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Tillæg til miljøgodkendelse for varmecentral og 
nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 
30, 2650 Hvidovre 
 

Niras A/S har på vegne af Region Hovedstaden, Center for Ejendomme d. 

20. april 2021 ansøgt Hvidovre Kommune om, godkendelse af udvidelse af 

nødstrømsanlægget ved Hvidovre Hospital.  

Med udvidelsen ændres antallet dieseldrevne nødgeneratorer fra 5 til 6. 

Udvidelsen medfører at nødstrømsanlæggets samlede effekt øges fra 15,5 

MW til 18,5 MW. Ansøger har oplyst de vil øge afkasthøjden for alle 

nødstrømsgeneratorerne til 23 m for at sikre overholdelsen af gældende 

grænseværdier for koncentration af forureningsstoffer ift. virksomhedens 

naboer.  

 

Nødstrømsanlægget er sammen med varmecentralen på Hvidovre Hospital 

en godkendelsespligtig virksomhed omfattet af § 33 i 

miljøbeskyttelsesloven1.Udvidelser eller ændringer der kan medføre øget 

forurening skal derfor godkendes af Hvidovre Kommune. 

 

Afgørelse  

På grundlag af de fremsendte ansøgningsoplysninger godkender Hvidovre 

Kommune hermed: 

 

- at nødstrømsanlægget udvides med en ekstra nødstrømsgenerator 

således at anlæggets samlede ind effekt opjusteres til 18,5 MW 

 

- at afkasthøjden for det eksisterende nødstrømsanlæg øges til 23 m. 

 

Godkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven, 

samt § 3, stk. 1 og § 36, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen2. 

 

Godkendelsen gives på følgende vilkår angivet i følgende afsnit.  

Som udgangspunkt er vilkåret rets-beskyttet i en periode på 8 år fra 

godkendelsens dato.  

 

 

                                                
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19/01/2022 
2 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2080 af 15/11/2021 
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Tillægsvilkår for fyringsanlæg 

 

Vilkår 27. 

 

Afkasthøjde for de respektive generatorer i nødstrømsanlægget skal som 

minimum overholde nedenstående værdier: 

 

Nødstrømsgenerator nr.  Afkasthøjde (meter over terræn)  

1 23 

2 23 

3 23 

4 23 

5 23 

6 22 

Tabel 1: Afkasthøjden er fastsat under forudsætning af fastholdelse af nuværende 

driftsforhold herunder luftmængde i afkast på 350m3/min v. 5% O2 

 

Øvrig regulering virksomheden 

Foruden vilkår fastsat i nærværende afgørelse er virksomheden reguleret af 

vilkår fastsat i miljøgodkendelse af 18. december 20123 og påbud af 21. 

oktober 20164. 

 

Nødstrømsanlægget vil endvidere være omfattet af bestemmelser fastsat i 

bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg5, for så vidt angår krav til 

egenkontrol, indretning og drift mv..  

 

Miljøteknisk vurdering af den ansøgte udvidelse af nødstrømsanlægget 

Nødstrømsanlægget ved Hvidovre Hospital har siden miljøgodkendelsen i 

2012 ikke været underlagt specifikke krav ift. emission eller bidragsværdier, 

da miljøpåvirkning fra anlægget har været vurderet af mindre miljømæssig 

betydning. 

 

Med fastsættelse af vilkår 27. vurderes det, at det sikres at miljøreguleringen 

af udledningerne fra nødstrømsanlægget følger gældende regler og BAT-

implementering fastsat i bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg. 

 

Der vil være en meget begrænset potentielt øget emission af stoffer som 

følge af udvidelsen af anlægget. Samtidig vurderes den øgede afkasthøjde at 

medføre en markant reduceret koncentration af forureningsstoffer i luften i 

nærområdet. 

