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Tommerup Fjernvarme I/S
Stadionvænget 6
5690 Tommerup

02. september 2021
Sags id: 21/15609

Afgørelse om ikke VVM pligt til opførelse af mindre bygning med 12 MW Elkedel
på Tværvej 13a Tommerup
Assens Kommune, har den 9. juli 2021 modtaget VVM- anmeldelse fra Tommerup Fjernvarme
I/S om opførelse af en teknikbygning med en 12MW elkedel i forbindelse med et nyopført
solvarmeanlæg.
Anlægget etableres på matrikel 19bi Tommerup By, Tommerup beliggende Tværvej 13a 5690
Tommerup.
Projektet skal screenes for sin virkning, da etableringen af elkedlen er omfattet af
miljøvurderingslovens 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).
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. Screeningen er
endvidere foretaget iht. kriterierne i lovens bilag 6.
Afgørelse
Assens Kommune har på baggrund af en screening af projektets indvirkning på miljøet,
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 2. september 2021.
Begrundelse
Afgørelsen er truffet på baggrund af, at der i screeningen ikke er fundet anledning til at antage,
at projektet vil have væsentlige negative indvirkninger på miljøet.
Der lægges vægt på, at elkedlen er en mindre tilføjelse til anlægget og der kun opføres en
mindre bygning, i forbindelse hermed. Der vil derfor være en minimal påvirkning på beskyttet
natur og tilhørende arter. Der lægges yderligere vægt på at der vil være et minimalt forbrug af
ressourcer i anlægsfasen.
Konsekvensvurdering Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Nærmeste natur-2000 område er nr. 114 ”Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å”
jf. habitatbekendtgørelsen Det er Assens kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en
nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området. Det skyldes at,
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at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes til ikke at kunne
påvirke Natura 200 områderne og bilag IV-arter væsentligt.
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.
Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne er Tommerup 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
Esther Louise Jensen
Planlægger
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Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder på 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 Assens Kommune, der har truffet afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Assens Kommune i Klageportalen.
Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal
betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker
ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat
frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Rådhus Allé 5 - 5610 Assens - Se hvordan vi behandler dine data på www.assens.dk/dinedata
Kontaktperson: Esther Louise Jensen - dir. tlf.: +4564747520

Side 3 af 3

