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Afgørelse om udskiftning af brovægt og udvidelse
af lade så der er plads til den nye brovægt
DATO
07-01-2016

Struer Kommune har vurderet at udskiftning af brovægt
samt udvidelse af lade til den nye brovægt ikke er
omfattet af projektbekendtgørelsens bilag 1 jf.
vejledningen til projektbekendtgørelsen, da der her ikke er
tale om et renoveringsprojekt, med henblik på at ændre på
drift eller kapacitetsforhold, men udelukkende et projekt der
muliggør at leverandøre til fjernvarmeanlægget kan anvende
de maskiner, de i forvejen bruger til markarbejdet.
Baggrund for afgørelsen
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SAGSBEHANDLER:
LISBET MÆRSK-MØLLER
T: 96848450

Struer Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af
følgende oplysninger og vurdering:
Udvidelsen kommer ikke til at ændre væsentlig på driften da
varmeproduktionen og indkøbt halmmængde er den samme
på års basis.
Begrundelsen for udvidelsen er at de nye lastbiler/traktorer
ikke kan være på vores gamle vægt og vi samtidig gerne
have plads til lidt mere halm på lager for at kunne opnå en
mere optimal forbrænding.
Forbrændingen er ikke lige optimal på alle halm typer men
med lidt stører lager har vi bedre muglighed for at blande de
forskellige halm typer til en mere jævn og optimal
forbrænding.
Klagebestemmelser:
Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet af
 Projektansøger
 Berørte forsyningsselskaber og kommuner
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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Grundejere, der skal afgive areal eller pålagt en
sevitut
Grundejere, der pålægges tilslutningspligt og/eller
bidragspligt til anlægget

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen, dog
senest sidste hverdag inden kl 15, inden fristens udløb.
Således udløber fristen den 4. februar 2016 kl 15.
En klage skal indgives til Struer Kommune – der hurtigst
muligt videre sender klagen til Energiklagenævnet, ledsaget
af en udtalelse og sagens øvrige materiale.
Struer Kommune skal staks give projektansøger
underretning, såfremt godkendelsen er påklaget.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette
ske inden 6 måneder for afgørelsens annoncering på
kommunens hjemmeside.
Afgørelsens gyldighed
Hvis der ikke bliver klaget, må tilladelsen udnyttes når
klagefristen er udløbet.
Hvis der bliver klaget over tilladelsen, skal sagen afgøres
endeligt af Natur- og Miljøklagenævnet. Tilladelsen må i så
fald ikke udnyttes, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet
bestemmer andet.
Inden for klagefristen på 4 uger samt efter en evt. klage er
indgivet, vil påbegyndelse af projektet være projektansøgers
eget ansvar.
Baggrund for dispensationen
Afgørelsen er truffet i forhold til Bilag 1 i
Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om godkendelse af
projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1124 af
23. september 2015) i medfør af Varmeforsyningsloven (Lov
om varmeforsyning nr. 382 af 13. juni 1990 Jf. lovbek. nr.
1307 af 24. november 2014)
Med venlig hilsen
Lisbet Mærsk-Møller
Planlægger
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Kopi sendt til:
Hvidbjerg Fjernvarme Håndværkervej, 7790 Thyholm v/Mogens Larsen
hfv@pc.dk
Struer Kommune, Østergade 13, 7600 Struer teknisk@struer.dk

Med venlig hilsen

Lisbet Mærsk-Møller
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