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Afgørelse om at fjernvarmeprojekt for Fjernvarme-
centralen Avedøre Holme ikke er omfattet af 
miljøvurderingspligt 
 

Rambøll A/S har d. 25. oktober 2021 på vegne af Fjernvarmecentralen Avedøre 

Holme (herefter benævnt FAH) ansøgt Hvidovre Kommune om at træffe 

afgørelse om hvorvidt fjernvarmeprojekt vedr. hhv. omkobling til modtagelse af 

procesvarme fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (herefter benævnt VEKS) 

samt afkobling af ’højtemperatur procesvarme’ til virksomheder på Avedøre 

Holme, er omfattet af miljøvurderingspligt. 

 

Afgørelse  

Hvidovre Kommune har som miljøvurderingsmyndighed vurderet, at  

realiseringen af det ansøgte projekt ikke risikerer at medføre en væsentlig negativ 

påvirkning af miljøet. 

  

Vurderingen er foretaget med hensyn til miljøbegrebet listet i lovens § 1 stk. 2. samt 

kriterierne i lovens bilag 6. Vurderingen er sket på baggrund af ansøgningsoplysninger, 

foreliggende miljø- og naturoplysninger samt kommunens faglige viden på området. 

 

På baggrund af vurderingen, træffer Hvidovre Kommune hermed afgørelse om at 

projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.  

 

Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens1 § 21.  

 

Kommunens vurdering af det ansøgtes projekts potentielle miljøpåvirkning af de 

individuelle miljøforhold fremgår af nedenstående afsnit. 

 

Lovgrundlag  

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens pkt. 13a) jf. pkt. 3a) 

 

pkt. 13a): Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som 

allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige 

                                                
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM), LBK nr. 973 af 25/06/2020 
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skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af 

bilag 1). 

 

pkt. 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som 

ikke er omfattet af bilag 1). 

  

Bilag 2. oplister projekter, der ikke er obligatorisk miljøvurderingspligtige, men som skal 

screenes med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt projektet risikerer at kunne 

påvirke miljøet væsentligt og dermed bliver omfattet af miljøvurderingspligt. 

 

Iht. lovens § 18 stk. 1. skal bygherre før etablering, udvidelse eller ændring af projekter 

omfattet af bilag 2 indgive en skriftlig ansøgning om projektet til VVM-myndigheden. 

VVM-myndigheden skal på grundlag af bygherrens ansøgning, iht. § 21 træffe 

afgørelse om, hvorvidt et projekt listet på bilag 2 er omfattet af lovens krav om 

miljøvurdering og tilladelse. 

 

En screeningsafgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet 

ikke er miljøvurderingspligtigt. Projektet kan kræve andre tilladelser, godkendelser og 

dispensationer meddelt i henhold til anden lovgivning for at kunne gennemføres 

lovmedholdeligt. 

 

Beskrivelse af det ansøgte projekt 

Det ansøgte projekt vedrører hhv. omkobling fra Avedøremærket således, at der 

fremadrettet kan aftages varme fra VEKS forsyningsnetværk. Endvidere vedrører 

projektet, at virksomheder med behov for højtemperatur procesvarme overgår til 

egenproduktion. Dermed kan temperaturen i fjernvarmevandet sænkes. Projektet 

forventes i driftet fra og med d. 1. januar 2023. 

 

Projektplaceringen fremgår af nedenstående kort. 

 
Kort 1: Oversigtskort over Avedøre Holme. Placeringen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme er angivet 
på kortet. 
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Hvidovre Kommunes vurdering af det ansøgte projekts potentielle påvirkning af 

miljøforhold 

 

Vurdering ift. plan- og zoneforhold mv. 

 

Lokalplanen: 

Projektarealet er omfattet af Lokalplan 507 Industrikvarteret Avedøre Holme. Projektet 

vurderes at kunne realiseres inden for gældende bestemmelser i lokalplanen. 

 

Kystnærhedszonen: 

Projektet ligger i kystnærhedszonen inden for 3 km fra kysten, men vil ikke medføre 

visuel eller funktionel påvirkning af denne. 

 

Vurdering ift. habitatbekendtgørelsen2 og naturværdier 

 

Habitatbekendtgørelsen:  

 

Habitat: 

Projektområdet er ikke udlagt som habitat eller fuglebeskyttelsesområde. 

