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Afgørelse om ikke-VVM-pligt for etablering af akkum uleringstank, Bagges-
vognsvej 32, Sindal 
 
Hjørring Kommune har den 21. december 2022 modtaget jeres anmeldelse af en 10 
MW elkedel. Beliggenheden bliver i eksisterende bygninger på Baggesvognsvej 32, 
Sindal.  
 

Afgørelse 

Hjørring Kommune vurderer på baggrund af den indsendte anmeldelse og kommu-

nens øvrige viden, at projektet hverken på baggrund af dets art, dimensioner eller 

placering, må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Det betyder, at projektet 

ikke skal yderligere miljøvurderes efter VVM-lovens §151. 

 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside 

www.hjoerring.dk.  

 

Begrundelse 

Hjørring Kommune vurderer, at projektet med etablering af en 10 MW elkedel ikke 

må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. De enkelte vurderinger fremgår af 

vedlagte VVM-screeningsskema.  

Hovedårsagen til kommunens vurdering er, at der er tale om, at elkedlen ikke bidra-

ger til væsentlige emissioner eller udledninger til omgivelserne. Akkumuleringstan-

ken muliggør en mere fleksibel udnyttelse af anlægget, idet opvarmningen af fjern-

varmevandet kan enten med gas eller el alt efter tilgængelighed. 

 

 
 

1 Bekendtgørelse nr. 4 af 03.01.2023 af lom om miljøvurdering af planer og programmer of af 
konkrete projekter (VVM) 
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Hvorfor VVM-screening 

Ifølge VVM-loven skal der ved visse anlæg foretages en vurdering af, hvorvidt der 

skal foretages en egentlig miljøvurdering på baggrund af en af bygherre frembragt 

miljøkonsekvensrapport, inden der tages endelig stilling til gennemførelsen af pro-

jektet. 

Elkedlen er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 3.a) Industrianlæg til frem-

stilling af elektricitet, damp og varmt vand. Derfor har Hjørring kommune VVM-

screenet projektet for at vurdere om det på grund af art, dimensioner eller placering 

vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.  

 

Høring af naboer 

Hjørring Kommune skal vurdere, om der kan være berørte parter eller myndigheder 

efter Forvaltningsloven og Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at der ikke er naboer, 

som er individuelt særskilt berørt af etableringen af elkedlen. Det vurderes ligeledes, 

at der ikke er berørte myndigheder, der skal høres. 

 

Klagevejledning 

Du kan som modtager af denne afgørelse klage over retlige spørgsmål i afgørelsen 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet. (VVM-lovens §§ 49-53). 

Det samme kan enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagen samt en 

række foreninger og organisationer.  

 

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest 22.02.2023 . 

 

Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via ”Klageporta-

len”. Link til portalen findes på forsiden af www.nmkn.dk samt via www.virk.dk eller 

www.borger.dk . Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 

om Klageportalen. Nævnet opkræver et gebyr som tilbagebetales ved helt eller del-

vis medhold i klagen. 

 

Ønsker du at få sagen afgjort ved en civil domstol, skal du anlægge sag via politiet 

inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort. Ankestyrelsen vil også på din hen-
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vendelse kunne tage stilling til om Hjørring Kommune har forvaltet sine pligter i sa-

gen. 

 

I øvrigt 
Der er til en hver tid aktindsigt i sagen, og Hjørring Kommunes Team Miljø står til 
rådighed ved spørgsmål.  
 
 
Med venlig hilsen  

Lene Pors 
 
Team Miljø 
Hjørring Kommune 

 
 

 

 

 

Bilag 

- VVM-screening af 13.01.2023 

- Anmeldelsen af 21.12.2022 

 

Øvrige oplysninger er givet via mails og telefon. Der kan gives aktindsigt ved in-

teresse. 

 



 

 

 

 

Vurdering af VVM-pligt i henhold til §21 og bilag 6 i VVM-loven (lov nr. 425 af 18.05.2016 med senere ændringer)   24.01.2023 

 

Screening af – etablering af 10 MW elkedel i eksisterende bygning ejet Sindal Varmeforsyning 

- På baggrund af anmeldelse og kriterierne i VVM-lovens bilag 6 vurderes nedenstående  

Kriterie for vurdering 

Bør undersøges 

nærmere, 

 i form af en re-

degørelse? 

Tekst 

Ja Nej 

1. Projekters karakteristika 

Projekters karakteristika skal især anskues i for-

hold til: 

a) hele projektets dimensioner og udformning 

b) kumulation med andre eksisterende og/eller 

godkendte projekter 

c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, 

jordbund, vand og biodiversitet 

  

NEJ 

Sindal Varmeforsyning ønsker at etablere en 10 MW elkedel, som vil kunne 

erstatte noget produktion af varme på en gaskedel. Dermed bliver varme-

produktionen mere fleksibel. 

 

Ad a)  

Elkedlen placeres i en eksisterende bygning og på et eksisterende funda-

ment, så der ændres ikke på eksisterende bygninger. 

 

Ad b) 

Der er ingen kumulation med andre eksisterende projekter.  

