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Virksomheder 

J.nr. 2022-41738 

Ref. Marip/kabje 

Den 2. januar 2023 

 

 

Afgørelse om, at vilkårsændring på Studstrupværket ikke er omfattet 

af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt) 

 

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Ørsted A/S, Studstrupværket, Ny 

Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup om ændret kontrolprogram for luftformige emis-

sioner af HF og ændrede støjgrænser i rekreativt område. 

 

Afgørelse 

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

kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurde-

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

 

Begrundelse 

Virksomheden er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, pkt. 2 a). Projektet er 

omfattet af bilag 2, punkt 13 a). 

  

Det ansøgte omfatter ændret kontrolprogram for HF og ændrede støjgrænser i re-

kreativt område. 

 

Der sker ingen ændringer af anlæg eller areal som følge af det ansøgte.  Der er såle-

des heller ingen ændringer i råstofforbrug, spildevand eller affaldsmængder/hånd-

tering.  
 

Ændringen af frekvensen for måling af HF ved biomassefyring giver ikke anled-

ning til ændrede miljøpåvirkninger. 

 

Miljøstyrelsen har i revurdering og miljøgodkendelse af 16. juli 2021 stillet vilkår 

med støjgrænser i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 2004. 

Studstrupværket har fremsendt beregninger, som viser, at de vejledende støjgræn-

ser overskrides i de nærmest liggende rekreative områder. Studstrupværket vurde-

rer, at en støjdæmpning til 35 dB(A) i de rekreative områder ikke er teknisk mu-

ligt, da op mod 35 støjkilder skal dæmpes mellem 1 og 30 dB(A).  

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

973 af 25. juni 2020 

mailto:stsku@orsted.dk
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Derfor vurderes det, at der i en midlertidig periode skal fastsættes lempede støj-

grænser. Dette er vurderet i forhold til vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2003. 

Der vil blive fastsat vilkår i godkendelsen til en midlertidig lempelse og krav om 

udarbejdelse af en teknisk-økonomisk redegørelse for yderligere reduktion.  
 
Der er tale om eksisterende forhold. Det vurderes, at vilkårsændringerne ikke kan 
påvirke hverken §3 områder eller Natura 2000 områder.   

 

Ændringerne vurderes til ikke at være i modstrid med BAT-konklusionerne for 

store fyringsanlæg. 

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 be-

føjelser for virksomheden. Ansøgningen er vedlagt som bilag B. 

 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aarhus Kommune. 

 

Kommunens og andres kommentarer: 

"Hermed fremsendes Aarhus Kommunes supplering af nedenstående høringssvar 

for så vidt angår planforhold. 

  

Studstrupværket er beliggende i kommuneplanens rammeområde 390303TA Tek-

nisk Anlæg, som grænser op til rammeområderne (se nedenstående kortudsnit 

Kommuneplan Rammeområder): 

  

Ram-

menr 

Planlagt anvendelse Aktuel Anvendelse 

390305BO Lav boligbebyggelse. Helårsboliger. Parcelhuse 

390309BO Lav bolig bebyggelse. Helårsboliger. Parcelhuse, 

rækkehuse 

390306RE Rekreativ: Bypark/grønt om-

råde. Kun byggeri til områdets 

drift. 

Strandpark. Ingen bygninger 

til overnatning. 

390312RE Rekreativ: Bypark/grønt om-

råde. Kun byggeri til områdets 

drift. 

Strandareal. Ingen bygninger 

til overnatning. 

390304OF Offentligt formål: Daginstitu-

tion m.v. 

Daginstitution. Klubhus. 

390310RE Rekreativ: Sports- og idrætsan-

læg. Kun byggeri til områdets 

drift. 

Boldbaner. Ingen bygninger til 

overnatning. 

280805RE Rekreativ: Bypark/grønt om-

råde. Kun byggeri til områdets 

drift. 

Natur beskyttet i henhold til 

naturbeskyttelsesloven § 3. In-

gen bygninger til overnatning. 

280804RE Rekreativ: Lystbådehavn, klub 

og undervisningsformål 

Lystbådehavn, herunder klub-

huse, hotel og restaurant m.v.. 
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Bygninger og bådpladser til 

korttidsovernatning. 

280802RE Rekreativ: Bypark/grønt om-

råde. Kun byggeri til områdets 

drift. 

Mindelunden og strandareal. 

Ingen bygninger til overnat-

ning. 