Det nærmeste internationalt beskyttede område er Natura 2000-område nr. 143 – 

Vestamager og havet syd for.  Området udgøres af Habitatområde H127 og 

Fuglebeskyttelsesområde F11. Projektændringen vil ikke medføre ændringen i 

arealanvendelse eller øgning af miljømæssigt relevante emissioner og vurderes derfor 

ikke at påvirke de arter og biotoper der udgør udpegningsgrundlaget for områderne.  

 

Bilag IV-arter: 

Bilag IV-arterne Grønbroget tudse og Dværgflagermus er registreret indenfor en 500m 

radius af Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Da projektet ikke vil medføre ændring i 

arealanvendelse eller øgning af miljømæssigt relevante emissioner, risikerer 

realiseringen af projektet ikke at påvirke arterne. 

 
Naturværdier: 

Da projektet ikke vil medføre ændring i arealanvendelse eller øgning af miljømæssigt 

relevante emissioner, vil der ikke være risiko for at projektet medfører påvirkning af 

øvrige naturværdier.  

 

Vurdering ift. jordarealer, landskab og kulturarv 

Projektet medfører ikke ændringer i arealanvendelse og vil derfor ikke risikere at 

påvirke jordarealer, landskab og kulturarv. 

 

Vurdering ift. klima og menneske- og naturskabte katastrofe- og ulykkesrisici 

Projektet vurderes ikke have væsentlig sårbarhed overfor oversvømmelse, 

naturkatastrofer eller ulykker, ligesom det heller ikke vurderes at ville bidrage til en øget 

risiko for påvirkning af disse faktorer. 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter1 , BEK nr. 2091 af 12/11/2021 
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Materielle goder og ressourceeffektivitet 

 

Materielle goder: 

Realiseringen af det ansøgte projekt vil ikke medføre en væsentlig påvirkning af 

materielle goder.  

 

Ressourceeffektivitet: 

Realiseringen af projektet anslåes over en 20 årig periode at afstedkomme en 

ressourcereduktion på ca. 500.000GJ sammenholdt med en fortsat uændret 

varmeforsyning i området.  

 

Luftforurening 

Realiseringen af projektet beregnes over en 20årig periode at medføre en reduktion i 

udledningen af drivhusgasser med ca. 55% sammenholdt med en fortsat uændret 

varmeforsyning i området. Ligeledes beregnes NOx-udledningen ligeledes at falde ca. 

19% som følge af realisering af projektet.  

 

Vurdering ift. projektets potentielle påvirkning af støj, luft, jord, grundvand og 

overfladevand   

Projektet vil ikke i hverken drift- eller anlægsfase medføre øgede direkte emissioner til 

omgivende miljø, ligesom projektet heller ikke vurderes at medføre øgede potentielle 

miljørisici gennem behov for øgede oplag af olie, kemikalier eller lign. På baggrund af 

disse forhold, vurderes projektet samlet set ikke at medføre støjgener eller en øget 

risiko for påvirkning af luft, jord, grundvand og overfladevand. 

 

Befolkningen og menneskers sundhed 

Med henvisning til ovennævnte afsnit vil projektet ikke risikerer at påvirke befolkningen 

eller menneskers sundhed. 

 

Kumulative effekter 

Da den negative miljøpåvirkning som følge af det ansøgte projekt er meget begrænset, 

vurderes der ikke at være risiko for væsentlige kumulative effekter  

 

Offentliggørelse  

Hvidovre Kommunes afgørelse offentliggøres d.d. på kommunens hjemmeside, jf. 

lovens § 36.  

 

Klagevejledning 

Hvidovre Kommunes afgørelse i henhold til § 21, kan for så vidt angår retlige 

spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 49. 

 

Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Klagen skal således indgives senest 

den 8. marts 2022. 

 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende 

foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 

varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har 

vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 

100 medlemmer. 

 

Der klages ved at fremsende klage via Klageportalen, som findes på adressen 

https://kpo.naevneneshus.dk/, www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på 
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Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre 

Kommune via Klageportalen. 

 

Der skal betales et gebyr til klagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800, - kr. for 

virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales hvis 

klager får medhold i klagen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den 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 Miljø- og 

Fødevareklagenævnet: mfkn@naevneneshus.dk. Hvis du er fritaget for at bruge Digital 

Post af din kommune, bedes du oplyse det i din anmodning. 

 

Yderligere oplysninger  

Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.  

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler  

 

Eventuel domstolsprøvelse  

Hvis I vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af 

afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
   

Jonas Prehn   

Specialkonsulent, Plan og Miljø 

Hvidovre Kommune 
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