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Screeningsafgørelse om ikke miljøvurderingspligt ved udvidelse af 
fjernvarmenettet i Tårnby Kommune. 

Tårnby Forsyning A/S har den 24. august 2022 søgt om screeningsafgørelse på deres 
projektforslag til fjernvarmeudbygning i Tårnby Kommune.  
 
Tårnby Kommune meddeler, på baggrund af det forelagte dokumentationsmateriale, at 
udbygningen af fjernvarmenettet ikke er omfattet miljøvurderingspligt og tilladelse. 
 
 
Afgørelse 
Screeningafgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven LBK nr. 1976 af 
27/10/2021 §21, hvor projektet er omfattet af lovens bilag 2 punkt 3.b, Industrianlæg til 
transport af gas, damp og varmt vand, samt under hensyn til kriterierne i lovens bilag 6. 
 
 
Samlet vurdering 
Det er Tårnby Kommunes vurdering at fjernvarmeudbygningen, på det i 
ansøgningsmaterialet oplyste grundlag, ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, 
såfremt at Tårnby Kommunes forskrift, for Støvende, støjende og vibrerende 
midlertidige aktiviteter for varelevering, bygge – og anlæg for anlægsarbejde i Tårnby 
kommune, Forskrift 29.08.2019 overholdes, samt kommunes generelle retningslinjer for 
fund og anlægsarbejde i forurenet jord Tårnby Kommunes retningslinjer for forurenet 
jord. 
 
 
Høring 
Denne afgørelse er sendt i høring hos berørt myndighed til kommunens 
planmyndighed. 
 

PLAN, BYG OG MILJØ 
msm.tf@taarnby.dk 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
https://www.taarnby.dk/borger/byg-og-bolig/miljo/stoj-og-stov/
https://www.taarnby.dk/borger/byg-og-bolig/miljo/stoj-og-stov/
https://www.taarnby.dk/borger/byg-og-bolig/miljo/stoj-og-stov/
https://www.taarnby.dk/borger/byg-og-bolig/miljo/forurening-i-jorden/
https://www.taarnby.dk/borger/byg-og-bolig/miljo/forurening-i-jorden/
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Planmyndigheden havde følgende bemærkninger: Planmyndigheden havde ingen 
kommentarer, så længe forskrifterne nævnt i afgørelsen bliver fulgt. 
 
 
 
Øvrige bemærkninger 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for, at projektet kan etableres. Gennemførslen 
af projektet kan derfor forudsætte en tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter 
anden lovgivning. 
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde ændringen med henblik på at få 
afgjort om ændringen udløser miljøvurderingspligt. 
 
 
Klagevejledning 
Kommunens afgørelse om ikke miljøvurderingspligt, kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor 
afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og 
gebyrer på www.naevneneshus.dk.  
 
Hvad kan du klage over?  

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, det vil sige have væsentlig retlig 
interesse i sagens udfald. Derudover kan du klage over retlige spørgsmål.  
 
Klageportalen  

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende 
kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde 
Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk.  
 
Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Tårnby Kommune. Vi 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
 
Søgsmål 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra 
den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. 
 
 
Aktindsigt 
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i dokumenter i sagen. 
 
 
Kopi er sendt til: 
Tårnby Forsyning A/S, info@taarnby.dk 
Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dnamager-sager@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund A/S, info@sportsfiskerforbund.dk 

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:info@taarnby.dk
mailto:koebenhavn@friluftsraadet.dk
mailto:dnamager-sager@dn.dk
mailto:info@sportsfiskerforbund.dk
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Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; taarnby@dof.dk 
 
Vedlagt er screeningsnotat.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Anni Kær Pedersen 
Chef for Plan, Byg og Miljø 

  

 /  
  Lene Olesen 

Miljømedarbejder 
 

 

mailto:natur@dof.dk
mailto:taarnby@dof.dk

