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Drøftelse af byrådsbeslutning om ”Godkendelse af projektet 
”Etablering af eldrevet luft/vand varmepumpe, Bodøvej 13, 
Svendborg” 
 

Byrådets beslutning den 27. august 2019 var følgende: 
Sagen godkendes med bemærkning om, at såfremt det konkrete anlæg 
ændres til at være ammoniakbaseret, skal der ske fornyet sagsbehand-
ling af såvel anlæggets godkendelse som lånegaranti. 

 

 

Det blev aftalt på mødet: 
� SFV arbejder videre med en varmepumpe, hvor projektet samlet 

er under 5 tons ammoniak, og der vil kun være ammoniak som 
drivmiddel i indedelen 

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

� Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, der svarer til risikobekendt-
gørelsens forholdsregler for ammoniak 

 

 

Følgende 3 punkter blev drøftet på mødet: 
 

1. Byrådets godkendelse af anlægget: 
Byrådets beslutning skal if. administrationen tolkes, således med ”ammo-

niakbaseret” menes der, at der er over 50 % ammoniak i anlægget, og 

den nævnte ”godkendelse” er projektgodkendelsen efter varmeforsynings 

loven. 

 

Der har i den forudgående sagsbehandling været taget udgangspunkt i, 

at anlæggets indedel (kompressorkredsen) er ammoniakbaseret, som en 

teknisk forudsætning. Der er talrige erfaringer med at etablere og drive 

disse anlæg sikkerhedsmæssigt forsvarligt i lukkede haller. 
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Der har løbende været diskuteret mellem SFV og SK, hvor stor en 

mængde ammoniak varmepumpen totalt skal indeholde, og det er blevet 

påpeget fra SK, at hvis totalmængden kommer over 5 tons vil SFV-

anlægget på Bodøvej 13 eventuelt blive klassificeret som risikovirksom-

hed, idet der er følsom arealanvendelse i form af en motocross bane i 

nærheden. Dette har et notat fra advokatfirmaet Horten beskæftiget vil 

være tilfældet. 

 

Det blev diskuteret, at uanset den administrative tærskelværdi på 5 tons 

ammoniak, er ammoniak et farligt stof, der skal behandles med forsigtig-

hed, så der var enighed om, at stille vilkår i miljøgodkendelsen, der svarer 

til risikobekendtgørelsens forholdsregler for ammoniak. 

 

SFV viste en 3D tegning over grunden på Bodøvej 13, med følgende: 
1. det eksisterende anlæg 
2. den nye tilbygning hvor indedelen af varmepumpen opsættes 

(kompressorkredsen, ammoniak som kølemiddel, mængde ikke 
oplyst endnu) 

3. udedelen med luftkølerkreds 
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2. Tidsmæssige forhold med mere end 5 ton ammoniak 
En principiel politisk afklaring af om SK ønsker en risikovirksomhed på 

den valgte placering (planmæssige bindinger). Dette vil tage 1-2 måne-

der. 

Herefter udarbejder SFV fornøden teknisk dokumentation om ammoniak 

og starter udarbejdelsen af sikkerhedsdokumenter jf. risikobekendtgørel-

sen og udarbejder et nyt VVM- anmeldeskema. 

SK indleder det koordinerende arbejde med Beredskabet og Politi og ud-

arbejder på denne baggrund en tilladelse efter risikobekendtgørelsen for 

større ammoniakanlæg, risikovurdering samt evakueringsplaner samt 

udledningstilladelse/spildevandstilladelse til kondensvand. Da der er 2 

øvrige myndigheder involveret, vil tilrettelæggelsen af sagsforløbet være 

mere komplekst, og afhængig af ansøgningsmaterialets kvalitet vil SK 

vurdere, at tillæg + tilladelse vil kunne meddeles indenfor 4-8 måneder fra 

fuldt oplyst ansøgning. 

Sagsgangen omkring kommunegaranti og projektgodkendelse efter var-

meforsyningsloven skal gentages. 

Derefter skal der laves en byggetilladelse. 

 

 

3. Tidsmæssige forhold med mindre end 5 ton ammoniak 
SFV udarbejder fornøden teknisk dokumentation om ammoniak og opda-

terer VVM- anmeldeskema. 

SK udarbejder på denne baggrund et tillæg til miljøgodkendelse med ind-

arbejdede vilkår for ammoniakanlæg samt udledningstilladel-

se/spildevandstilladelse til kondensvand. Afhængig af ansøgningsmate-

rialets kvalitet vil vi vurdere, at tillæg + tilladelse vil kunne meddeles in-

denfor 3-5 måneder fra fuldt oplyst ansøgning. 

En byggetilladelse vil kunne laves snarest (på en uge), hvis byggeansøg-

ningen er fuldt oplyst. 

SK bemærkede, at hvis varmepumpen senere udvides med en ammoni-

akbaseret del, så den totale ammoniakmængde overstiger 5 tons, så vil 

anlægget vokse sig ind i en risikovirksomhed, og der vil skulle laves en 

fuld sagsbehandling. 
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