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Afgørelse om at installering af 1,2 MW elkedel på 
Vejby-Tisvilde Fjernvarme ikke er omfattet af krav 
om miljøvurdering  
 
Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes 
miljøvurdering i forbindelse med installation af en 1,2 MW elkedel i 
pumpestationen på Haarlands Allé, matr.nr. 4ho, Tisvilde By, Tibirke for 
Vejby-Tisvilde Fjernvarme. 
 
Afgørelsen er truffet på baggrund af § 21 i Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 
LBK nr. 1976 af 27/10/2021 (miljøvurderingsloven). 
 
Sagens forhold 
Gribskov Kommune modtog den 12. september 2022 en ansøgning fra 
Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) på vegne af Vejby-Tisvilde 
Fjernvarme om installering af en 1,2 MW elkedel i eksisterende bebyggelse 
(pumpestationen) på Haarlands Allé, matr.nr. 4ho, Tisvilde By, Tibirke. 
Ansøgningen er indsendt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. 
 
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 3a i miljøvurderingsloven: 

 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand 
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 

 
Projektbeskrivelse 
Fjernvarmen i Vejby-Tisvilde Fjernvarme produceres i dag på solvarme, 
biomasse (træpiller/flis), tre naturgasdrevne kraftvarmeanlæg samt en 
gaskedel. I tilknytning til kraftvarmeanlæggene og solvarmeanlægget er der 
etableret akkumuleringstanke til lagring af varme. Etablering af en 1,2 MW 
elkedel, der placeres i pumpestationen på Haarlands Allé, matr.nr. 4ho, 
Tisvilde By, Tibirke, skal primært anvendes som spids- og reservelastenhed, 
og skal medvirke til at fjernvarmeforsyningen i Vejby og Tisvildeområdet 
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bliver endnu grønnere. Med elkedlen bliver det også muligt at aftage el fra 
elnettet, når elpriserne er lave også når behovet for spids- og reservelast 
ikke er til stede. Dermed vil elkedlen, udover at bidrage til at sikre 
varmeleverancen i spids- og reservelastsituationer, supplere værkets 
nuværende produktionsanlæg. 
 
Screening 
Gribskov Kommune har foretaget en screening af det planlagte projekt ud 
fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 for væsentlig påvirkning af 
miljøet. 
 
Gribskov Kommune har på baggrund af dette vurderet, at det ansøgte 
projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering. 
 
Projektet omfatter installering af en 1,2 MW elkedel som placeres inde i en 
eksisterende bygning på Haarlands Allé. Det forventes, at elkedlen ikke vil 
have nogen påvirkning ift. støj, vibrationer, emissioner til luft, spildevand 
mv. Elkedlen vil heller ikke påvirke landskab, kystnærhedszonen mv. da den 
placeres i en eksisterende bygning. 
 
Installering af en elkedel vil betyde, at Vejby-Tisvilde Fjernvarme kan 
minimere/udfase brugen af fossile brændsler. 
 
Screeningsskema med uddybende bemærkninger til de enkelte 
miljøparametre og projektbeskrivelse vedlægges som bilag. En nærmere 
beskrivelse af projektet, samt begrundelse for afgørelsen fremgår af 
screeningsskemaet og projektbeskrivelsen. 
 
Afgørelse 
Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at projekt vedr. installering af 
1,2 MW elkedel på Haarlands Allé for Vejby-Tisvilde Fjernvarme ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering. 
 
Afgørelsen meddeles i henhold til miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. 
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet 
ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at 
indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere 
projektet. 
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Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er 
beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. 
 
Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik 
på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering. 
 
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, jf. 
miljøvurderingslovens § 39. 
 
Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som findes på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du finder også et link hertil på 
klagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. Du logger på www.borger.dk 
eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klage-
portalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige 
borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse 
for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, 
der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden 
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og 
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
modtagelsen af afgørelsen. 
 
Klagefristen regnes fra datoen for offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på 
Gribskov Kommunes hjemmeside www.gribskov.dk den 02. december 2022. 
Det betyder, at klagefristen er den 30. december 2022. 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.gribskov.dk/
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Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 
 
Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes på e-mail 
kekri@gribskov.dk. 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 

 Danmarks Naturfredningsforening, hoved- og lokalafdeling 
 Miljøstyrelsen  
 Friluftsrådet, hoved- og lokalafdeling  
 Dansk Ornitologisk Forening  
 Region Hovedstaden  
 Embedslægerne Hovedstaden (sundhedsstyrelsen)  
 Vejby-Tisvilde Fjernvarme 
 Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Kenneth Kristensen 
Planlægger 
Center for Byudvikling og 
Ejendomme 
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