280013LA Bynært landskab, herunder re-

kreative formål og jordbrugsfor-

mål 

Boliger og jordbrug. Helårsbo-

liger. 

280813RE Rekreativ: Kolonihaver Kolonihaver. Fritidsboliger. 

280814BO Fritliggende boliger Blanding af helårsbeboelse og 

sommerhuse (tidligere som-

merhusområde) 

280811BO Fritliggende boliger Blanding af helårsbeboelse og 

sommerhuse (tidligere som-

merhusområde) 

280812BO Fritliggende boliger Blanding af helårsbeboelse og 

sommerhuse (tidligere som-

merhusområde) 

390005LB Bolig- og landbrugsformål Helårsboliger og jordbrug 
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Kommune-

plan Ram-

meområder 

 

  

Studstrupværket er omfattet af lokalplan nr. 119 delområde I. 

  

Lokalplanens tilgrænsende delområde II er udlagt til strandeng og strandsø, der er 

alene mulighed for mindre bygninger, som er nødvendige for områdets drift. Den 

faktiske anvendelse er naturområde, se nedenstående høringssvar. Der er ikke mu-

lighed for bygninger med overnatning. 
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Lokalplanens delområde III er udlagt til lystbådehavn med bygninger og anlæg, 

som har naturlig tilknytning til en lystbådehavn. Den faktiske anvendelse er lyst-

bådehavn med ca. 550 bådpladser, ca. 12 autocamperpladser og hotel med restau-

rant og ca. 22 værelser. Der er således mulighed for korttidsovernatning (i lystbåd, 

autocamper, telt eller hotel). 

  

Området syd for lokalplan nr. 119 er omfattet af lokalplan nr. 1108, som overfører 

det tidligere sommerhusområde til byzone og udlægger delområderne 10, 11 og 12 

til åben lav boligbebyggelse med fritliggende enfamiliehuse (en bolig pr. grund). 

En del af delområde 12 er udlagt til kolonihaver. Faktisk anvendelse er blanding af 

sommerhuse og helårshuse, samt et mindre kolonihaveområde. 
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Lokalplaner m/ 

delområder 

 

  

Endvidere skal vi gøre opmærksom på, at der på arealerne vest for Studstrupvær-

ket påtænkes udarbejdet forslag til lokalplan for en solcellepark (som udgangs-

punkt) inden for de gule flader (02) vist på nedenstående kortbilag. 
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Påtænkt lokal-

planlægning 

for solceller 

  

(de gule flader 

(02) 

ligger inden 

for 

områder, der i 

kommunepla-

nen er udpeget 

som ”umiddel-

bart egnet 

til solenergian-

læg”, 

men hvor der 

forudsættes 

yderligere 

planlægning/ 

afgrænsning af 

området) 

 

  

  

 

  

  
Hermed fremsendes Aarhus Kommunes høringssvar jf. §7, stk. 3 i godkendelsesbe-
kendtgørelsen vedr. Ørsteds (Studstrupværkets) ansøgning om miljøgodkendelse 
af ændringer af vilkår i revurdering og miljøgodkendelse af 16. juli 2021 (ændring 
af vilkår C7 vedr. frekvens for måling af HF og vilkår F1 og vilkår F8 vedr. støj-
grænser i rekreative områder). 

  

Forholdet til kommunens planlægning 

Der er en igangværende dialog mellem Aarhus Kommune og Miljøstyrelsen vedr. 

de planmæssige forhold og herunder den faktiske anvendelser af rekreative områ-

der omkring Studstrupværket. Denne dialog fortsætter særskilt mellem MST og 

Aarhus Kommune, Miljø- og Infrastrukturplanlægger Søren Sloth Lave. 

  

Spildevandsforhold 

Ud fra det fremsendte vurderes projektet ikke at påvirke spildevandsforhold. Af 
den årsag har vi ingen bemærkninger hertil. 

  

Trafikale forhold 

Projektet forventes ikke af medføre nogen forøgelse af trafikken i området. Af den 

årsag har vi ingen bemærkninger hertil. 

  

Oplysninger om bilag 4-arter i lov om naturbeskyttelse samt handle-

planer til efterlevelse af vandområde- og naturplaner 
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Vedhæftede kort over naturområder viser, at der ligger flere overdrev tæt på 

Studstrupværket – medtaget er overdrev benævnt 1 og 2. Nord for Studstrupvær-

ket ligget er fredet område benævnt 3. 

