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10 MW elkedel kan indeholdes i gældende miljøgodken delse 

Sindal Varmeforsyning ønsker at etablere en elkedel på Baggesvognsvej 32 til op-

varmning af fjernvarmevand, så der bliver bedre mulighed for en mere fleksibel pro-

duktion på varmeværket.  

Ansøgning om screening efter Miljøvurderingsloven1 blev indsendt den 21.12.2022, 

mens en projektforslaget blev indsendt til indsendt Hjørring Kommunes Planafdeling 

den 11.02.2022. Materialet kan fås ved henvendelse. 

 

Afgørelse 
Hjørring Kommune træffer hermed afgørelse om, at elkedlen ikke er godkendelses-
pligtigt, idet den kan indeholdes i miljøgodkendelse af Sindal Varmeforsyning, Bag-
gesvognsvej 32 af 14. maj 2018. 
Afgørelsen træffes efter § 33 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven2 og § 3 stk. 2 i Godken-
debekendtgørelsen3. 
 

Hjørring Kommunes vurdering 

Sindal Varmeforsyning har et miljøgodkendt kraftvarmeværk på Bakkesvognsvej 32 

opført på Godkendelsesbekendtgørelsens4 bilag 2 under listepunkt G201 Kraftprodu-

cerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med 

en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. 

 

Der er ansøgt om en 10 MW elkedel, der anlægges i eksisterende bygninger, hvor 

der engang har stået en oliekedel. Etableringen kræver ingen bygningsmæssige æn-

dringer. 

 

 
1 LBK nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) 
2  Lov nr. 358 om miljøbeskyttelse af 6. juni 1991 jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19/01/2022 
3 Bek. nr. 2080 af 15/11/2021 om miljøgodkendelse af listevirksomhed 
4 Bekendtgørelse nr. 2080 af 15.11.2021 om miljøgodkendelse af listevirksomhed 
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Da elkedlen hverken giver anledning til øget forurening, risiko for gener og da der 

ikke er behov for af fastsætte nye vilkår i miljøgodkendelsen, træffer Hjørring Kom-

mune afgørelse om, at etableringen af elkedlen ikke er omfattet af en ny godkendel-

sespligt. 

 

Annoncering af afgørelsen 

Denne afgørelse bliver annonceret på Hjørring Kommunes hjemmeside den 

24.01.2023 og en notits sættes i lokalavisen. Afgørelsen bliver desuden offentliggjort 

på DMA (Digital MiljøAdministration) 

 

Klagevejledning 
Spørgsmål om godkendelsespligt kan ikke påklages til anden administrativ myndig-

hed, jf. § 37 i Miljøbeskyttelsesloven og § 61 i Godkendebekendtgørelsen. 

Ankestyrelsen (tidligere Statsforvaltningen) kan dog til enhver tid på henvendelse 

tage stilling til, om Hjørring Kommune lever op til sine forpligtigelser. Der kan også 

anlægges civilt søgsmål inden 6 måneder fra dato for denne afgørelse. 

 

Afslutningsvis 
Der gøres opmærksom på at denne afgørelse ikke erstatter tilladelser efter anden 

lovgivning. Der er til enhver tid aktindsigt i sagen5, og Team Miljø står til rådighed, 

hvis der er spørgsmål. 

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig eller en af mine kollegaer på 

e-mail: teammiljoe@hjoerring.dk eller på telefon 7233 6730. 

 

Med venlig hilsen  

Lene Pors 
Team Miljø 
 

 
 

 
5 Jf. miljøoplysningsloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven. 
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Bilag 
 

- VVM-screeningsafgørelse af 24.01.2023 
- Projektforslag Sindal Varmeforsyning – Etablering af en akkumuleringstank 

 
 


