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Halsnæs Forsyning ønsker som et led i den igangværende grønne omstilling at etablere et 

varmepumpeanlæg på et areal, der ligger i tilknytning til den eksisterende genbrugsstation i 

Frederiksværk. Fjernvarmen er allerede i dag baseret på VE-brændsler som flis, træpiller og 

bioolie, men det er besluttet, at varmeproduktionen skal gøres endnu grønnere ved omlægning 

til brændselsfri produktion samt en øget andel af genbrugsvarme. 

Samtidig er der løbende behov for at udvikle og forbedre rammerne for den kommunale 

affaldsbehandling, der - som resten af forsyningsområdet - gennemlever en omfattende om-

stilling til en mere miljørigtig og bæredygtig drift. I den forbindelse vil der bl.a. blive behov for at 

omlaste og sortere affaldet i flere fraktioner, og det kræver ekstra plads og nye faciliteter, 

herunder en eventuel omdisponering af den eksisterende haveaffaldsplads. 

Endelig har kommunens forvaltning ‘Natur og Vej’ et ønske om at etablere sig i nye 

bygningsmæssige rammer forventeligt med ny administrationsbygning og materielgård samt 

tilhørende værksteder, garager, lager o. lign. 

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2. 

Projekter, der er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven, må ikke påbegyndes, før 

miljømyndigheden, her Halsnæs Kommune, har vurderet, om projektet kræver konkret 

miljøkonsekvensvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingslovens §25.  

VVM-screening 

Ansøger har udfyldt og fremsendt vedlagte vvm-screeningsskema om projektet. Halsnæs 

Kommune har gennemgået oplysningerne og har forholdt sig til de enkelte punkter i skemaet. 

Ved gennemgang af de enkelte punkter, der er relevante for denne vurdering, kan det 

konkluderes, at projektet ikke kan antages at have en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Afgørelse 

Halsnæs Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor 

ikke omfattet af krav om miljøvurdering (vvm–rapport). Vurderingen er foretaget ud fra 
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bygherres VVM-ansøgning (vvm screeningsskema). 

 

Det er vurderet, at det, planen muliggør, ikke vil have nogen betydende negativ indflydelse på 

natur, dyre- og planteliv – herunder beskyttede arter og områder.  

Det er ligeledes vurderet, at anlæggene og byggeriet ikke vil skille sig væsentligt ud fra de 

industribygninger og –anlæg, der ligger i nærheden.  

 

Det er ligeledes vurderet, at der ikke er andre væsentlige påvirkninger, herunder trafik og støj. 

Afgørelsen er truffet med hjemmel i §21 i Miljøvurderingsloven. 

Ved vurderingen har Halsnæs Kommunen taget hensyn til kriterierne i miljøvurderingslovens 

bilag 6. Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøvurderes (udarbejdes en vvm rapport), 

begrundes med, at det ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder medføre 

forurening, støjgener eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier. 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det det fremsendte projekt og på baggrund af 

de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet 

ændres i forhold til forudsætningerne, er Halsnæs Forsyning forpligtet til at anmelde de 

påtænkte ændringer med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. 

Offentliggørelse og gyldighed 

Denne afgørelsen skal jf. §36 i Miljøvurderingsloven offentligt bekendtgøres. 

Afgørelsen med bilag kan ses på kommunens hjemmeside 29. marts til 26. april 2022. 

Klagevejledning  

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål 

af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og 

organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af 

væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som 

dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. 

miljøvurderingslovens § 50.  

Du klager via Nævnenes Hus, hvor du på forsiden kan finde et klagelink til klageportalen: 

www.naevneneshus.dk/  

Klagen skal være indgivet inden 4 uger. 

Du logger på Klageportalen med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til 

Allerød Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på 

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 

1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Miljø- og 

http://www.naevneneshus.dk/


Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke 

forinden er bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen".  

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til Halsnæs Kommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, som beslutter, om din anmodning kan imødekommes. Se betingelserne 

for at blive fritaget på www.nmkn.dk.  

 

Klagen har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar. 

Klagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, herunder kræve igangsat arbejde 

standset og ændre afgørelsen.  

Halsnæs Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 

afgørelsens offentliggørelse. 

 

Bilag: VVM screening er vedlagt som bilag. 
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