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Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for Fjernvarmeprojektforslag 
”Rendsagervej og Løkketoften”, 2625 Vallensbæk 

 
Ishøj Kommune har den 4. maj 2022 modtaget Vallensbæk Fjernvarme NORDs anmeldel-
sesskema til VVM-vurdering i forbindelse med projektforslag om etablering af et distributi-
onsnet til fjernvarmeforsyning i et nuværende naturgasområde. 
 
Anmeldelsen er behandlet i forhold til §16 og bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og konkrete projekter.  
 
Screeningsafgørelse 
Det er samlet vurderet, at etablering af fjernvarmeledninger i den nordlige del af Vallens-
bæk ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Ishøj Kommune har på baggrund af en VVM-screening (bilag 1) vurderet, at projektet ikke 
vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke omfattet af krav om udarbejdelse af mil-
jøvurdering og tilladelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM).  
  
Projektet er ikke-miljøvurderingspligtigt, da miljøpåvirkningernes omfang ikke er af en så-
dan grad eller karakter, at projektet medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder in-
ternationalt beskyttede naturtyper og arter.  
 
Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) og på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen, der er vurderet i for-
hold til kriterierne i lovens bilag 6. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke 
skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke 
har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
 
Beskrivelse af projektet 
I forbindelse med den grønne omstilling ønsker Vallensbæk Fjernvarme NORD  at udbrede 
fjernvarmeledningsnettet til de områder af den eksisterende parcelbebyggelse på Rendsa-
gervej og Løkketoften, der ikke allerede har fjernvarme. Omstillingen fra naturgas til fjern-
varme er en frivillig ordning, der kun igangsættes, hvis der minimum er en tilslutning på 
65% af ejendommene i området. 
Der etableres et nyt ledningsnet fra spisestedet Mosen via Rendsagervej frem til Vallens-
bæk Fjernvarme NORD med stik til ca. 283 nye kunder. Den samlede hovedlednings-
længde er ca. 4,4 km og den samlede stikledningslængde er ca. 2,8 km. Fjernvarmelednin-
gerne placeres langs Rendsagervej og Løkketoften i vejbanen eller rabatten. 
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Vurdering 
Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 3 b) – Energiindustrien, industrianlæg til transport af 
gas, damp og varmt vand. 
 
Der er derfor foretaget en screening som grundlag for vurdering af om anlægget er omfat-
tet af pligten til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport. 
 
Screeningen er foretaget på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen fremsendt af Val-
lensbæk Kommune på vegne af Vallensbæk Fjernvarme NORD.  
 
De væsentligste kriterier, der ligger til grund for vurderingen er: 
Ishøj Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke er væsentlige miljøpåvirknin-
ger ved projektet. 
Kommunen har gennemgået de enkle  miljøforhold ved etablering af fjernvarmelednin-
gerne og efterfølgende transport af fjernvarme til ejendommene, jf. screeningsskema. 
Projektets væsentligste mulige miljøpåvirkning knytter sig til forbigående støj, støv og vibra-
tioner under anlægsarbejdet. 
 
Konklusion 
Ud fra ovenstående oplysninger og vurderinger, vurderes det at det anmeldte projekt ikke 
vil kunne få væsentlig påvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en egentlig 
miljøkonsekvensrapport. 
 
Lovgrundlag 
Afgørelsen er truffet i henhold lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM), lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
 
Andre tilladelser og godkendelser 
Ishøj Kommune gør opmærksom på at afgørelsen om ikke at skulle udarbejde miljøkonse-
kvensrapport ikke fritager virksomheden for at indhente andre nødvendige dispensationer, 
tilladelser og godkendelser af projektet. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på Ishøj Kommunes og Vallensbæk Kommunes 
hjemmeside den 9. juni 2022. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige 
spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens bestemmelser i forbindelse 
med sagens behandling. 
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• Miljø- og fødevareministeren 

• Enhver med retlig interesse i sagens udfald 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af 
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealan-
vendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som re-
præsenterer mindst 100 medlemmer.  

 
Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital 
selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk, www.virk.dk og 
www.naevneneshus.dk. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på kla-
geportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en be-
grundet anmodning herom sendes til Ishøj Kommune, der videresender anmodningen til 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 
 
 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan 
imødekommes.  
 
Klagefristen udløber den 7. juni 2022. 
 
Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at afgørelsen ikke må 
udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet 
påbyde dette standset. 
 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lone Annbritt Jacobsen 
Civilingeniør/MEM 
 
 
 
 

Bilag 1: Myndighedsscreeningsskema  
Bilag 2: Anmeldelse 


