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Etablering af et nyt biomassefyret  
kraftvarmeværk ved Lisbjerg i Aarhus

AffaldVarme Aarhus ønsker at etablere et nyt biomassefyret kraftvar-
meværk i forbindelse med det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg 
på Affaldscenter i Lisbjerg. Årsagen er, at AffaldVarme Aarhus ønsker 
at kunne producere el og varme med en teknik, der reducerer den 
samlede CO

2
-emission fra fjernvarme i Aarhus. Da projektet ikke er i 

overensstemmelse med Kommuneplan 2009, forudsættes en ændring 
af kommuneplanens rammer for området. Der skal således udarbejdes 
et tillæg til Kommuneplan 2009. Projektet skal også miljøvurderes i en 
såkaldt VVM-proces, inden der kan meddeles tilladelse hertil.

Forud for miljøvurderingen indkaldes der til ideer og forslag til det 
videre arbejde. Det kan f.eks. være forslag til alternative løsninger og 
ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt i miljø-
vurderingen. Berørte myndigheder vil ligeledes blive hørt med hensyn 
til indholdet i de undersøgelser der bør laves i forbindelse med miljø-
rapporten og VVM-redegørelsen for projektet. 

Med denne folder indkalder Aarhus Kommune og Miljøstyrelsen idéer 
og forslag til brug for den videre planlægning. Frist for ideer og forslag: 
4. juli 2012

Indledning
Hvordan giver du  
din mening til kende?
Bemærkninger og kommentarer, 

der ønskes behandlet i det videre 

arbejde, skal være skriftlige. Send 

bidrag med elektronisk post eller 

almindelig post til:

Miljøstyrelsen Aarhus

Lyseng Allé 1

8270 Højbjerg

Telefon 7254 4400

aar@mst.dk

Orienterende 
borgermøde
Aarhus Kommune orienterer om 

planlægningen tirsdag den 19. juni 

kl. 19 – 21 på AffaldsCenter, Ølsted-

vej 20,  Lisbjerg. 

AffaldVarme Aarhus er en del af Aarhus Kommune og leverer fjernvarme 

til mere end 90 % af Aarhus Kommunes indbyggere. Kunderne spænder 

fra store boligselskaber til enfamiliehuse. Derudover leveres fjernvarme 

til flere nabokommuner. Et fjernvarmenet på ca. 2.000 km forsyner hver 

dag nærved 300.000 borgere med fjernvarme. 

Fjernvarmeproduktionen sker i dag hovedsagelig på Studstrupværket, 

som spildvarme fra kulbaseret elproduktion, men forbrændingsanlægget 

leverer også en væsentlig del af fjernvarmen ved udnyttelse af over-

skudsvarme fra forbrænding af affald. 

Aarhus Kommune har som vision, at kommunen skal være CO
2
-neutral 

i 2030. Visionen, der er beskrevet i Klimavarmeplan 2010, indebærer, at 

produktionen af el og varme i kommunen skal omlægges, således der 

ikke bruges fossile brændsler som olie, kul og naturgas. AffaldVarme Aar-

hus overvejer på den baggrund at udbygge den eksisterende kraftvar-

me-produktion i Aarhus området med et biomassefyret kraftvarmeværk 

ved AffaldsCenter ved Lisbjerg. Placeringen af AffaldsCenter er vist på 

figur 1.
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Ud over at el- og varmeproduktionen fra et nyt biomassefyret kraft-

varmeanlæg er CO
2
-neutral, vil det sikre delvis erstatning for blok 4 på 

Studstrupværket, der ikke vil levere fjernvarme efter 2014.

Idéfase
Naturstyrelsen har vurderet, at det nye biomassefyrede kraftvarmeværk 

er VVM-pligtigt. Det betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplan-

tillæg med tilhørende VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) og 

en miljørapport. Samtidig har Aarhus Kommune vurderet at der skal 

udarbejdes en ny lokalplan for området. Miljøstyrelsen og Aarhus Kom-

mune inviterer alle til at komme med ideer og forslag til planlægningen 

for AffaldVarme Aarhus. Idéfasen er første trin i det planlægningsarbejde, 

som indgår i VVM-processen.

Den videre proces
Det mere konkrete og gennemarbejdede materiale i form af en VVM-

redegørelse, et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag vil på et senere 

tidspunkt blive offentligt fremlagt i 8 uger. Her bliver der igen mulighed 

for at sende bemærkninger til Miljøstyrelsen og kommunen. På baggrund 

af de indkomne bemærkninger og VVM-redegørelsens konklusioner, vil 

Miljøstyrelsen kunne udstede kommuneplantillæg og VVM-tilladelse til 

projektet, og kommunen vil kunne godkende lokalplanen.

