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Screeningsafgørelse - Ikke krav om miljøvurdering af projekt omfattet af bilag 2 –
etablering af 12 mw elkedel på matr. nr. 23ab, Køng By, Køng beliggende
Toftegårdsvej 12, 5620 Glamsbjerg
Det er Glamsbjerg-Haarby Varmeværks ønske at etablere en 12MW elkedel, som skal supplere
fjernvarmeproduktionen. Elkedlen etableres i forbindelse med varmeværket på Toftegårdsvej 17
i Glamsbjerg og betragtes som et varmeproducerende anlæg.
Projektet er ansøgt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven 1. Assens Kommune vurderer, at
projektet er omfattet af følgende projekttyper på lovens bilag 2:
3 ENERGIINDUSSTRIEN
a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter,
som ikke er omfattet af bilag 1).
Bilag 2 oplister projekter, der ikke i sig selv udløser krav om miljøvurdering, men som skal
screenes med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt projektet kan forventes at få
væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed være omfattet af krav om en miljøvurdering.
Afgørelse
Assens Kommune har på baggrund af en screening af ansøgning vurderet, at projektet, omfattet
af bilag 2, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i
miljøvurderingsloven.
Vurderingen er gennemført efter kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven.
I afgørelsen har Assens Kommune især lagt vægt på, at projektet har en positiv indvirkning på
nærmiljøet, da projektet reducerer forbruget af fossile brændsler og benytter strøm til
opvarmning. Tidligere forbrug af brændsler er foregået med flis og gas.
Med installation af elkedel kan der opnås en besparelse på op til 3570,7 tons CO2-ækvivalenter.
Projektet vurderes ej at være af en karakter og/eller grad, at det antages at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet med hensyn til forurening eller forringe landskabelige, kulturhistoriske
og naturmæssige værdier.
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Med hensyn til det omgivende miljø (erhvervsområdet) vurderer vi, at der ikke vil forekomme
væsentlige gener med støj, lys og støv i anlægsperioden. Der vil forekomme etablering af
bebyggelse.
Denne screeningsafgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke er krav
om miljøvurdering af projektet. Projektet kan således forudsætte tilladelser eller dispensationer
efter anden lovgivning.
Sagens oplysninger
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er vedlagt som
bilag.
Projektet – kort beskrevet
Placering af elkedel er vist på figur 1 nedenfor. Elkedlen placeres ved eksisterende værk på
Toftegårdsvej 17, 5620 Glamsbjerg.
Projektet medfører opførelse af tilbygning hvori elkedlen skal placeres. Tilbygningen laves til
eksisterende bebyggelse på Toftegårdsvej 17, 5620 Glamsbjerg.
Anlægsarbejdet udføres i byzone.
Venlig hilsen
Ralph Jensen
Planlægger
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Figur 1: Placering af elkedel på Toftegårdsvej 17 i Glamsbjerg..
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Klagevejledning efter miljøvurderingsloven (VVM og screening for VVM-pligt)
Frist for at indgive klage
Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra afgørelsen er meddelt. Det betyder at,
klagefristen udløber den 25. november 2021.
Hvordan klager du?
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder du på www.nævneneshus.dk. Klageportalen kan
også findes via 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. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr (borger) / 1800
kr (foreninger, organisationer, mv.). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og
www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ kan du finde
information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger,
”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mail til supportfunktionen i Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
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 den By, Land og Kultur
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen
til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Hvem kan klage?
Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel,
væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at
beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers
klageberettigelse.
Virkning af at der klages
Hvis der klages rettidigt over en afgørelse efter Planloven, har klagen opsættende virkning. Det
betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning,
men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan
ændre afgørelsen.
Indbringelse for domstolene
Du kan indbringe Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag
skal være anlagt inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen. Uanset om du
anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse,
indtil domstolen måtte bestemme noget andet.
Bilag 3b: Anmeldelse (fremsendes på anmodning).
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