
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Åbnings- og telefontider 
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Screeningsafgørelse og godkendelse af varmeprojekt for udvidelse af 
forsyningsområde ved Ganeråparken i Skjern 
 

Afgørelse om at projektet ikke kræver miljøvurdering 
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en screening af projektforslag for udvidelse af 

forsyningsområde til Ganeråparken i Skjern. Med baggrund i miljøscreeningen vurderes projektet ikke 

at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af projektet ikke vurderes at medføre 

væsentlige indvirkninger på miljøet. 

Der træffes derfor med hjemmel i § 8 stk. 2 og § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM) afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af 

projektforslaget efter § 8 stk. 1. 

 

Lovgrundlag 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan i henhold til Miljøvurderingslovens (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 

2018) § 49, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. 

Klagefristen er 4 uger og udløber den 29. november 2021.  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 

klager via Klageportalen, på dette link: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/ 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet og når du har indbetalt et 

gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder eller organisationer til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. 

Sagsbehandler 

Børge Outzen Schmidt 
Direkte telefon 

99 74 13 95 
E-post 

boerge.schmidt@rksk.dk 
Dato 

21. oktober 2021 
Sagsnummer 

21-018637 

Returadresse: 
Land By og Kultur, Plan og Vejanlæg 
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 

   

 

   

      

   

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

kommunen, der har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

Klageberettigede er desuden landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen, på betingelse af, 

at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og 

at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 

Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter denne 

orientering.  
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Godkendelse af varmeprojekt 
Skjern Fjernvarme har den 13. august 2021 fremsendt projektforslag for udvidelse af 

forsyningsområde til Ganeråparken i Skjern til Ringkøbing-Skjern Kommune med et ønske om 

godkendelse af projektforslaget i henhold til lov om varmeforsyning.  

Formålet med projektet er, at udvide Skjern Fjernvarmes forsyningsområde, så det også omfatter 

Ganeråparken i Skjern. Projektforslaget har været sendt i høring hos berørte parter fra den 20. 

september 2021 til den 18. oktober 2021. I denne periode er der ikke indkommet høringssvar.  

Kommunalbestyrelsen kan godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt jf. 

bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 § 6. På grund af projektets samfundsøkonomiske og 

miljømæssige fordele, samt at kommunen ikke har modtaget bemærkninger i mod projektets 

godkendelse, så godkendes projektet. 

Afgørelsen 
Ringkøbing-Skjern Kommune godkender hermed projektforslaget dateret 13. august 2021 om 

udvidelse af forsyningsområde til Ganeråparken. Godkendelsen meddeles efter § 4 i Bekendtgørelse af 

lov om varmeforsyning, LBK nr. 1215 af 14/08/2020 (varmeforsyningsloven) og i medfør af 

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 818 af 

04/05/2021 (projektbekendtgørelsen). 

Godkendelsen er kun i forhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen og omfatter 

udelukkende udvidelsen af forsyningsområde til Ganeråparken, som beskrevet i projektforslaget 

dateret 13. august 2021 om udvidelse af forsyningsområde til Ganeråparken. 

Bygherre har ansvaret for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at 

realisere projektet. 

Vilkår 
Ringkøbing-Skjern Kommunes godkendelse af projektforslaget dateret 13. august 2021 om udvidelse 

af forsyningsområde til Ganeråparken meddeles på følgende vilkår: 

 Ledningsnettet etableres og drives som beskrevet i projektforslaget dateret 13. august 2021 

om udvidelse af Skjern Fjernvarmes forsyningsområde 

 Projektet skal være påbegyndt senest tre år efter godkendelsens meddelelse. Hvis projektet 

ikke er påbegyndt indenfor denne tidsfrist, bortfalder godkendelsen. 

 Projektet skal have opnået tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen. Fjernvarmepuljen er 

beskrevet i Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarme-

distributionsnet, BEK nr. 2306 af 18/12/2020 

 

Igangsættelse af projektet inden klagefristens udløb sker på eget ansvar. Klagefristen udløber d. 29. 

november 2021. 

 
 

Lovgrundlag  

Lov om varmeforsyning 

 

Klageadgang 
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Du kan klage over beslutninger, der er indeholdt i dette brev.  

Klagemuligheden fremgår af §24 i Bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter 

for kollektive varmeforsyningsanlæg 

 

Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. 

Energiklagenævnet orienterer den pågældende kommune om klagen. Orienteringen, herunder 

fremsendelse af en kopi af klagen, sker hurtigst muligt og senest 7 dage efter klagen er modtaget. 

 

 

Venlig hilsen 

Børge Outzen Schmidt 
Planlægger 

 

 

 