Figur 1  
Placeringen af AffaldsCenter 
(kopieret fra Google Earth)

Høringsfrist
Materialet er offentliggjort fra den 

6. juni til den 4. juli 2012, og bidrag 

skal være Miljøstyrelsen i hænde 

senest den 4. juli 2012

Yderligere information kan findes 

på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

www. mst.dk 

– gå ind under – annoncer – og 

evt. se alle annoncer, og på  

Aarhus Kommunes hjemmeside:  

www.aarhus.dk/da/borger/bolig-

og-byggeri/lokalplanlaegning/

lokalplanoversigt.aspx 

– gå ind under sager i høring.

Hvad er til debat?
Det er en fordel for alle parter, at 

flest mulige spørgsmål afklares så tidligt som 

muligt. Derfor opfordres alle i denne første 

offentlighedsfase til at komme med spørgs-

mål, bemærkninger og emner, der ønskes 

belyst i planlægningen. Det er også relevant 

at komme med forslag i forhold til miljøpåvirk-

ninger der særligt bør analyseres og belyses 

eller viderebringe lokal viden om særlige 

miljøforhold og hensyn til anden planlægning. 

Et af formålene med idéfasen er, at borgere 

i området, som kan blive berørt af projektet, 

får mulighed for at stille spørgsmål og for at 

komme med forslag og ideer til den kom-

mende planlægning.

AffaldsCenter
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Figur 2  
Nuværende situation med 
affaldsforbrændingsanlæg – 
eksisterende bebyggelse er 
vist med gråt.

Hvad går projektet ud på?
Det biomassefyrede kraftvarmeværk bliver et tra-

ditionelt opbygget anlæg efter kendt og afprøvet 

teknologi hvor biomassen afbrændes på en fast 

rist. Tilsvarende anlæg findes i dag f.eks. på Vat-

tenfalls anlæg på Fynsværket i Odense.

Anlægget designes med en indfyret effekt på 110 

MW, og produktion af ca. 30 MW el og 80 MW 

fjernvarme, under forudsætning af, at der etableres 

røggaskondensering, varmepumper eller lignende.

Biomassen
Anlægget er som udgangspunkt 100 % halmfyret 

(max. 240.000 t halm/år) med mulighed for sup-

plerende fyring med anden biomasse op til 50 % 

af brændværdien, herunder f.eks. træflis, energipil, 

nøddeskaller, gyllefibre og risskaller. Der forventes 

mulighed for supplerende indfyring af op til ca. 

180.000 t træflis/år, hvorved mængden af halm 

naturligvis reduceres.

Halm leveres med lastbiler der kan rumme 24 bal-

ler, og halmen forventes tilført fra et nærområde 

i afstande op til 50-60 km fra Aarhus, men da 

halmen indkøbes på kommercielle vilkår, kendes 

eksakte ruter ikke. Anden biomasse vil kunne tilfø-

res fra større afstande, evt. fra udlandet.

Placeringsmuligheder
AffaldVarme Aarhus har foretaget en analyse af 

fem mulige placeringer , henholdsvis I Lisbjerg, 

Harlev, Hasselager, Studstrup og på Studstrupvær-

ket.

Der er undersøgt planmæssige, miljømæssige og 

trafikmæssige forhold samt tilslutnings- og drifts-

forhold.  Analysen omfatter følgende aspekter:

•	  Fysisk planlægning (kommuneplan  

og sektorplaner)

•	  Beskyttet natur (Natura 2000-områder/ 

beskyttet flora og fauna)

•	  Landskabelige forhold

•	  Miljø (Luft- lugt- og støjemission, drikkevand, 

kortlagt forurening, adgangsforhold,  

geoteknik/grundvandsbeskyttelse)

•	  Transport og trafikforhold 

•	  Tekniske tilslutnings- og driftsforhold (investerin-

ger i fjernvarmeledninger mv. og driftsøkonomi 

for fjernvarme samt tekniske driftsforhold)