  

Overdrev 1 

Der er tale om et relativt artsrigt overdrev, som senest er besigtiget den 4. juni 

2018. Overdrevet er relativt artsrigt og stedvist truet af tilgroning. Af karakteri-

stiske arter kan nævnes: almindelig brunelle, tidlige dværgbunke, engelskgræs, 

eng-gedeskæg, håret høgeurt, smalbladet høgeurt, alm. Hvidtjørn, alm. Kamgræs, 

liden klokke, bugtet kløver, mark-krageklo, stor knopurt, alm. Pimpenelle, sølvpo-

tentil liden skjaller, gul snerre med flere. 

  

Overdrev 2 

Overdrevet er senest besigtiget den 31. maj 2018. Der er tale om et overdrev med 

en del fugtige arealer. Varieret vegetation med ualmindelige arter som smalbladet 

kæruld, maj-gøgeurt, skov hullæbe og sylt-star. 

  

Det er tidligere vurderet, at emissioner fra røggasser ikke påvirker omkringlig-

gende natur væsentligt. Det aktuelle projekt vurderes ikke at give anledning til en 

anden vurdering. 

  

Område 3 

Fredningen omfatter Overfredningsnævnets Kendelse af 25. juli 1967 om fredning 

af arealer Hjelmager By og Studstrup By, Skødstrup Sogn. Der er tale om en land-

skabsfredning, og det er vurderingen, at det konkrete projekt ikke har indvirkning 

på fredningsformålet. 

  

Natura 2000 område og BilagIV-arter 

  

Kaløskovene og Kaløvig (N230/H230) 

Nærmeste Natura 2000 område er Kaløskovene og Kaløvig, som ligger 7,5 km fra 

Studstrupværket. Udpegningsgrundlaget for området er 18 forskellige naturtyper: 

mudder- og sandflader, kystlaguner og strandsøer, bugter og vige, sandbanker, 

rev, flerårig vegetation på stenede strande, strandenge, kransnålalgesøer, nærings-

rige søer, kalkoverdrev, surt overdrev tidvis våde enge, kilder og væld, rigkær, bø-

geskov på muld, bøgeskov på kalk, ege-blandskove, eller- og askeskove to arter: 

sumpvindelsnegl og stor vandsalamander. 

  

Syddjurs Kommune er myndighed. 

  

Brabrand Sø (N233/H233) med omgivelser 

Nærmeste Natura 2000 område i Aarhus Kommune er Brabrand Sø (N233/H233) 

med omgivelser, som ligger ca. 16,8 km fra Studstrupværket. Udpegningsgrundla-

get for området er fem naturtyper: Næringsrig søer og vandhuller med flydeplanter 

eller store vandaks, rigkær, bøgeskov på muldbund, elle- og askeskov ved vandløb, 

søer og væld, samt egeskov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og tre 

arter: stor vandsalamander, damflagermus og odder. 

  

På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det konkrete projekt ikke 

at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området væsentligt. 
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Aarhus Kommune er ikke bekendt med Bilag IV-arter, rød- eller gullistede arter 

inden for det område, som projektet kan forventes af påvirke, og en væsentlig på-

virkning på Bilag-IV arter kan efter kommunens vurdering afvises. 

  

Miljøstyrelsen er myndighed for Bilag IV- arter i havet: grå- og spættet sæl og mar-

svin. 

  

Øvrigt 

Projektet er ikke i konflikt med klimasikringsplaner. 

  

Der er ingen planer om midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge i om-

rådet omkring Studstrupværket.” 

 

 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 3. 

januar 2023. 

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 in-

teresse 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.nmkn.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. 

 

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-foedevareklage-

naevnet/).   

 

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. 

http://www.mst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter, at I er blevet gjort bekendt med af-

gørelsen.  

 

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 Fødevarekla-

genævnet 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 ef-

ter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes 

afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage op-

sættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet 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. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Marianne Ripka 

72 54 44 37 

marip@mst.dk 

 

 

Kopi til: 

 

  

Aarhus Kommune pbm@mtm.aarhus.dk 

Østjyllands Brandvæsen brandvaesen@ostbv.dk 

Styrelsen for patientsikkerhed trnord@stps.dk 

Friluftsrådet  oestjylland@friluftsraadet.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Studstrup Borgerforening Hanneskovgaard2310@gmail.com 
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