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VVM-screening af solcellepark nord for Ebberup –
Better Energy Management A/S

15. juli 2019

Assens Kommune har den 26. april 2019 modtaget en anmeldelse om etablering af et
jordbaseret solcelleanlæg på ca. 69 ha nord for Ebberup.
Projektet omfatter etablering af et solcelleanlæg på ca. 69 ha svarende til en årlig
strømproduktion på ca. 45 MW/AC. Solcelleanlægget ønskes opført på matr.nr 1i, 1r, 1m Egerup
By, Gamtofte 7a, 8f, 30 38 og 19b Ebberup By, Kærum og 7d Voldbro By, Gamtofte.
Solcelleanlæg er opført på Bilag 2, punkt 3 a):
Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter som ikke er
omfattet af bilag 1).
I lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).
Anlæg på bilag 2 kan være VVM-pligtige. For at afgøre dette er der foretaget en VVM-screening,
som er en vurdering af, om et projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet ud fra fastlagte
kriterier givet af bilag 6 i ovennævnte lovbekendtgørelse.
Afgørelse
Assens Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at etablering af en solcellepark
nord for Ebberup ikke er VVM-pligtig.
Afgørelsen offentliggøres på Assens Kommunes hjemmeside den 16. juli 2019
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse men en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå
en VVM-proces, før kommunen kan træffe afgørelse i sagen. Gennemførelse af projektet kan
derfor forudsætte godkendelse efter anden lovgivning.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som Better Energy Management
A/S har oplyst og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på
screeningstidspunktet.
Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne er Better Energy Management A/S
forpligtiget til at anmelde de påtænkte ændringer jf. lovbekendtgørelsens §18 med henblik på at
få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.
Venlig hilsen
Esther Louise Jensen
Planlægger
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Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål
af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. VVM miljøvurderingsloven.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du
skal klage via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med
NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Assens Kommune.
Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Assens Kommune i Klageportalen.
Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og
organisationer. Du kan betale ved indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med
betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
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