Analysen peger på at Lisbjerg ud fra disse hensyn 

kan være den bedste placering af et nyt biomas-

sefyret kraftvarmeværk i Aarhus. I den videre plan-

lægning, vil der blive lavet en nærmere vurdering 

af placeringsmulighederne, inklusive et 0-alternativ 

hvor det biomassefyrede kraftvarmeværk ikke 

etableres. 
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AffaldsCenter i dag
AffaldsCenter består i dag af 3 ovnlinier til forbræn-

ding af almindeligt husholdnings- og erhvervsaffald 

med udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme-

nettet og med turbiner til elproduktion. Anlægget 

producerede i 2011: 535.689 MWh fjernvarme og 

126.525 MWh el . Fjernvarmeproduktionen i 2011 

udgjorde ca. 16 % af den samlede fjernvarmepro-

duktion til Aarhus kommune. Anlægget er forsynet 

med en 100 m høj skorsten og udgør et visuelt 

markant anlæg ved indkørslen til Aarhus fra E45.

Figur 3  
Fremtidig situation med 
affaldsforbrændingsanlæg 
og biomassefyret kraft-
varmeværk – fremtidig 
bebyggelse er vist med 
rødt.

En mulig placering af et  
biomassefyret kraftvarmeværk 
En mulighed er, at det nye biomassefyrede kraft-

varmeværk bygges i umiddelbar tilknytning til det 

eksisterende forbrændingsanlæg ved Lisbjerg 

som vist i figur 3. Kedelbygning og røggasrensning 

kan placeres i en ny selvstændig bygning nord for 

det eksisterende forbrændingsanlæg, og udføres 

i samme materialer og samme højde som det 

eksisterende anlæg. Tilkørsel af halm og biomasse 

til anlægget vil bl.a. kunne ske via Djurslandsmotor-

vejen og Randersvej.

Anlægget vil ligge i kommuneplanens ramme-

område 26.04.07 TA og delvist inden for ramme-

område 26.04.08 ER, da et byggefelt til opførelse 

af et halmlager skal udvides. Der skal derfor 

gennemføres en ændring af kommuneplanens 

rammer for området. Området er i dag reguleret 

af lokalplanerne nr. 635 og 545. En realisering af et 

projekt forudsætter derfor også udarbejdelsen af 

en ny lokalplan. Udover et biomassefyret kraft-

varmeværk planlægges også for en udvidelse af 

affaldsforbrændingsanlægget med en ny ovnlinje. 

Det biomassefyrede kraftvarmeværk forventes i 

givet fald bygget i 2014 og 2015 og idriftsat i 2016.  

Figur 2 og Figur 3 illustrerer situationen før og 

efter.

Fjernvarmeledning
Der skal i forbindelse med en placering i Lisbjerg 

etableres en ny fjernvarme transmissionsledning, 

da kapaciteten ikke er stor nok i den eksisterende 

transmissionsledning fra AffaldsCenter. Et muligt 

tracé for den nye transmissionsledning er vist på 

figur 4. En mere detaljeret planlægning for et tracé 

til den nye fjernvarme transmissionsledning ventes 

igangsat i efteråret 2012.
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Som en af forudsætningerne for at kunne gennem-

føre det anmeldte projekt på AffaldsCenter, skal 

der udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af 

Virkninger på Miljøet) og miljørapport. VVM-rede-

gørelsen skal påvise, beskrive og vurdere projek-

tets direkte og indirekte indvirkning på

•	  Mennesker, fauna og flora

•	  Jordbund, vand, luft, klima og landskab

•	  Materielle goder og kulturarv, samt

•	  Samspillet mellem disse faktorer

•	  Mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, 

mindske eller kompensere for eventuelle nega-

tive miljøpåvirkninger

Redegørelsen og miljørapporten skal give en sam-

let beskrivelse af projektet og dets konsekvenser 

for miljøet, og vil danne grundlag for såvel en of-

fentlig debat som den endelige udformning af pro-

jektet. Samtidig skal redegørelsen, miljørapporten 

og den offentlige høring heraf bidrage til at give 

Miljøstyrelsen og Aarhus Kommune et tilstrække-

ligt grundlag for at afgøre, om projektet kan tillades 

gennemført og hvilke afværgeforanstaltninger 

projektet eventuelt kan pålægges for at minimere 

eller forhindre miljøpåvirkninger. De forhold, som 

skal belyses nærmere i VVM-redegørelsen vil blive 

fastlagt efter denne idéfase. 

Ved belysningen af de miljømæssige konsekven-

ser tages der hensyn til muligheden for at ud-

bygge affaldsforbrændingsanlægget med en ny 

ovnlinie 5 på et senere tidspunkt. Der skal således 

miljømæssigt være plads til både det biomassefy-

rede kraftvarmeværk og en eventuelt kommende 

ovnlinie 5 til affald.