  

                                                
3 Miljøgodkendelse af varmecentral på Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre 
4 Påbud om ændring af Vilkår i miljøgodkendelse samt § 12 dispensation efter store fyr 

bekendtgørelsen1 til Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre 
5 Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, BEK. nr. 1535 af 09/12/2019 

Miljø- og Fødevareministeriet 
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Ansøger har med OML-beregninger redegjort for, at Nødstrømsanlægget 

med en øgning af afkasthøjden på anlægget fra 12,5 til 23 m sikrer at 

gældende B-værdier kan overholdes. 

 

Samlet set vurderes den ansøgte udvidelse af anlægget at medføre en 

reduceret miljøpåvirkning af omgivelserne. 

 

Væsentlighedsvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen6 

Der er ikke noget arealmæssigt overlap mellem projektarealet og 

internationale naturbeskyttelsesområder eller registreringer af arter omfattet 

af habitatdirektivets bilag IV.  

 

Nærmeste internationale beskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 

143, Habitatområde nr. 127 og Fuglebeskyttelsesområde F111 ’Vestamager 

og havet syd for’ som ligger ca. 2.8km sydøst for projektområdet.  

 

Grundet afstanden og projektets vurderes den øgede afkasthøjde sikre 

vurderes det ansøgte projekt ikke at risikere at medføre en påvirkning af de 

arter og habitater der udgør udpegningsgrundlaget for området. 

 

 

Grundlag for afgørelse 

Ansøgningsoplysning 

- Miljøansøgning/-anmeldelse Udvidelse af nødstrømsanlæg, dateret 

10 marts 2021, fremsendt d. 20. april 2021. 

- Ansøgning om afgørelse efter miljøvurderingslovens7 § 21(VVM-

screening) af 3. juni 2021. 

- Supplerende oplysninger af 14. juli 2021 

 

Eksisterende afgørelser 

- Miljøgodkendelse af varmecentral på Hvidovre Hospital, Kettegård 

Allé 30 2650 Hvidovre, 18. december 2012 

- Påbud om ændring af Vilkår i miljøgodkendelse samt § 12 

dispensation efter store fyr bekendtgørelsen til Hvidovre Hospital, 

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre, 21. oktober 2016 

- Afgørelse om ikke godkendelsespligt for nyt nødstrømsanlæg på 

Hvidovre Hospital, Kettegårds Allé 30, 2650 Hvidovre, 11. marts 2014 

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt 

Det ansøgte projekt har været offentliggjort i forbindelse med VVM-

screeningen, der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse hermed. 

Hvidovre Kommune traf d. 31. august 2021 afgørelse om at udvidelsen ikke 

er omfattet VVM-pligt. Afgørelsen blev ikke påklaget. 

 

Høring 

Et udkast til afgørelsen er d. 21. januar 2021 sendt i høring hos 

virksomheden, som ikke kom med bemærkninger. 

 

 

 
                                                
6 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 2091 af 12/11/2021 
7  
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Offentliggørelse og klagevejledning 

Hvidovre Kommunes afgørelse offentliggøres digitalt på Hvidovre.dk samt 

Digital Miljø Administration, dma.mst.dk.  

 

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

• afgørelsens adressat  

• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald   

• Styrelsen for Patientsikkerhed  

• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 

99 og 100  

• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket 

underretning om afgørelsen 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet.  

 

Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på 

www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID eller 

MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hvidovre Kommune. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 

 

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for 

virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-

klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/).  

 

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 Hvidovre Kommune. 

 

Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 

kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest d. 11. marts 2022. 

 

Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens 

udløb til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af den påklagede 

afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. 

 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens 

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre 

nævnet bestemmer noget andet.  

 

Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og 

Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om 

miljøgodkendelse.  
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Hvis Hvidovre Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet 

en klage over afgørelsen, orienterer kommunen virksomheden herom. 

Kommunen orienterer ligeledes virksomheden, hvis kommunen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.  

 

Herudover orienterer Hvidovre Kommune ikke virksomheden.  

 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, 

skal det ske senest 6 måneder efter, at Hvidovre Kommune har meddelt 

afgørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Jonas Prehn 

Specialkonsulent 

Hvidovre Kommune 


