
       

Bilag A          Skema til brug for screening (VVM-pligt)    
Dato: 
Sagsbehandler:KABJE 
J.nr. MST-1270-01050 

VVM Myndighed  

Basis oplysninger  Tekst  

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Projektet omfatter opførelse af en mindre bygning, hvori elkedlerne placeres, samt kobling til 150 kV 
transmissionsnettet og rørledninger til og fra fjernvarmesystemet. Desuden tilsluttes anlægget 
akkumulatortanken på Studstrupværket. Akkumulatortanken er forbundet til 
varmetransmissionsanlægget, og der skal derfor ikke anlægges en ny varmetransmissionsledning. 
 
Elkedelanlægget består af to ens kedler, og anlæggets samlede kapacitet er cirka 80 MW. I kedlerne 
opvarmes vandet ved brug af el. Det varme vand (med en temperatur på maksimalt 140 ˚C) cirkuleres 
gennem varmevekslere, hvor varmen overføres til fjernvarmevandet. 
 
Elkedelanlægget er et selvstændigt anlæg, som forsynes med el fra 150 kV-nettet, og som producerer 
varme til varmetransmissionssystemet. Anlægget er således ikke sammenhængende med 
Studstrupværkets fyringsanlæg. 
 
Dong Energy har valgt placeringen på Studstrupværket, hvor der er tilstrækkeligt el-infrastruktur til 
rådighed. Der skal således ikke investeres i ny el-infrastruktur i forbindelse med projektet. 
 

Navn og adresse på bygherre Teknik og Miljø 

AffaldVarme Aarhus 

VarmeTransmission 

Bautavej 1 

8210 Aarhus V 
Bygherres kontaktperson og telefonnr. Rasmus Victor Fauerholt, AffaldVarme 

Telefon 89 40 17 30/ 41 85 58 55 

 
Projektets placering Studstrupværket 

Ny Studstrupvej 14 

9541 Skødstrup 
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Projektet berører følgende kommuner Aarhus Kommne 

Oversigtskort i målestok 
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Kortbilag i målestok 
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Forholdet til VVM reglerne   Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 

december 2010 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 
 

 X   Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej,  er anlægget ikke omfattet af VVM-

reglerne og skal derfor ikke screenes 

 

Anlægget er omfattet af bilag 2, punkt 3 a – industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp 

og vand, samt af bilag 2, punkt 14 om ændringer af et anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede 

er godkendt.  

 Ikke 
relevant  

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst  

Anlæggets karakteristika:       

1. Arealbehovet i ha: 
 

X    Anlægget etableres på Studstrupværkets eksisterende areal, og der skal ikke inddrages 

nye arealer fra omkringliggende områder. 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 

 

   X Bygherre er AffaldVarme Aarhus, der ejer og driver elkedelanlægget. Dong Energy ejer 

grunden og driver anlægget på vegne af AffaldVarme Aarhus. 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    Bebygget areal, cirka 265 m2 

Bygningsmasse, cirka 3.300 m3 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    Bygningen bliver 11 meter høj 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

    Elkedlerne kan producere op til 80 MW fjernvarme baseret på el fra transmisionsnetet 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

 

    I anlægsfasen anvendes begrænsede mænger råstoffer til opførelse af bygningen. Der 

anvendes ikke råstoffer i driftsfasen.  

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 

X    I anlægsfasen anvendes ikke vand. I driftsfasen anvendes begrænsede mængder vand 

som spædevand, til rengøring m.v. 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere x   X  
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vandforsyningskapacitet:  
x 
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

    Elkedelanlægget medfører ikke ændringer i mængden eller sammensætningen af affald fra 
Studstrupværket  

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

   X  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   x De gældende støjgrænser fastsat i miljøgodkendelse af 21. oktober 2009 overholdes. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   X  

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   X  

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X  

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   x  

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   x Studstrupværket er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af et ammoniakoplag. 
Virksomheden er derfor en kolonne 2-virksomhed, og der foreligger et 
sikkerhedsdokument, som er accepteret af risikomyndighederne. 
 
Det vurderes, at elkedelanlægget ikke udgør en særlig risiko for uheld eller for 
dominoeffekter i forbindelse med oplaget af ammoniak. 

Anlæggets placering  
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  

   x Arealet anvendes i dag til kraftværksdrift. 

 
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   x Gældende kommuneplan henviser for Studstrupværket til lokalplanerne 119, 179 og 518, 
samt temalokalplanerne 182 og 518. 
Af lokalplan 119 fremgår, at området, hvor elkedelanlægget etableres, skal anvendes til 
kraftværksformål. 
  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X I den gældende kommuneplan er området udlagt til kraftvarmeværksformål og virksomhed 
med tilknytning hertil med en maksimal bygningshøjde på 75 meter samt et maksimalt 
bygningsvolumen på 5 m3 pr. m2 grundareal. 
Det bebyggede areal må ikke overstige 50 % af grundens areal. Der må ikke etableres 
boliger i området. 
 
De angivne øvre værdier for henholdsvis bebyggelsesprocent og makismalt rumfang af 
bebyggelsen overholdes fortsat efter opførelse af den planlagte bygning.  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

   X  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af    x  
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områdets råstoffer og grundvand:  
 
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   x  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   X  

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

     

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   X  

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

   X  

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

    X  

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X  
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33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   X Bygningen vil ikke kunne ses uden for kraftværkets grund 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

   X  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

 

   X  

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

    Elkedelanlægget vil ikke medføre emissioner eller affaldsprodukter på Studstrupværket 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Elkedelanlægget forventes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger på 
Studstrupværket 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

   X  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 

   x  

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   X  

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

   x  
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Konklusion  
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   x  

 
 
 
Dato:22. oktober 2013 Sagsbehandler: Karsten Borg Jensen 


