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Afgørelse – ikke krav om miljøvurdering

Rambøll har på vegne af Mejlby Fjernvarme anmeldt etableringen af et 
varmepumpeanlæg på Dyssevej 17, 8981 Spentrup, matr. nr. 33k Mejlby By, Linde og 
Sigsvej 10, 8981 Spentrup, en del af matr. nr. 33b Mejlby By, Linde.

Afgørelse er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 21 [lovbekendtgørelse nr. 
1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)].

Randers Kommune vurderer, at etablering af det konkrete projekt ikke medfører krav 
om miljøvurdering og tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Projektet er ikke omfattet af miljøvurdering og tilladelse, idet miljøpåvirkningernes 
omfang vurderes at være af en sådan karakter eller grad, at projektet ikke antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, herunder internationalt beskyttede 
naturtyper og arter.

Afgørelsen er truffet på grundlag af anmeldelsen. Omfanget af miljøpåvirkninger er 
vurderet i forhold til kriterierne i lovens bilag 6.

Denne screeningsafgørelse er ikke en tilladelse til at igangsætte anlægsarbejder, men 
alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces med 
udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Sagens oplysninger
Ansøgningen vedrører etablering af et varmepumpeanlæg med tilhørende 
teknikbygning.

Projektet omfatter etablering af en 1 MW varmepumpe med varmeoptag fra 
udeluften som ny grundlastproduktion til Mejlby Fjernvarmes fjernvarmenet.
Varmepumpeanlægget omfatter en varmepumpe, energioptagere (tørkølere til 
afkøling af udeluft), forbindelsesledninger mellem energioptagerne og varmepumpen 
samt en tilbygning til den eksisterende varmcentral på Dyssevej.
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Der udarbejdes en lokalplan for projektet, der sikrer mulighed for etablering af 
anlægget.

Nærmeste beskyttede naturområde, en beskyttet sø, ligger i en afstand af ca. 250 
meter nordvest for projektområdet. Randers Kommune vurderer ikke, at projektet vil 
få betydning for det §3-beskyttede område.

Projektområdet ligger indenfor et område med særlige drikkevcandsinteresser. 
Rørsystemet bliver trykovervåget, og en eventuel lækage vil medføre trykfald, som 
udløser alarm til driftspersonalet, der døgnbemander varmeværket ved alarmudkald. 
Randers Kommune vurderer, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler for sikring 
af drikkevandsinteresserne.

Lovgrundlag
Afgørelse er truffet efter § 21 i lovbekendtgørelse nr. 1225 om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Andre tilladelser og godkendelser
Randers Kommune gør opmærksom på, at afgørelse om, at der ikke skal 
gennemføres miljøvurdering ikke fritager bygherre fra at indhente andre nødvendige 
dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet. Herunder afvente 
tilvejebringelse af plangrundlag for projektet.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres den 19. maj 2020 ved annoncering på kommunens 
hjemmeside, www.annonceringer.randers.dk  

Afgørelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside.

Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan kun 
klages over retlige spørgsmål jf. Miljøvurderingslovens § 49. 

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af 
screeningsafgørelsen.

Der klages via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen 
sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune. 

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Hvis 
afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra tidspunktet for 
bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i 
Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. 
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Randers Kommune videresender anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om 
du kan blive fritaget.

Søgsmål
Ifølge Miljøvurderingslovens § 54 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal 
anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Dine persondata
I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune registreret oplysninger om 
dig – få mere at vide via linket: Randers Kommunes behandling af dine persondata.

Med venlig hilsen

Majken Bach Hentze
Ingeniør

https://www.randers.dk/data/persondataforordningen/oplysningspligten_umt_planloven_forvaltningsloven_databeskyttelsesforordningen_prepare_indsamlet.pdf

