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Afgørelse om ikke VVM-pligt for projektforslag for nyt 

fjernvarmedistributionsnet ved Hedelyngen i Herlev 

 
Herlev Kommune har 5. januar 2023 modtaget et projektforslag fra COWI på vegne af 

KAB vedrørende etablering af nyt lavtemperaturfjernvarmenet i den almene boligforening 

Hedelyngen.  

 

Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af 

lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). I lovens 

bilag 2 hører projektets fjernvarmenet under punkt 3b) om industrianlæg til transport af gas, 

damp og varmt vand. Et projekt omfattet af lovens bilag 2 må ikke påbegyndes, før 

kommunen skriftligt har meddelt bygherren ud fra ansøgning og screeningsafgørelse, at 

projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, jf. 

bekendtgørelsens § 21, at projektet skal screenes efter kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6 

for at vurdere, hvorvidt det vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet og dermed skal 

underkastes miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.  

 

Herlev Kommune har den 19. januar 2023 modtaget ansøgningsskema vedrørende 

screening i henhold til ovenstående bekendtgørelse.  

 

Afgørelse 
Herlev Kommune vurderer på baggrund af VVM-screening, at projektet ikke er omfattet af 

kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af projektet ikke vurderes at medføre 

væsentlige indvirkninger på miljøet.  

 

Der træffes derfor med hjemmel i § 21 og bilag 2, punkt 3a og 3b i Lov om miljøvurdering 

af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) afgørelse om, at der ikke skal 

foretages en miljøvurdering af projektforslaget. 

 

I afgørelsen er der især lagt vægt på: 

• at projektets dimension og ressourceforbrug er meget begrænset, 

• at projektet ikke vil påvirke grundvandsressourcen i området. 

• at projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder, 

 

 

Den detaljerede screening fremgår af screeningsskemaet. 

 

Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøvurderes, begrundes med, at projektet efter en 

vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, 
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herunder medføre forurening, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og 

naturmæssige værdier. 

 

Afgørelsen med bilag kan ses på Herlev Kommunes hjemmeside, www.herlev.dk under 

høringer og afgørelser fra den 8. februar 2023. 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter den er meddelt, jf. § 39 i 

Miljøvurderingsloven. 

 

Klagevejledning 
Herlev Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt kan, for så vidt angår retlige forhold, 

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 49 i Miljøvurderingsloven.  

 

Der kan klages via nedenstående link til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt jf. lovens § 51, dvs. den 8. 

marts 2023. 

 

  

Venlig hilsen 

 

Jeppe Krommes-Ravnsmed 

Klima- og varmeplanmedarbejder  
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