 

 



 

 

 

d) affaldsproduktion 

e) forurening og gener 

f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, 

som er relevante for det pågældende projekt, 

herunder sådanne som forårsages af klimaæn-

dringer, i overensstemmelse med videnskabelig 

viden 

g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som 

følge af vand- eller luftforurening). 

Ad c) 

Kedlen bruger el til opvarmning af behandlet vand til produktion af varme. 

 

Ad d) 

Der er ingen affaldsproduktion i drift fasen. 

 

Ad e) og g) 

Der er ingen fare for forurening eller gener ved drift af elkedlen. 

 

Ad f) 

Der er ingen større fare for uheld ved drift af elkedlen. 

 

 

2. Projekters placering 

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske 

områder, der kan forventes at blive berørt af pro-

jekter, skal tages i betragtning, navnlig: 

a) den eksisterende og godkendte arealanvendel-

se 

b) naturressourcernes (herunder jordbund, jord-

arealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, 

forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i 

  

NEJ 

Hjørring Kommune vurderer den miljømæssige sårbarhed i området er 

forenelig med det lokalplanlagte industriområde, det ligger i. Ligeledes 

placeres elkedlen i en eksisterende bygning. 

 

Ad a) 

Aktivitetens placering vurderes fornuftig og velvalgt. Elkedlen placeres i de 

eksisterende bygninger, som er i den nordlige del af Sindal by.  

 

 



 

 

 

området og dettes undergrund 

c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig op-

mærksomhed på følgende områder: 

i) vådområder, områder langs bredder, flodmun-

dinger 

ii) kystområder og havmiljøet 

iii) bjerg- og skovområder 

iv) naturreservater og -parker 

v) områder, der er registreret eller fredet ved 

national lovgivning; Natura 2000-områder udpe-

get af medlemsstater i henhold til direktiv 

92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF 

vi) områder, hvor det ikke er lykkedes - eller med 

hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykke-

des - at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er 

fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for 

projektet 

vii) tætbefolkede områder 

viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel 

eller arkæologisk betydning. 

Ad b) og c) 

Hjørring Kommune vurderer, at projektet ikke vil få indflydelse på natur-

ressourcer eller overskride det naturlige miljøs bæreevne. 

 

Der er ikke vådområder, kystområder, bjerg- og skovområder eller natur-

parker i nærheden. 

Det nærmeste beskyttede naturområde er en §3-beskyttet eng, som ligger 

på omkring 80 m fra placeringen af bygningerne. Nærmeste Natura2000-

område er ”Tislum Møllebæk”, som ligger 3,5 km mod sydøst. Hjørring 

Kommune vurderer, at aktiviteterne ikke vil få væsentlig indvirkning på 

disse eller andre beskyttede naturområder. 

Nærmeste boligområde ligger ca. 33 m øst for den eksisterende bygning. 

Hjørring Kommune vurderer, at der med etablering af elkedlen i den eksi-

sterende bygning ikke vil blive tale om væsentlige gener. 

 

Hjørring kommune vurderer ligeledes, at der ikke bliver væsentlig påvirk-

ning af landskaber eller lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk 

betydning, idet elkedlen placeres i eksisterende bygning. 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle 

indvirkning på miljøet 

Projektets forventede væsentlige virkninger på 

  

NEJ 

Der forventes ikke negative effekter på miljøet ved projektets aktiviteter. 

Opvarmning af fjernvarmevand med elkedlen erstatter noget af opvarm-

ning med gaskedel. 

 



 

 

 

miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er 

anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under 

hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 

4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til: 

a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige ud-

strækning (f.eks. geografisk område og antallet af 

personer, der forventes berørt) 

b) indvirkningens art 

c) indvirkningens grænseoverskridende karakter 

d) indvirkningens intensitet og kompleksitet 

e) indvirkningens sandsynlighed 

f) indvirkningens forventede indtræden, varig-

hed, hyppighed og reversibilitet 

g) kumulationen af projektets indvirkninger med 

indvirkningerne af andre eksisterende og/eller 

godkendte projekter 

h) muligheden for reelt at begrænse indvirknin-

gerne. 

 

Ad a) 

Der forventes ikke en negativ indvirkning i rummelig eller størrelsesmæssig 

forstand. Der forventes ikke grænseoverskridende effekt. 

 

Ad b) - h) 

Indvirkningen vurderes til at være ikke-intens, ikke-kompleks, ikke-

sandsynlig, og derfor forventes heller ingen kumulation med andre projek-

ter. 

Konklusion  



 

 

 

 

Giver resultatet af screeningen anledning til at anta-

ge, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet 

væsentligt således, at der er VVM-pligtigt og en 

egentlig Miljøkonsekvensvurdering er nødvendig: 

 

 

Hjørring Kommune antager på baggrund af den foreliggende anmeldelse, at projektet med dets 

art, dimensioner og placering, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Hjørring kommune 

træffer derfor afgørelse om ikke-VVM-pligt. 

 

Benyttet materiale i vurderingerne: 

Som grundlag for ovenstående VVM-screening er følgende materialer benyttet: 

− Anmeldelsen af 21.12.2022 med tilhørende bilag 

− Projektforslag af 11.02.2022 om etablering af en 5.000 m3 akkumuleringstank 

− VVM-loven 

− Habitatbekendtgørelsen 
 


