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Etablering af energicentral på Energivej 2, Høje Taastrup, er ikke VVM-pligtigt
Høje-Taastrup Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse om etablering af en energicentral
på Energivej 2, Høje Taastrup. Anmeldelsen omhandler en energicentral med en varmepumpeinstallation, der producerer køling ved hjælp af strøm, hvorved der samtidig produceres
(overskuds-)varme. I det anmeldte anlæg bliver varmen holdt i rørsystemet med væskekøleaggregater, der fører varmen igennem en veksler over i fjernvarmenettet ved ca. 75 grader.
Energicentralen skal på denne måde både levere fjernkøling og fjernvarme til kunder i Høje
Taastrup.
Energicentral vil have et bebygget areal på 376 m², en bygningshøjde på 6,3 m og et befæstet areal på ca. 2.000 m².
Afgørelse
Høje-Taastrup Kommune har screenet det anmeldte projekt i henhold til VVMbekendtgørelsens1 bilag 2,



punkt 3 a om Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand og
punkt 3b om Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand.

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det anmeldte projekt kan etableres uden væsentlige
miljøpåvirkninger. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Se vedlagte VVMscreening. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 3, stk. 1.
Vurdering
Høje-Taastrup Kommune har 16.08.2016 meddelt tilladelse til etablering af to prøveboringer
og pumpeforsøg på Energivej 2 (tidligere Bohus Boulevard 7). Der blev desuden truffet afgørelse om at boringerne og pumpeforsøgene kan gennemføres uden forudgående VVMredegørelse. Boringerne kan ikke tages i brug til at lagre og udnytte energi i grundvandsmagasinet uden en separat ansøgning herom.
Nærværende screening omhandler alene etablering af en energicentral med en varmepumpeinstallation og er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for HøjeTaastrup Kommune og på baggrund af de planmæssige og miljømæssige forudsætninger, som
er gældende på screeningstidspunktet.
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Høje-Taastrup Kommune vurderer, at der i anlægsfasen kan forventes en mindre påvirkning
for de omkringboende i form af støj fra byggeriet og nedgravning af fjernkøleledning.
I driftsperioden forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger. De forventede miljøpåvirkninger vil være kørsel til og fra energicentralen, støj fra varmepumpen og distributionspumperne,
spildevand til renseanlæg og visuel ændring. Ingen af påvirkninger forventes at være væsentlige grundet støjisolering af bygningen og relativ stod afstand til omkringliggende boligbebyggelse. Det fremgår af anmeldelsen, at de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer
kan overholdes.
Nærmeste boligområde ligger nord for jernbanen, hvor nærmeste bolig ligger ca. 380 m fra
det anmeldte energicentralen. Der ligger desuden et boligområde ca. 440 m øst for det anmeldte energicentralen.
Som væskekøling vil i første etape blive anvendt ca. 130 kg NH3 til fyldning på kølemaskinen.
Ved fuld udbygning vil der blive anvendt ca. 520 kg NH3 fordelt på 4 maskiner. Energicentralens kølekapacitet vil i første omgang bygges til at være 1.000 kW. Anlægget kan med denne
kapacitet sende op til 1.400 kW ud i fjernvarmenettet.
Energicentralen indgår i Høje Taastrup Fjernvarmes overvågningssystem, hvor trykfald og
trykstigning i anlægget vil udløse alarm. Autoriseret personel fra Høje Taastrup Fjernvarme vil
sørge for de nødvendige tiltag.
Der er ikke afløb i maskinhallen, således kølingsvæsken m.m. ikke kan løbe i kloakken. Der vil
blive etableret nødventilation ved ammoniak udslip som følger de gældende regler på ammoniak anlæg.
Hvis projektet eller andre forudsætninger ændres væsentligt, kan der være behov for at gennemføre en ny VVM-screening, hvor der skal tages stilling til om det ændrede projekt er VVMpligtigt. Ansøger, naboer eller andre kan få yderligere oplysninger om sagen ved henvendelse
til miljømedarbejder Lone Johnsen på telefon 43 59 12 73 eller tmc@htk.dk.
Konsekvensvurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Det er Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder/konkrete bilag IV-arter, jf.
Habitatbekendtgørelsen2. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre
planer kan påvirke konkrete bilag IV-arter.
Øvrig myndighedsbehandling
Afgørelsen om at den anmeldte energicentral ikke er VVM-pligtigt, er ikke en tilladelse, men
alene en afgørelse om, at byggeriet ikke skal gennem en VVM-proces, inden kommunen kan
behandle og give de fornødne tilladelser.
Offentliggørelse
Afgørelsen, om at det anmeldte ikke er VVM-pligtigt, bliver offentliggjort 20. april 2017 på
kommunens hjemmeside www.htk.dk.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over VVM-screeningen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan klage over, om kommunen har haft ret til at træffe en afgørelse og har fulgt de
rigtige procedurer m.m. Du kan ikke klage over, at du synes kommunen burde have truffet en
anden afgørelse.
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Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge
på www.borger.dk og www.virk.dk med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
Høje-Taastrup Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som du kan betale med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrstørrelse m.v. på Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Høje-Taastrup Kommune.
Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig
bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato. Klagen bliver afgjort af Miljø- og
Fødevareklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen.
Med venlig hilsen

Lone Johnsen
Miljømedarbejder

Bilag vedlagt afgørelsen: VVM-screening af energicentral på Energivej 2, Høje Taastrup
Kopi sendt til: Teknisk chef Uffe Schleiss uffe.schleiss@htf.dk
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