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Afgørelse om, at udskiftning af halmkedel ikke er omfattet af krav om VVM-pligt  

 

Langeland Kommune har den 9. juni 2018 modtaget en ansøgning fra Sydlangeland 

Fjernvarme AMBA, omhandlende udskiftning af halmkedel på selskabets anlæg Øster-

skovvej 2b, 5932 Humble. Ansøger har samtidig indsendt en ansøgning til afgørelse af, 

om projektet er omfattet af VVM-pligt. Der er den 18. maj 2020 modtaget en ny ansøg-

ning, da der ønskes en halmkedel fra en anden fabrikant, end angivet i ansøgningen fra 

9. juni 2018.  

 

Vurdering 

Langeland Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven1, bi-

lag 2 pkt. 3 ENERGINDUSTRIEN, litra a: ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, 

damp og varmt vand”. 

 

Projektet skal således som et minimum screenes efter LBK 1225. 

 

Det skal derfor igennem en screenings proces vurderes, om udskiftningen af kedlen er 

omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) inden, det kan tillades. Screeningen skal 

danne grundlag for en vurdering af, om projektet på baggrund af dets art, dimensioner 

eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Langeland Kommune er kompetent myndighed, idet projektet ikke er omfattet af be-

stemmelser i miljøvurderingslovens kapitel 6, § 17 stk. 2-7 eller kapitel 2 i myndigheds-

bekendtgørelsen2 

 

Afgørelse 

Langeland Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at det beskrevne ikke vil 

medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og kommunen har truffet afgørelse om, 

at udskiftningen ikke er VVM-pligtigt, dvs. der ikke er krav om miljøvurdering.  

 

 

 

1 Bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 

2 Bekendtgørelse nr. 913 af 130/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, program-

mer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)  
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Langeland Kommune har gennemgået de indsendte oplysninger og foretaget en vurde-

ring i forhold til det omgivende miljø og fundet, at det ansøgte, ikke kan have væsentlige 

skadelige indvirkninger på miljøet. 

Vurderingen er fortaget med baggrund i Sydlangeland Fjernvarmes oplysninger og efter 

miljøvurderingslovens bilag 6. 

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 

25/10/2018). 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse til at påbegynde projektet, men alene en afgø-

relse om, at udskiftningen af kedlen ikke skal gennem en miljøvurdering, før Langeland 

Kommune kan træffe yderligere afgørelser om det ansøgte. 

 

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er Sydlangeland Fjernvarme forpligtet 

til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om 

ændringen udløser VVM-pligt. 

 

Afgørelsen forventes offentliggjort på Langeland Kommunes hjemmeside den 5. juni 

2020 med mulighed for at indbringe klager over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet inden for 4 uger fra annonceringsdatoen. Selve screeningsdokumentet kan udle-

veres ved henvendelse på mail til: hgm@langelandkommune.dk 

 

Det ansøgte projekt, der ligger til grund for afgørelsen  

Projektet vedrører en udskiftning af den eksisterende Vølund halmkedel med en ny 

halmkedel af mærket Danstroker Verdo Straw Master. Den eksisterede Vølund halmkedel 

er 24 år er udtjent og udgør en forsyningssikkerhedsmæssig risiko, da flere reservedele 

ikke længere produceres. 

 

Den ny halmkedel bestykkes med både posefilter og røggaskondensering. Bygnings-

mæssigt vil det nye kedelanlæg kunne rummes af eksisterende bygninger, hvorfor de 

bygningsmæssige arbejder vurderes begrænsede. 

 

Dele af det eksisterende halmtransportanlæg fra halmlager til kedel renoveres, da det 

har en fornuftig tilstand. Grundet at der etableres røggaskondensering skal den eksiste-

rende skorsten udskiftes til ny skorsten med rustfri røgrør. 
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Fig. 1 :Luftfoto med angivelse af placering af ny kedel 

 

Der er i afgørelsen lagt vægt på; 

• at projektet ikke vil påvirke beskyttet natur. 

• at projektet ikke vil påvirke egnede levesteder for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV og 

at projektet derfor ikke vil skade bilag IV arter eller deres yngel- og eller rasteområder. 

• at projektet ikke udgør en risiko for områder med særlige drikkevandsinteresser. 

• at landskabet ikke påvirkes, da der ikke sker væsentlige bygningsmæssige ændrin-
ger 

 

Øvrige bemærkninger 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke er omfattet 

af VVM-reglerne. 

 

Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i projektet som beskrevet i ansøgningen 

af 9. juli 2018 samt rettelse af 18. maj 2020, og på baggrund af de miljømæssige forud-

sætninger, der er gældende på afgørelsestidspunktet. 
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Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge planlovens §§ 58 

og 59. Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig 

interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor 

arealanvendelsen. Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på 

www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra offentlig-

gørelsen.  

Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Langeland Kommune om klagen giver 

anledning til at ændre afgørelsen. Hvis Kommunen fastholder afgørelsen, sender vi rele-

vante oplysninger i sagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. 

for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer til Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer 

Miljø- og Fødevareklagenævnet gebyret. 

Hvis du mener, du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

kontakte Langeland Kommune. Om du fritages, er Miljø- og Fødevareklagenævnets afgø-

relse. 

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men udnyttelse af afgørelsen 

sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen, jf. § 53. 

 

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den er offent-

liggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative 

afgørelse foreligger, jf. § 54. 

 

Aktindsigt 

Langeland Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af Forvaltningsloveni og Of-

fentlighedslovensii § 7 er mulighed for aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der føl-

ger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. An-

modning om aktindsigt kan rettes til Langeland Kommune, Teknik og Miljø, Fredensvej 

1, 5900 Rudkøbing eller teknik.miljoe@langelandkommune.Ligeledes skal kommunen 

efter persondataloven gøre opmærksom på, at dine henvendelser og øvrige oplysninger i 

sagen bliver registreret i Langeland Kommune. Yderligere oplysninger kan indhentes hos 

Langeland Kommune teknik.miljoe@langelandkommune. 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig. 

 

Venlig hilsen 

 

Helle Madsen 

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f7801811-8d4c-4a1c-8b36-8b5157420e59
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/naevn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
mailto:teknik.miljoe@langelandkommune
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DFP, att: Morten Søgaard Nielsen email: msn@dfp.dk/post@dfp.dk 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i  Forvaltningsloven. LBK nr 433 af 22/04/2014  

ii  Offentlighedsloven. – LOV nr 606 af 12/6/2013  


