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Afgørelse om VVM-pligt for halmfyret kraftvarmeværk i Lisbjerg ved Aarhus 
 
Naturstyrelsen Aarhus har den 16. november 2011 via Aarhus Kommune modtaget 
jeres anmeldelse om anlæg af et halmfyret kraftvarmeværk i tilknytning til det eksi-
sterende affaldsforbrændingsanlæg i Lisbjerg, hvilket bl.a. indebærer værkernes 
fælles anvendelse af det eksisterende skorstensanlæg.  
 
Afgørelse 
Naturstyrelsen Aarhus har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet 
vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truf-
fet efter § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning. 
 
Naturstyrelsen har vurderet, at der er VVM-pligt for anlægsprojektet, fordi VVM-
screeningen omfatter flere screeningspunkter med miljøpåvirkninger, som ikke på 
grundlag af anmeldelsen eller nuværende viden kan afgrænses eller afklares i et 
omfang, så det med overvejende sandsynlighed kan udelukkes, at disse miljøpå-
virkninger kunne være væsentlige.  
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
VVM-pligten indebærer at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt kommu-
neplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en redegørelse, der indeholder en 
vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt tilladelse til projektet. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Anlæg af et halmfyret kraftvarmeværk er omfattet af bilag 2, punkt 3 a) i nævnte 
bekendtgørelse; industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. 
 
Myndighedskompetencen 
I henhold til VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 3 varetager Naturstyrelsen kommu-
nalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlæg omfattet af denne bekendtgørelse, 
hvor godkendelseskompetencen efter § 40 i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til 
Miljøstyrelsen, hvis det det anmeldte anlægs etablering forudsætter tilvejebringelse 
af en lokalplan. 
 
Naturstyrelsen Aarhus har den 16. januar 2012 deltaget i et myndighedsmøde med 
Aarhus Kommune, som har klarlagt anlæggets sammenhæng med den kommunale 
planlægning, og hvor det blev afklaret, at projektet kræver en ny lokalplan. Der 
blev også drøftet et procesforløb, som bl.a. indebærer kommunal lokalplanlægning 
for projektet sideløbende med VVM proceduren.  
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Når Aarhus Kommune bekræfter, at kommunen på grundlag af denne screeningsaf-
gørelse vil i igangsætte lokalplanlægning for det anmeldte anlæg sideløbende med 
VVM proceduren, overgår myndighedskompetencen for VVM proceduren til Mil-
jøstyrelsen. 
 
Høring af andre berørte myndigheder 
Det vurderes, at en høring af andre myndigheder ikke vil kunne supplere oven-
nævnte myndighedsmøde med tilstrækkelig ny viden til at kunne ændre screenings-
afgørelsen, hvorfor en sådan høring afventer igangsættelse af VVM proceduren. 
 
Offentliggørelse m.m. 
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende indkal-
delse af ideer og forslag, såfremt I ønsker VVM proceduren igangsat. Tidspunktet 
herfor aftales nærmere med jer. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 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 
jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes 
direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller 
som e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets 
behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 
3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil 
efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 
 
Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørel-
sens offentlige bekendtgørelse. 
      
Med venlig hilsen 
 
 
Leni Petersen 
Arkitekt maa 
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Aarhus Kommune 
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Bilag A: Screeningsnotat   


