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Afgørelse om ikke VVM-pligt for Vestforbrændings projektforslag for udbygning af 

fjernvarme i Gladsaxe, etape 1 

 

Baggrund  

I/S Vestforbrænding har fremsendt ansøgningsskema til screening efter miljøvurderingsloven, 

inkl. bilag, dateret 16.09.1011. Projektet omhandler udbygning af fjernvarme i den nordlige del 

af Gladsaxe Kommune, der er fjernvarmeforsynet af Vestforbrænding.  

 

Projektområdet, der fremgår på figur 1 på side 3, omfatter mere end 3.500 matrikler.  

 

Gladsaxe Kommune vurderer, at projektet er omfattet af lovens bilag 2, der indeholder en liste 
over anlæg, der muligvis kan medføre en påvirkning af miljøet. Projektet falder ind under 
punkt 3, b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand.  
 

Kommunen skal derfor, på baggrund af en konkret og faglig vurdering, afgøre om et ansøgt 

anlægsprojekt opført på bilag 2, må antages at påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-

pligtigt, og kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. 

 

Gladsaxe Kommune har gennemført en screening efter retningslinjerne i lovens bilag 6. 

Screeningen fortages hovedsagelig på baggrund af foreliggende oplysninger og almene 

erfaringer.  

 

Afgørelse 

Gladsaxe Kommune, Klima & Natur, har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at projektet 

ikke vil resultere i væsentlige påvirkninger af miljøet, og projektet kan gennemføres uden 

yderligere miljøvurdering efter miljøvurderingsloven1 (ikke VVM-pligt).  

 

På den baggrund træffes der, jf. miljøvurderingslovens1 § 21, afgørelse om at projektet ikke er 

omfattet af krav om miljøvurdering. Projektet kan derfor gennemføres uden udarbejdelse af 

miljøkonsekvensrapport.  

 

Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøvurderes, begrundes med, at projektet efter en 

vurdering af kriterierne i lovens bilag 6, ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, 

 
1 Bekendtgørelse nr. 1976 af 27.10.2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM).    
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herunder medfører forurening, påvirke landskabelige, kulturhistoriske eller naturmæssige 

værdier.  

 

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

skal gennemgå en VVM-proces. Screeningen fremgår af vedlagte screeningsskema.  

 

Screening af projektet – baggrund for afgørelsen 

Gladsaxe Kommune vurderer, at det fremsendte ansøgningsskema omkring projektet, er 

udfyldt korrekt. Vi har vurderet projektets karakteristika, placering samt arten af og kendetegn 

ved den potentielle indvirkning på miljøet.  

 

Det er kommunens vurdering, at projektet som beskrevet, kan udføres uden væsentlige 

negative påvirkninger for miljøet.  
 

I afgørelsen er der især lagt vægt på: 

 

• at projektets dimension og ressourceforbrug er meget begrænset, 

• at projektet ikke vil påvirke grundvandsressourcen i området, 

• at projektet ikke vil påvirke Natura2000- eller § 3-områder, eller bilag VI arter. 

 

Den detaljerede screening fremgår af screeningsskemaet. 

 

Natura2000 og bilag IV arter 

Det er Gladsaxe Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere 

konsekvensvurdering af projektets virkninger på nærmeste Natura 2000-område.  

 

Ansøger forventer ikke, at projektet vil kunne påvirke bilag IV arter, hvorfor det vurderes, at 

der ikke skal foretages en nærmere undersøgelse og vurdering heraf.    

Endvidere vurderer kommunen, at projektet ikke vil have negative påvirkninger på de 

beskyttede bilag IV arter, der er observeret i området, jf. bekendtgørelse om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter2.   

 

Beskrivelse af projektet 

Projektet omhandler udbygning af Vestforbrændingens forsyningsområde i det nordlige 

Gladsaxe. Projektområdet, der kaldes etape 1, fremgår med blå på figuren nedenfor: 

 

 
2 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter, bek. Nr. 1595 af 6. december 2018 
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Figur 1: Figuren viser det nordlige af Gladsaxe Kommune, kommunegrænsen er den sorte linje. De grønne 
arealer viser allerede fjernvarmeforsynede områder, og de blå områder er projektforslaget for etape 1.   

