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Virksomheder 
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Ref. marip/marba 

Den 24. marts 2022 

 

Meddelelse om miljøvurderingskrav for anvendelse af 90% affald på 

kraft 5 

 

Miljøstyrelsen har den 1. februar 2022 med supplerende oplysninger af 8. marts 

2022 modtaget jeres reviderede ansøgning om anvendelse af 90% affald som 

brændsel på kraft 5 via Byg og Miljø.  

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i Miljøvurderingsloven 1 

 

Det ansøgte projekt er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1, punkt 10, og der-

for er det omfattet af krav om miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 15. 

 

Projektet indebærer, at mængden af affaldstræ, klassificeret som affald, øges til 

90%.  Endvidere skal der installeres et SCR-anlæg til reduktion af NOx, og der skal 

foretages nogle  ændringer på kraft 5. 

 

At projektet er omfattet af krav om miljøvurdering betyder, at det ikke kan påbe-

gyndes før, der er gennemført en vurdering af projektets indvirkninger på miljøet i 

en miljøkonsekvensrapport og offentligheden har haft mulighed for at fremkomme 

med kommentarer hertil, jf. miljøvurderingslovens § 20, § 15, stk. 1, nr. 2 og § 35, 

samt at der er meddelt tilladelse til projektet jf. miljøvurderingslovens § 25 og mil-

jøvurderingsbekendtgørelsens  § 10. Miljøstyrelsen vil forud for Kronospans udar-

bejdelse af miljøkonsekvens-rapporten afgive en udtalelse om afgrænsning af mil-

jøkonsekvensrapportens indhold jf. miljøvurderingslovens § 23. Det er også et 

krav, at det nødvendige kommunale plangrundlag foreligger, jf. miljøvurderings-

bekendtgørelsens § 11. 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Klagevejledning 

Denne meddelelse kan ikke påklages. 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 

1976 af 27. oktober 2021 
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Med venlig hilsen 

 

Marianne Ripka 

marip@mst.dk    

Dir. tlf.: 72544437 

 

 

 

 

Kopi til:  

 

Syddjurs Kommune syddjurs@syddjurs.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Styrelsen for patientsikkerhed 

 

stps@stps.dk 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
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