
Afgørelse om at etablering af fjernvarmeledninger inden for lokalplan nr. 326 for boligområde 

ved Hanehøjvej i Skørping ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. 

Rebild Kommune har den 26. april 2022 modtaget ansøgning om screening for miljøvurderingspligt fra 

Plan-Energi på vegne af Skørping varmeværk vedrørende etablering af fjernvarmeledninger inden for lo-

kalplan nr. 326 for boligområde ved Hanehøjvej i Skørping.  

 

Afgørelse 

I henhold til bekendtgørelsen skal Kommunen vurdere om et projekt omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 

vurdere, kan antages at have en væsentlig indvirkning på miljøet på grund af dets art, dimensioner eller 

placering. Hvis et projekt antages at have en sådan væsentlig indvirkning på miljøet, er projektet omfattet 

af krav om miljøvurdering og tilladelse. 

Ud fra screeningen konkluderes det, at det anmeldte projekt ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på 

miljøet. Rebild Kommune vurderer derfor, at realisering af projektet ikke er omfattet af miljøvurderings-

pligt. 

Afgørelse er truffet i henhold til § 21 i Lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM). 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at realisering af projektet ikke skal 

igennem en miljøvurderingsproces. Eventuelle andre nødvendige tilladelser er derfor ikke omfattet af 

denne afgørelse. 

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtiget til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få 

afgjort, om ændringen udløser krav om miljøvurderingspligt. 

 

Offentliggørelse 

Rebild Kommunes afgørelse vil blive offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside den 3. juni 2022. 

 

Klage- og søgsmålsvejledning 

Afgørelsen kan i henhold til miljøvurderingsloven § 49 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt 

angår retlige spørgsmål. 

Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger 

og organisationer jf. miljøvurderingslovens § 50. 

Klagen skal indgives skriftligt senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Udløber klagefristen på en 

lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

En evt. klage skal indsendes via klageportalen, som findes via borger.dk eller virk.dk. Der skal anvendes Ne-

mID til at logge på klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via klage-

portalen. En evt. klage er pålagt et gebyr på hhv. 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, 

organisationer og offentlige myndigheder. 

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Rebild Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, 

sendes klagen retur til behandling i nævnet via klageportalen. Klager vil få besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes den uden om klageportalen, medmindre kla-

ger er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, 



skal man sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om kla-

ger kan fritages for at bruge klageportalen. 

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb blive underrettet om eventuelle indkomne klager. 

En klage har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevarekla-

genævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsning i klagemyndighedens adgang til 

at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse. Påbegyndelse af anlægsarbejder sker således på ansøgers egen 

risiko og ansvar. 

Ifølge § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg 

skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 

 

Med venlig hilsen 
Dennis Ngo 
Planlægger 
 

 

 

 

 


