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9. december 2016

Hasselvej 8, Lem, 7860 Spøttrup, VVM-screening af opstilling og drift
af et halmfyret kedel - afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse
Skive Kommune, Miljøafdelingen konkluderer, at opstilling og drift af en
halmfyret biomasse kedel på matr. nr. 1 fu, Bustrup Hgd, Ramsing med
postadressen Hasselvej 8, Lem, 7860 Spøttrup ikke antages at ville få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke behov for udarbejdelse af
VVM-redegørelse.

Hvad er VVM
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces,
der skal gennemføres før visse projekter og anlæg kan sættes i gang.
Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det
enten:
·

er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27.06.2016), eller

·

er omfattet af VVM-bekendtgørelses bilag 2 og det på grund af dets
art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig
indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning - screening - skal ske ud fra kriterierne i VVM-bekendtgørelsens
bilag 3.

VVM-screening af projektet
Etablering og drift af en biomassekedlen er ikke direkte nævnt i bilag 2 i
VVM-bekendtgørelsen, men er omfattet af bilag 2, pkt. 3a:
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Som nævnt ovenfor, er anlæg og projekter angivet i bilag 2 VVM-pligtige,
hvis det må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt.
./.

Tilknyttede bilag er et udfyldt skema til brug for screeningen samt kortbilag.
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Henvendelse til:
Lise Brock Andersen
Direkte tlf.: 99 15 66 37
liba@skivekommune.dk

Planforhold
Det halmfyrede anlæg placeres i et område der i Skive Kommunes Kommuneplan 2016-2028 er udlagt til Erhvervsområde (område 12.E4). Området er
omfattet af lokalplan 25 for et erhvervsområde i Lem.
Syd for værket ligger et erhvervsområde (område 12.E3). Som nærmeste
nabo mod syd ligger det eksisterende fjernvarmeværk. I område 12.E3 ligger
den nærmeste private beboelse, ca. 160 m syd for værket, i forbindelse med
værksted.
Område 12.BE1 er et villakvarter vest for værket.
Skive Kommune vurderer at etablering og drift af halmkedlen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.
Den valgte placering er begrundet i, at anlægget skal indgå i det eksisterende kraftvarmeværk.
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold
Oplysninger til vurdering af miljøpåvirkning og planforhold fremgår af Bilag A
(screeningsskema).
Konklusion
Skive Kommune, Miljøafdelingen konkluderer, at opstilling og drift af en
halmfyret biomasse kedel på matr. nr. 1 fu, Bustrup Hgd, Ramsing med
postadressen Hasselvej 8, Lem, 7860 Spøttrup ikke antages at ville få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke behov for udarbejdelse af
VVM-redegørelse.
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Natur- og Miljøafdelingen for
at få en vurdering.

Offentliggørelse:
Nærværende afgørelse offentliggøres ved annoncering på Skive Kommunes
hjemmeside skive.dk den 9. december 2016.

Klagevejledning
Skive Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for
så vidt angår retlige spørgsmål, jfr. planlovens § 58.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der varetager interesser indenfor natur, miljø eller arealanvendelse.
Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt, der annonceres på Skive.dk.
Hvordan klager du:
Du klager gennem Klageportalen, som du finder link til på forsiden af
nævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/).
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Du opretter en klage i Klageportalen.
Inde i Klageportalen bliver du guidet gennem en række trin, hvor du udfylder
oplysninger om:
·
Hvem der klager
·
Den afgørelse som du klager over
·
Den lokalitet/sted som klagen drejer sig om
·
Hvad din klage går ud på
·
Betaling af gebyr for at klage
·
Godkende og afslutte oprettelsen af klage
Du kan uploade dokumenter undervejs.
Yderligere vejledning:
Der er korte hjælpetekster i Klageportalen, hvor du bliver guidet gennem forløbet med indtastning af en klage.
Hvis du har brug for yderligere hjælp til Klageportalen
E-mail: nmkn@nmkn.dk
Telefontid:
man.-tors. 8.00-15.00
fre. 8.00-14.00
telefon: 7254 1101

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmålet være anlagt inden
6 måneder fra den dato, afgørelsen offentliggøres.

Med venlig hilsen

Lise Brock Andersen
Miljømedarbejder

Bilag:
·

A. Screeningsskema

Kopi af denne afgørelse inkl. bilag er sendt til:
·
·

Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, aar@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnskive-sager@dn.dk
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