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Afgørelse om at 100 % biomassefyring på Studstrupværkets blok 3
ikke er VVM-pligtigt
Miljøcenter Århus har den 17. december 2008 modtaget jeres anmeldelse
vedrørende 100 % biomassefyring på Studstrupværkets blok 3. Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december
2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Miljøcenter Århus har vurderet, om 100 % biomassefyring på Studstrupværket er omfattet af bilag 1, punkt 2 a), konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk effekt på mindst
120 MW. Den ansøgte ændring af anlægget til 100 % biomassefyring vurderes dog ikke at kunne sidestilles med et nyt anlæg, eftersom kedlen og
fleste øvrige elementer, der indgår i projektet, er eksisterende. Det ansøgte
er derfor omfattet af punkt 14 i bilag 2. Som nævnt ovenfor er anlæg og projekter angivet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis det må antages, at anlægget vil
påvirke miljøet væsentligt.
Miljøcentret har den 9. december 2009 truffet afgørelse i sagen. Der er
imidlertid i forbindelse med behandlingen af miljøgodkendelsen sket nogle
justeringer af emissionsgrænser for HCl og CO i forhold til det grundlag, der
forelå for VVM-screeningsafgørelsen i december 2009. Miljøcentret har derfor fundet, at der skal træffes en ny afgørelsen i sagen.
Afgørelse
Miljøcenter Århus har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2.
Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses i vedlagte notat.
Afgørelsen offentliggøres i Århus Onsdag den 29. september 2010 og på
www.blst.dk under annoncer.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at
projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før miljøcenteret kan træffe
afgørelse i sagen. Gennemførelse af projektet forudsætter behandling efter
miljøbeskyttelsesloven.
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Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som Dong
Energy har beskrevet for miljøcenteret og på baggrund af de miljømæssige
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.
Hvis projektet ændres, er virksomheden forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om
ændringen udløser VVM-pligt.
Hvis der går længere tid, inden projektet gennemføres, bør der også ske
fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelsen (planlovens § 58 og § 59).
Klagefristen er 27. oktober 2010. Klagen skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-mail til
nkn@nkn.dk.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får
helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
I tilfælde af klage kan Naturklagenævnet beslutte at eventuelt meddelte tilladelser ikke må udnyttes før klagesagen er færdigbehandlet.
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 29. marts 2011.
Med venlig hilsen
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