carl.

Sendt fra min Samsung-enhed

-------- Oprindelig meddelelse --------
Fra: Jacob Haass Svendsen <jacob.haass.svendsen@svendborg.dk> 
Dato: 05/07/2019 12.51 (GMT+01:00) 
Til: Carl Madsen <cm@svendborgfjernvarme.dk>, Gunnar Jakobsen 
<gj@svendborgfjernvarme.dk> 
Cc: Lene Jultved <lene.jultved@svendborg.dk>, Birgitte Kring Frederiksen 
<birgitte.frederiksen@svendborg.dk>, Marianne Wedderkopp 
<marianne.wedderkopp@svendborg.dk>, "Per Hougaard - Dansk Fjernvarmes Projektselskab 
A.m.b.a" <per@dfp.dk>, "Jørgen Risom - Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a" 
<jri@dfp.dk> 
Emne: Bodøvej 13 - varmepumpe - risikovirksomhed? 

Hej Carl
 
Tak for mødet i mandags, hvor Gunnar Jakobsen blev præsenteret som ny projektleder for 
varmepumpeprojektet på Bodøvej 13 og vi gennemgik status på projektet. Specielt blev det 
adresseret, hvad det vil kunne indebære, såfremt der vælges ammoniak som drivmiddel på 
varmevekslerne. 
 
Hvis anlægget indeholder over 5 tons ammoniak og er beliggende mindre end 200 m fra 
følsom arealanvendelse, bliver virksomheden en risikovirksomhed (kolonne 2) efter 
risikobekendtgørelsen.
 
Med den nærliggende MotoCross bane vil det være altovervejende sandsynligt, at arealet vil 
blive kategoriseret som følsom arealanvendelse og dermed vil valg af ammoniak som 
drivmiddel kunne udløse en bedømmelse som risikovirksomhed.
 
Det vil blandt andet indebære:



         At Svendborg Fjernvarme skal samle omfattende dokumentation og udarbejde 
procedurer, sikkerhedsdokumenter og beredskabsplan samt løbende opdatere dette.

 
         At 5 myndigheder indgår et koordineret samarbejde for udarbejdelse af 

sikkerhedsdokument og indsatsplan.
 

         Eventuel inddragelse af andre nærliggende virksomheder/boliger for koordinering ift. 
beredskabsplaner 

 
         Mulige begrænsninger for fremtidig planlægning i området (indtegning af 500 m 

bufferzone i kommuneplanen).
 
 
Den hidtidige proces har fokuseret på en placering på Bodøvej 14 og senere Bodøvej 13. Det 
blev flere gange påpeget, at vurderinger af plangrundlag, miljøpåvirkning og tidsplaner er 
foretaget på baggrund af en ikke risikovirksomhed. Ligeledes den nu fremsendte VVM-
screening (anmeldeskema)
 
I forhold til den politiske behandling af varmeplans projektforslaget, er der spurgt ind til såvel 
økonomi som miljø- og klimabelastning. Varmeplan og tilhørende kommunegaranti på lån er 
sat til politisk behandling den henholdsvis 13, 20 og 27 august 2019.
 
 
Vi ønsker derfor en klar tilkendegivelse af, at projektet fortsat baserer sig på et anlæg med 
under 5 tons ammoniak og derfor ikke en risikovirksomhed.
 
Såfremt dette ikke længere er gældende, ønsker vi snarest (indenfor 1 uge) fremsendt en 
redegørelse, der mere detaljeret redegørelse for et projektforløb med udgangspunkt i at 
udvide til en risikovirksomhed.
 
 
 
 
 
Venlig hilsen
 
Jacob Haass Svendsen
Miljøplanlægger

Svendborg Kommune 
Natur og Miljø

Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Tlf: +45 62233437
Mobil: +45 24995807

Email: jacob.haass.svendsen@svendborg.dk

mailto:jacob.haass.svendsen@svendborg.dk


Vi gør opmærksom på, at i Svendborg Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi 
arbejder med din sag. Vi kan f.eks. også i tilfælde af en anmodning om aktindsigt videregive dine 
oplysninger. Du kan læse mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside 
www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside https://www.svendborg.dk/om-
kommunen/datasikkerhed. 
 
 
 

http://www.datatilsynet.dk/
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed

	Punkt 5 - Bilag 11 - RE: Bodøvej 13 - varmepumpe - risikovirksomhed?