 

Projektet omhandler nedgravning af ledninger i jord og berør mere end 3.500 matrikler. 

Fjernvarmeledningerne etableres hovedsagelig langs vejareal, og etableres i 0,8-1 meters 

dybde.  

 

Der er registreret bilag IV arter, samt rødlistede arter indenfor projektområdet. Ansøger 

beskriver, at da projektet alene omfatter nedgravning af fjernvarmerør i forbindelse med 

eksisterende veje og frem til bebyggelse forventes det ikke at der graves i naturområderne, og 

derved anlægsarbejder ikke vil påvirke hverken rødlistede- eller bilag IV-arter. 

 

En del af projektområdet ligger indenfor fredningerne for hhv. Bagsværd Fort og Smør- 

fedtmosen. Fjernvarmeledningerne placeres alene i vejarealer, og kommer kun til at gå til de 

bygninger, som har varmebehov.  

 

Ansøger vurderer, at projektet ikke er i strid med fredningernes formål. Gladsaxe Kommune er 

enig i denne vurdering.  

 

Høring  

Inden der træffes afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21, skal udkast til afgørelse sendes i 

høring hos berørte myndigheder, jf. lovens § 35, punkt 1.  

 

Udkast til denne afgørelse har derfor været sendt i 14 dages høring hos:  
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• Gladsaxe Kommune: Virksomheder, Klimatilpasning, Byplan & Landskab, Jord & 

Grundvand og Natur. 

 

Der er kommet følgende kommentarer til udkast til afgørelse eller screeningsskemaet i 

høringsperioden: Gladsaxe Kommunes Naturteam præciserer, at Natura2000 område nr. 125 

Brobæk Mose og Gentofte Sø ligeledes ligger tæt på projektområdet. Det vurderes dog ikke at 

have betydning for gennemførelsen af det fremsendte projekt. Derudover har Byplan og 

Landskab påpeget, at der i forbindelse med projektets udførelse, skal være dialog med 

kommunens enheder Landskab og Trafik og Mobilitet omkring gravetilladelser, håndtering af 

vejtræer med videre.  

 

Slutteligt har Gladsaxe Kommunes klimatilpasningsteam bedt om uddybende oplysninger 

omkring risiko for oversvømmelse, særligt grundet en forventning om højtstående grundvand i 

nogle dele af projektområdet. Vestforbrænding har med mail 13.10.2022 redegjort for disse 

forhold. Det fremgår, at fjernvarmerørene er beskyttet mod fugtpåvirkning, herunder kan tåle 

grundvandspåvirkning. Ved forekomst af utæthed (fugt) i rør, vil alarmtråd reagere. En evt. 

grundvandssænkning i forbindelse med etablering, grundet højtstående grundvand, vil være 

meget kortvarig og miljøpåvirkningen vil være af mindre karakter. 

 

Redegørelsen medfører ingen ændringer i Gladsaxe Kommunes vurdering af sagen.  

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside i overensstemmelse med 

miljøvurderingslovens § 36. Afgørelsen vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside 

samme dag som den meddeles til jer.  

 

Klage- og søgsmålsvejledning 

Klage 

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

efter lovens § 49, stk. 1.  

 

Jf. lovens § 50, er de klageberettigede miljø- og fødevareministeren, enhver med en retlig 

interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor 

arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og sin 

repræsenterer mindst 100 medlemmer.  

 

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen der findes på: www.naevneneshus.dk  

 

Klagen skal være oprettet på klageportalen senest 4 uger fra den dag afgørelsen er 

offentliggjort, altså senest d. 25.11.2022.  

 

http://www.naevneneshus.dk/
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Vi gør opmærksom på, at der opkræves gebyr for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Se mere om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet her 3 

 

Søgsmål 

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en retssag. Retssagen skal anlægges ved byretten inden 6 

måneder efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige 25.04.2023 inden kontortids ophør.  

 

 

Venlig hilsen 

Anne Stalk 

 
 
Vedlagt 
Kommenteret ansøgningsskema, dateret af ansøger 16.09.2022  
 
Kopi til: 
DN hovedforening, sendt til dn@dn.dk   

 
3 https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/klagevejledning/ 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/klagevejledning/
mailto:dn@dn.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/klagevejledning/v