Trafik og støj
I anlægsfasen vil der i perioder forekomme en 

øget støjbelastning fra lastbiler og gravemaskiner 

m.v.. Det er bl.a. nødvendigt at lave en ny fjern-

varmeledning som vist i Fig. 4, hvilket indebærer 

gravearbejde i forbindelse med nedlægning af 

fjernvarmeledningen. I driftsfasen vil den nuvæ-

rende trafik til og fra AffaldsCenter øges med trans-

porter af biomasse og i mindre grad restprodukter. 

Der forventes maximalt en øgning på 70 lastbiler 

om dagen med levering af biomasse, hvilket kan 

sammenholdes med de nuværende ca. 300 

lastbiler om dagen til affaldscentret. Leverancerne 

vil ske i dagtimerne på hverdage, forventeligt fra 

07:00 til 18:00. Der leveres ikke halm på søn- og 

helligdage. Støjkilder på biomasse anlægget vil bl.a. 

omfatte transportbånd og håndtering af flis på en 

åben plads i perioder, hvor der ikke er tilstrækkeligt 

med halm. Støjkilderne dæmpes så de overholder 

gældende grænseværdier. De trafikale forhold og 

bidrag til støjpåvirkning fra anlægget vil begge 

blive belyst i VVM-redegørelsen. 

Miljøpåvirkninger 

Et første bud
på indhold i en miljørapport vurderes 

at være følgende emner:

•	 Trafik 

•	 Støj

•	 Luftforurening og rensning af røggasser

•	 Spildevand 

•	 Faste restprodukter

•	 Beskyttelse af grundvand

•	 Risiko

•	 Påvirkning af natur og dyreliv

•	 Socioøkonomi/økonomi
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Luftforurening og  
rensning af røggasser
Det biomassefyrede kraftvarmeværk vil erstatte 

brug af fossile brændsler. Anlægget vil reducere 

CO
2
-udledningen fra Aarhus Kommune, som sam-

fund med ca. 4 % (sammenlignet med CO
2
-regn-

skabet for Aarhus Kommune i 2009). Den øgede 

trafik fra transport af halm og anden biomasse vil 

kun forøge CO
2
-udledningen helt marginalt i for-

hold til den opnåede reduktion. På et biomassean-

læg er der fastsat grænseværdier for, hvor meget 

forurening der må udledes med røggassen, f.eks. 

0,02 g støv pr Nm
3
 røggas. Anlægget er udrustet 

med et røgrensningssystem med posefilter og de-

NO
X
-anlæg, som sikrer at nuværende og fremtidige 

grænseværdier kan overholdes. Ydermere vil der 

blive etableret en ny fælles skorsten for affaldsfor-

brændings- og biomasseanlægget, som vil sikre, at 

røggassen overholder de gældende grænseværdi-

er. Den nye skorsten forventes at blive 3-4 m højere 

end den eksisterende skorsten på 100 m..

Spildevand 
Processpildevand fra anlægget opstår kun fra 

røggaskondensering og spildevandet behandles i 

internt renseanlæg med henblik på genanvendelse 

som fjernvarmevand. Der regnes således ikke 

med udledning af processpildevand fra anlæg-

get. Regnvand fra flislageret, som kan være let 

forurenet når der er flis på pladsen, opsamles og 

behandles i Egå renseanlæg før udledning. Aarhus 

Kommune er myndighed for tilledningen til Egå 

renseanlæg. Øvrigt overfladevand fra veje, tage og 

grønne områder samt fra flispladsen (når der ikke 

er flis på den), udledes via regnvandsbassiner til 

Ølsted Bæk..

Figur 4
Foreløbigt tracé for en ny 
fjernvarme transmissions-
ledning er indtegnet med 
blåt
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Faste restprodukter
Restprodukterne udgør ca. 3-4 % af den indfyrede 

brændselsmængde, dog mindre ved flisfyring. Det 

er planlagt at bundasken (hovedparten af asken) 

fra anlægget skal opbevares midlertidigt på anlæg-

get. Det kan ske på den eksisterende plads for op-

bevaring af affaldsslagger, men i et adskilt afsnit så 

det ikke blandes med affaldsslagge. Det er hensig-

ten at biomasse-slaggen føres tilbage til landmæn-

dene og udbringes på markerne, hvorved nærings-

stofferne i asken (primært fosfor) indgår i naturens 

kredsløb igen. Perkolat fra slaggepladsen opsamles 

og anvendes som procesvand i røggasrensningen 

på forbrændingsanlægget. Flyveasken, som kan 

indeholde forhøjede værdier af tungmetaller (bl.a. 

cadmium), opsamles i silo og transporteres til miljø-

godkendt behandling eller deponering.

