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VVM-afgørelse
Assens Kommune, har den 30. juli 2020 modtaget VVM- anmeldelse fra Assens Fjernvarme
A/S om etablering af et cirka 5 MW solcelleanlæg. Anlægget etableres på matrikel 162a Assens
Markjorde og 162ai Assens Markjorde, der ved projektets etablering begge vil høre under
Stejlebjergvej 4, 5610 Assens.
Solcelleanlægget er opført på bilag 2, punkt 3 a - Industrianlæg til fremstilling af elektricitet,
damp og varmt vand i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM) (herefter kaldet loven).
Anlæg på bilag 2 kan være omfattet af krav om miljøvurdering. For at afgøre dette er der
foretaget en screening af projektets mulige væsentlige indvirkninger på miljøet. Screeningen er
foretaget ud fra oplysningerne i bygherres anmeldelse iht. lovens § 19 stk. 1 samt ud fra den
supplerende beskrivelse iht. lovens § 19 stk. 2. Den supplerende beskrivelse redegør for
foranstaltninger, der påtænkes gennemført for at hindre en væsentlig indvirkning på
landskabet samt på en nærliggende erhvervsejendom med beboelse. Der etableres som
afskærmning mod nord et fire meter højt beplantningsbælte og mod øst et tre meter højt
beplantningsbælte. Screeningen er endvidere foretaget iht. kriterierne i lovens bilag 6,
Afgørelse
Assens Kommune har på baggrund af en screening af solcelleprojektets indvirkning på miljøet,
samt under forudsætning af at de to plantebælter etableres, vurderet, at projektet ikke vil kunne
påvirke miljøet væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige,
kulturhistoriske og naturmæssige værdier. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om
miljøvurdering.
Afgørelsen er truffet ud fra kriterierne i lovens bilag 6 jf. § 21 og offentliggøres på Assens
Kommunes hjemmeside den 29. september 2020.
Denne screeningsafgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke
skal gennemgå en miljøvurdering. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte
godkendelse efter anden lovgivning.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det af bygherres rådgiver fremsendte
anmeldeskema samt ud fra supplerende oplysninger i mail af 11. september 2020 (oplysninger
om solpanelernes udformning) samt supplerende oplysninger om foranstaltninger, der jf. § 19
stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter påtænkes truffet
for at undgå eller forebygge, hvad der kunne have været væsentlige indvirkninger på miljøet
(afskærmende beplantning).
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Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne er Assens Fjernvarme forpligtiget til at
anmelde de påtænkte ændringer jf. lovens § 18 med henblik på at få afgjort, om ændringen
udløser krav om en miljøvurdering. Afgørelsen kan påklages af personer eller foreninger med
interesse i sagen og jf. nedenstående klagevejledning
Venlig hilsen
Specialkonsulent Ann-Mett M. Sepstrup
Cand. hort. arch./Landskabsforvaltning
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