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Notat til Byrådet vedr. varmepumper på Bodøvej 13  

 

 

Notatet er udarbejdet på baggrund af e-mails fra byrådsmedlem Jesper Kiel (EL) 29. og 30. august 2019. 

Allerede ved vores første drøftelser 17. oktober 2018 med Svendborg Fjernvarme (SFV), hvor de sammen 

med deres rådgiver DFP præsenterer deres mulige varmepumpeprojekt for kommunen, har vi præciseret, at 

det er afgørende for sagsbehandlingstiden, hvorvidt anlægget er omfattet af Risikobekendtgørelsen. Anlæg 

indenfor en radius af 200 m af følsom arealanvendelse, med et oplag på over 5 tons ammoniak er omfattet 

af en særregel i bekendtgørelsen, og sagsbehandlingstiden er væsentlig længere, da andre myndigheder 

også skal behandle sagen (se teknisk forklaring på ammoniakbaseret anlæg nederst i dette notat). 

Disse oplysninger er helt afgørende for at kunne vurdere om plangrundlaget for placering af projektet er i 

orden, og det videre arbejde med VVM-screening og udarbejdelse af miljøgodkendelse og 

spildevandstilladelse. 

 

SFV præciserer, at der vil blive ansøgt og beregnet på et anlæg, der baserer sig på glykol/brine i udedelen 

(køle/fordampersiden) og en mindre del ammoniak i indedelen (kompressorsiden). Ammoniak-andelen i et 

sådant kombi-anlæg vil trods anlæggets størrelse let kunne holdes under de 5 tons. 

 

Et rent ammoniakbaseret anlæg vil ikke kunne holdes under de 5 tons, men vil trods en mulig bedre 

udnyttelsesgrad være svært rent økonomisk at beregne på for virksomheden, grundet ukendte udgifter til 

etablering og drift af risiko-dokumentation. 

 

På MNU mødet 2. april 2019, hvor der tages beslutning om at sende projektforslaget i høring fremlægger 

administrationen de tekniske detaljer i projektforslaget.  

 

Der blev informeret om projektforslaget og kommunegaranti på ØKU 23. april 2019. 

På møde mellem SFV og SK. den 23. maj 2019 bliver anlæggets mulighed for at kunne anvende mere end 5 

tons ammoniak igen drøftet. Den stramme tidsplan ift. energitilskud med flere myndigheder involveret gøre 

et sådant projekt mere sårbart, hvorfor virksomhedens beslutning om at søge på et kombi-anlæg fastholdes. 

 

I mail af 5. juli 2019 til SFV har vi ønsket en klar tilkendegivelse af, at projektet fortsat baserer sig på et anlæg 

under 5 tons ammoniak, da denne mængde er afgørende for vores videre sagsbehandling. SFV bekræfter i 

mail af 7. juli 2019, at projektforslaget fortsat forventes at være et anlæg under 5 tons ammoniak, 

 

SFV vælger at fastholde et kombi-anlæg som grundlag for projektforslaget og vælger ligeledes at sende 

udbudsmateriale ud på et kombi-anlæg. 

 

I sommerferien viser det sig, at SFV alligevel ønsker at undersøge muligheden for et rent ammoniakbaseret 

anlæg, da det forlyder, at der måske kommer bud ind på et rent ammoniakbaseret anlæg. 

 

Administrationen (miljø og plan) får etableret et møde 22. august 2019, hvor SFV sammen med en ekspert i 

risikovirksomheder (Uffe Sönderhausen, Niras) får afdækket, om det entydigt kan afgøres om placering af et 

ammoniakanlæg større end 5 tons placeret på Bodøvej 13, vil skulle kategoriseres som en risikovirksomhed 

efter særreglen. Motocrossbaner er ikke direkte nævnt i hverken risikohåndbog, bekendtgørelse eller 

uddybende tekster til særreglen. 
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Efter mødet orienterer medarbejderne ledelsen om problemstillingen. På det grundlag skriver 

afdelingschefen i plan samme aften til SFV direktør Carl Madsen, for at få bekræftet, om der arbejdes med 

en ammoniakløsning med mere end 5 tons, da det i givet fald vil kræve en hurtig afklaring af spørgsmålet om 

motocrossbanens aktiviteter gør, at virksomheden bliver en risikovirksomhed. Det haster med en afklaring, 

da byrådet mødes kun to hverdage senere. 