Beskyttelse af grundvand
AffaldsCenter ligger i et område med værdifulde 

grundvandsressourcer der kræver særlig be-

skyttelse (OSD-område). Alle aktiviteter der kan 

forurene grundvandet vil derfor blive placeret på 

befæstede arealer med opsamling af regnvand til 

rensning i Egå Renseanlæg eller til genbrug som 

procesvand i røggasrensningen. Det drejer sig om 

flis- og slaggeopbevaringen som nævnt ovenfor. 

Halmoplagring sker indendørs og flyveasken 

opsamles i silo så de ikke udgør en risiko for 

grundvandet. Oplag af ammoniakvand til de-

NO
X
-anlægget vil ske i de eksisterende tanke til 

affaldsforbrændingsanlægget, der er placeret i be-

tonkummer. Der vil dog blive behov for at udvide 

lageret af ammoniakvand.

Risiko
Det biomassefyrede kraftvarmeværk vil ikke blive 

en risikovirksomhed, idet ammoniak til de-NO
X
-

anlægget bliver tilført og oplagret i form af am-

moniakvand, der er en 25% ammoniakopløsning, 

og mængden vil være under de grænser der gør 

at værket bliver omfattet af risikobekendtgørelsen. 

Der er endvidere ikke andre kemikalier eller stof-

fer på virksomheden i mængder som gør at den 

kunne blive omfattet af risikobekendtgørelsen.

Påvirkning af natur og dyreliv
Nærmeste Natura 2000-område er Brabrand Sø 

med omgivelser nr. 233 beliggende ca. 9 km syd 

for AffaldsCenter. Desuden findes der fredskov 

på en del af lokalplanområdet. I omgivelserne 

findes flere mindre søer og et moseområde der er 

omfattet af §3-beskyttelse. Påvirkningen af disse 

områder samt øvrige sårbare naturområder og 

eventuelt truede dyrearter vil blive vurderet i VVM-

redegørelsen.

Socioøkonomi/økonomi
Planlægningen for det biomassefyrede kraftvar-

meværk samt den nye by i Lisbjerg er begge store 

og økonomisk tunge projekter i regi af Aarhus 

Kommune. Det vil være relevant at se på de to 

projekters indbyrdes påvirkning af hinanden - både 

ud fra en socioøkonomisk samt en økonomisk 

betragtning.

Det endelige indhold af miljørapporten fastlægges 

på baggrund af denne høring.
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Ændring af kommuneplanens 
rammer
Det ansøgte projekt er kun delvist i overensstem-

melse med kommuneplanens rammer og forud-

sætter derfor en ændring af kommuneplanens 

rammeafgrænsning mellem rammeområderne 

26.04.07 TA og 26.04.08 ER:

Rammeområde 26.04.07 TA

Områdets anvendelse er fastlagt til tekniske anlæg. 

(Kategori 81 - Tekniske anlæg*).

Konkrete bestemmelser for rammeområdet:

Det samlede rumfang af bebyggelsen må ikke 

overstige 8 m3 pr. m2 grundareal, og det bebyg-

gede areal må ikke overstige 50 % af grundens 

areal. I rammeområdet kan kun tillades virksom-

heder inden for virksomhedsklasserne 5-7. Maks. 

bygningshøjde: 45m.

Kraftvarmeanlæg og virksomhed i tilknytning 

hertil. Rumfangsbestemmelsen anvendes alene 

ved halbygninger og lignende. Skorstensanlæg 

kan opføres uanset højdebestemmelsen. Kraftvar-

meanlægget skal omkranses af skov. Bebyggelsen 

inden for området skal opføres på baggrund af en 

arkitektonisk helhedsplan. Der må ikke etableres 

boliger i området.

Rammeområde 26.04.08 ER

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål.

(Kategori 31 - Erhvervsområde*)

Konkrete bestemmelser for rammeområdet:

Det samlede rumfang af bebyggelsen må ikke 

overstige 4 m3 pr. m2 grundareal, og det bebygge-

de areal må ikke overstige 67 % af grundens areal. 

