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Afgørelse om, at etablering af 35 MW El-kedel ikke er omfattet af krav 

om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)  

 

Miljøstyrelsen har den 15. marts 2022, modtaget jeres ansøgning via BOM, Hol-

stebro Kommune,  om at etablere en 30 MW Elkedel i  nye bygninger i umiddelbar 

tilknytning til Maabjerg Energy Centers eksisterende bygninger. Projektet er den 

17. maj 2022 ændret til en 35 MW Elkedel. Miljøstyrelsen vurderer at ændringen 

er af underordnet betydning og har ingen miljømæssige konsekvenser.  

Afgørelsen bliver derfor ikke sendt i fornyet høring 

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kun-

ne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering 

(ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 

 

Begrundelse 

 

Miljøstyrelsens screeningsskema med anmeldelse og Miljøstyrelsens vurdering er 

vedlagt som bilag A. 

 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 

gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte. 

 

Sagens oplysninger 

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 

fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og 

beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3.  i Miljøvurderingsbekendtgørelsen2.   

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

1976 af 27. oktober 2021 

 

2Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Be-

kendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 
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Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 3.a) Industrianlæg til fremstilling af elektri-

citet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) i miljøvurde-

ringsloven.  

 

Holstebro Kommune har sendt følgende udtalelse i forbindelse med ansøgningen 

om miljøgodkendelse og anmeldelsen efter miljøvurderingsloven. 

 

Kommentarer modtaget til sagen: 

Udtalelse fra Holstebro Kommune i henhold til godkendelses-bekendtgørelsens § 

7, stk. 3 

MEC BioHeat & Power A/S har d. 11. marts søgt Miljøstyrelsen om tillæg til virk-

somhedens eksisterende miljøgodkendelse fra 2. september 2016, til etablering af 

en 30 MW elkedel på Maabjergværket. De oplyser at elkedlen vil være placeret i en 

tilbygning på ca. 60 m2 i forlængelse af en eksisterende bygning på nuværende 

1.450 m2. 

Miljøstyrelsen Virksomheder er godkendelsesmyndighed, hvorfor Holstebro 

Kommune har nedenstående bemærkninger, jf. § 7 stk. 3 i godkendelsesbekendt-

gørelsen1. 

 

Spildevandsforhold 

Etablering af elkedel medfører generering af processpildevand i forbindelse med 

tømning og rengøring af kedlen. Mængden af spildevand er ikke kendt, men anslås 

jf. projektbeskrivelsen til at være i størrelsesordenen 20 m3 pr. år, samt der er 

nævnt evt. indhold af miljøfremmede stoffer. Processpildevandet tilsluttes MEC 

BioHeat & Power’s interne spildevandssystem. 

Holstebro Kommune vurderer, at der skal indsendes en redegørelse for afledning 

af processpildevand til Holstebro Kommune, som kan danne grundlag for et tillæg 

til MEC BioHeat & Power’s nuværende tilslutningstilladelse. 

 

Vandløb 

Vandløb har ingen indvindinger til projektet, da der kun udledes til renseanlæg og 

da stofmængde (Fe, NaOH m.fl.) til renseanlægget ikke vurderes at kunne påvirke 

tilstanden i Storå efter udledning fra renseanlægget. 

 

Trafikale forhold 

Ingen bemærkninger til vejadgange, da de vil kunne benytte allerede eksisterende. 

 

Forhold til kommunens planlægning 

Virksomheden er beliggende i område reguleret af lokalplan. Lokalplan nr. 1085, 

”Lokalplan for et område til erhverv ved Energivej, Holstebro”. 

Forhold til efterlevelse af vandområde- og naturplaner 

 

Natura 2000-område 

Afstanden til nærmeste Natura 2000-område, site nr. 225, Idom Å og Ormstrup 

Hede, er ca. 11 km, og en negativ påvirkning kan udelukkes. 

 

Bilag IV-arter 
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Holstebro Kommune har ikke kendskab til arter fra EF-Habitatdirektivets Bilag IV 

i nærområdet. 

 

Holstebro Kommune har ikke yderligere bemærkninger. 

 

Natura 2000-områder  

Det er ligeledes Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede 

naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-

reglerne., da projektet ikke har udledninger der kan påvirke Natura 2000 områder 

 

Bilag IV-arter 

Det er ligeledes Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller 

ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter, 

da der ikke er udledninger og den nye bygning ikke vil påvirke bilag 4 arter eller 

levesteder 

 

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 

ansøgningen, med ændringer af 17. maj 2022 og på baggrund af de miljømæssige 

forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort 

om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, 

jf. miljøvurderingslovens § 39. 

 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted samme 

dato som offentliggørelse af miljøgodkendelsen og den samlede revurdering. 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig 

interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der 

som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bru-

gerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som doku-

menterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljø-

vurderingslovens § 50. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 

NEM-ID/MitID.  

 

http://www.mst.dk/
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Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/).  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 

at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 

til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 28. juni 2022.  

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Betingelser mens en klage behandles 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet be-

stemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt 

miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 

efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyt-

tes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenæv-

nets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en kla-

ge opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og næv-

net kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset. 

 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvur-

deringslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en rets-

sag ved domstolene. 

 

 

Med venlig hilsen 

Annemarie Ellen Brix 

 

 

Kopi til: 

Holstebro Kommune 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.domstol.dk/
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Danmarks Naturfredningsforening 

Friluftsrådet 

Noah 

Region Midtjylland 

 



 

   

 

Bilag A.  

# Her indsættes bilag A   



 

   

Bilag B.  

# Her indsættes habitatvurderingen, når den er klar - under udarbejdelse  

  



 

   

Bilag C.  

Her vedlægges bygherres ansøgning, hvis der ikke er brugt det kombinerede ansøgnings- og 

screeningsskema) 