 

Lørdag den 24. august 2019 bekræfter Carl Madsen, at der af forskellige grunde arbejdes på en løsning med 

ammoniak, og han anmoder om, at sagsbehandlingen ikke forsinkes af den grund. 

 

Mandag 26. august 2019 kontakter administrationen Horten, som tidligere har bistået i spørgsmål vedr. 

fjernvarme for at få en konkret vurdering af, om motorcrossbanen og dens konkrete aktiviteter skal 

betragtes som arealfølsom anvendelse. Horten instrueres om, at det er afgørende vigtigt, at deres vurdering 

tilgår administrationen senest tirsdag forud for byrådsmødet. Hvis advokatvurderingen ikke er tilgået inden 

byrådsmødet vil sagen enten skulle bremses på grund af de nye oplysninger fra fjernvarmeselskabet om en 

ammoniakbaseret løsning eller byrådet ville træffe beslutning på et ufuldstændigt grundlag.  

 

Vurderingen fra Horten modtages tirsdag den 27.august få timer inden Byrådsmødet. Vurderingen er, at det i 

det konkrete tilfælde på de foreliggende grundlag ikke kan afvises, at motorcrossbanen falder ind under 

definitionen på arealfølsom anvendelse. (Der henvises til Miljøstyrelsen for en større sikkerhed herom). 

Dermed vil et rent ammoniakbaseret anlæg på over 5 tons ammoniak skulle behandles som en 

risikovirksomhed. Da dette vil kunne lægge nogle planlægningsmæssige begrænsninger for den øvrige 

udvikling af området vurderer administrationen, at det kunne være væsentlige oplysninger, der forudsætter 

en ny politisk stillingtagen.  

 

Derfor forslås sagen godkendt med bemærkning om, at såfremt det konkrete anlæg ændres til at være 

ammoniakbaseret skal der ske fornyet sagsbehandling af sålevel af anlæggets godkendelse som lånegaranti.   

 

SFV og SK holder møde 29. august 2019, hvor Byrådets beslutning præciseres, og det videre forløb aftales.  

Tidsmæssigt kan et ammoniakbaseret anlæg ikke gennemføres indenfor tidsfristen (inden udgangen af 2020 

for at opnå energitilskud) på grund af forlænget sagsbehandlingstid til miljøgodkendelse og efterfølgende 

byggetilladelse.  

 

Det bliver besluttet at: 

 SFV arbejder videre med en varmepumpe hvor projektet samlet er under 5 tons ammoniak, og der vil 
kun være ammoniak som drivmiddel i indedelen (Det er derfor ikke længere relevant at kontakte 
Miljøstyrelsen som foreslået i Hortens mail af 27. august 2019). 

 SFV melder tilbage til SK hvor stor en mængde ammoniak der er i indedelen 

 Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, der svarer til risikobekendtgørelsens forholdsregler for 
ammoniak. (Disse vilkår kan gives administrativt uden politisk godkendelse). 

 

Med ovenstående aftaler vil det derfor ikke være nødvendigt med yderligere beslutning i byrådet for at 

projektet kan realiseres. 

 

Teknisk forklaring på ammoniakbaseret anlæg og særregel: 

Et ammoniakbaseret anlæg defineres som et anlæg der primært (mere end 50%) har ammoniak som 

drivmiddel. Typisk har kombi-anlæg en fordeling af 60-75% glykol/brine og 40-25 % ammoniak. Der findes 
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naturligvis et utal af øvrige drivmidler til varmevekslere, men det er kun ammoniak og chlor, som udløser en 

særregel i risikolovgivningen. Særreglen i dansk miljølovgivning har ud fra ”forsigtighedsprincippet” nedsat 

tærskelværdien på ammoniak til 5 tons ift. de europæisk vedtagne tærskelværdier, hvor grænseværdien for 

ammoniak ligger på 50 tons.  

 

Bilag 
1. Mail fra Jesper Kiel af 29. august 2019 
2. Mail fra Jesper Kiel af 30. august 2019 
3. Mail fra Morten Refskou af 22. august 2019 
4. Mail fra SFV den 24. august 2019 
5. Mail fra Horten af 27. august 2019. 
6. Referat af møde mellem SFV og SK den 29. august 2019 

 

 

 


	Punkt 5 - Bilag 1 - Bilag 0 Notat til Byrådet vedr. varmepumper på Bodøvej 13-pdf.pdf