I rammeområdet kan kun tillades virksomheder 

inden for virksomhedsklasserne 5-7.

Der må ikke etableres boliger i området. Der må 

kun etableres virksomheder i Grundvandsklasse 1.

*Kategorierne i parentes henviser til kommunepla-

nens generelle rammebestemmelser fordelt efter 

anvendelseskategori.

Figur 5  
Kommuneplan 2009 for 
Aarhus Kommune
(Den fremtidig lokalplanaf-
grænsning er vist med blåt)
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Den fremtidige kommuneplan
Det foreslås, at grænsen til rammeområde 

26.04.07 TA udvides mod nord, således at der 

kan ske en udvidelse af det eksisterende af-

faldsforbrændingsanlæg til også at indeholde et 

biomassefyret kraftvarmeværk. Afgrænsningen til 

rammeområde 26.04.08 ER reduceres tilsvarende. 

Rammebestemmelserne forbliver uændrede:

Rammeområde 26.04.07 TA

Områdets anvendelse er fastlagt til tekniske anlæg. 

(Kategori 81 - Tekniske Anlæg*)

Konkrete bestemmelser for rammeområdet:

Det samlede rumfang af bebyggelsen må ikke 

overstige 8 m3 pr. m2 grundareal, og det bebygge-

de areal må ikke overstige 50 % af grundens areal. 

I rammeområdet kan kun tillades virksomheder 

inden for virksomhedsklasserne 5-7.

Maks. bygningshøjde: 45 m

Kraftvarmeanlæg og virksomhed i tilknytning 

hertil. Rumfangsbestemmelsen anvendes alene 

ved halbygninger og lignende. Skorstensanlæg 

kan opføres uanset højdebestemmelsen. Kraftvar-

meanlægget skal omkranses af skov. Bebyggelsen 

inden for området skal opføres på baggrund af en 

arkitektonisk helhedsplan. Der må ikke etableres 

boliger i området.

Rammeområde 26.04.08 ER

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål

(Kategori 31 - Erhvervsområde*).

Konkrete bestemmelser for rammeområdet:

Det samlede rumfang af bebyggelsen må ikke 

overstige 4 m3 pr. m2 grundareal, og det bebygge-

de areal må ikke overstige 67 % af grundens areal. 

I rammeområdet kan kun tillades virksomheder 

inden for virksomhedsklasserne 5-7.

Der må ikke etableres boliger i området. Der må 

i området kun etableres virksomheder i Grund-

vandsklasse 1.

Figur 6
Forslag til ændring af Kom-
muneplan 2009 for Aarhus 
Kommune
(Den fremtidig lokalplanaf-
grænsning er vist med blåt)



Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til 

projektet eller ønsker yderligere 

information, kan du kontakte:

Miljøstyrelsen Aarhus 

Marianne Ripka

Telefon 7554 4437

marip@mst.dk 

Hvis du har spørgsmål til  

lokalplanen, kan du kontakte:

Aarhus Kommune

Karin Linneberg Bæk

Telefon 8940 26 52

klb@aarhus.dk

Hvis du har spørgsmål til  

projektet, kan du kontakte:

AffaldVarme Aarhus

Juul Meldgaard 

Telefon 2920 9250

jume@aarhus.dk

Myndighedsbehandling 

Det biomassefyrede kraftvarmeværk er anført 

på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen under pkt. 3a: 

”Energiindustrien - Industrianlæg til fremstilling af 

elektricitet, damp og varmt vand”, hvilket betyder 

at anlægget skal screenes for at afgøre om der skal 

laves et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-

redegørelse. Naturstyrelsen har den 23. januar 

2012, på baggrund af screeningen, vurderet at pro-

jektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og der-

for er VVM-pligtigt. Naturstyrelsen og Aarhus Kom-

mune har samtidigt afklaret at projektet kræver en 

ny lokalplan, og Aarhus Kommune har meddelt, 

at man er indstillet på at starte en lokalplanproce-

dure. Det er herefter Miljøstyrelsen der udsteder 

VVM-tilladelsen og miljøgodkendelse af anlægget. 

Det er ligeledes Miljøstyrelsen der udsteder evt. 

tilladelse til direkte udledning af overfladevand til 

Ølsted Bæk, mens Aarhus Kommune, Natur og 

Miljø er myndighed for tilslutning af spildevand til 

Egå renseanlæg. Aarhus Kommune er desuden 

myndighed for udstedelse af byggetilladelse.


