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VVM screening af spidslastanlæg
Gladsaxe Kommune modtog 10.04.2019 jeres ansøgning om etablering af en spidslast elkedel
på 80 MW på Transformervej 7A. Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 3a i VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018. (Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp
og varmt vand).
CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) ønsker at etablere et spids- og reservelast
varmeanlæg På Transformervej 7A i Mørkhøj Erhvervskvarter. Spids-og reservelast anlægget
skal sikre, at varmeproduktionen hurtigt kan øges i de perioder, hvor kunderne efterspørger
ekstraordinært meget varme, eller når de store kraftvarmeblokke falder ud. Spidslastperioderne finder typisk sted om morgenen, om aftenen og på kolde og blæsende vinterdage.
Afgørelse
Gladsaxe Kommune har foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke vil påvirke
miljøet væsentligt. Projektet kan derfor gennemføres uden at der udarbejdes miljøkonsekvensrapport (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-bekendtgørelsen. Begrundelsen fremgår
af vedlagte screeningsskema.
Afgørelsen vil blive offentliggjort 23.04.2019 på kommunens hjemmeside: gladsaxe.dk/vvm
Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgørelse af, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før de nødvendige tilladelser kan udstedes. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter lovgivningen i øvrigt.
Klagevejledning
I kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I kan kun klage over retlige forhold i sagen, det vil sige spørgsmål om overholdelse af miljøvurderingslovens regler om behandling af VVM-sager.
Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er offentliggjort den 23.04.2019.
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I klager via klageportalen, som I finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor I logger på
med NemID. I søgefeltet, skal I skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og
”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i
Klageportalen.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at I indbetaler
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Når
nævnet har modtaget klagen, sender de en opkrævning på gebyret. Miljø- og Fødevareklagenævnet begynder først at behandle klagen, når de har modtaget gebyret.
Gebyret betales tilbage, hvis:
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
• I får helt eller delvis medhold i klagen, eller
• klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi
klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan desuden beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klageren
trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage meget sent. Hvis I vil
indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det, inden der er gået seks måneder, fra I har
modtaget besked om afgørelsen.
Bilag:
Screeningsskema af 11.04.2019
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