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Aarhus Kommune har vurderet, at der ikke er krav om miljøvur-
dering og tilladelse (VVM-pligt) ved etablering af solceller på 
centralkøkkenet matr. nr. 6a Skejby, Århus Jorder og 141hÅrhus 
Markjorder, Palle Juul-Jensens Boulevard 50, 8200 Aarhus N 

 

Sweco Danmark A/S har med mail d. 10. januar 2018 anmeldt et projekt for 

solceller på vegne af bygherre KPC Herning A/S på taget af centralkøkkenet 

på Skejby Sygehus ”Det Nye Universitetshospital”.  

 

Aarhus Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven1 

bilag 2 punkt 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt 

vand. 

 

Det skal derfor vurderes, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering 

og tilladelse (VVM-pligt) og dermed forudsætter udarbejdelse af en miljø-

konsekvensrapport, inden det kan tillades. 

 

Projektet omfatter et solcelleanlæg på 50 kW Peak, som vil indeholde: 

• 170 paneler orienteret mod syd. 

• Hvert panel har et areal på 1650 * 1000 mm. 

• Panelerne monteres med en hældning på 15 grader. 

• Panelerne dækker et samlet areal på 600 m2.  

 

Da solcellepanelerne er skråtstillede i en 15 graders hældning, bliver højden 

max. 3500-4000 mm fra overkant af tagfladen, hvilket betyder, at de er ca. 

50-100 mm højere end murkronen. Der er 0,5 m fra murkanten til første 

række af solceller og ca. 0,7 m imellem hver solcellerække.  

 

For at minimere blændingsgener ift. helikopterflyvninger vil panelerne være 

udført i et antireflekterende overflademateriale (AR-coating). 

 

Solcellernes placering fremgår af kort 1 nedenfor og i detaljer i VVM-

screeningen. 

 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og 

konkrete projekter (VVM). 
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Kort 1: Røde flader angiver placering af de 9.500 m2 solcellepaneler, som indgår i DNU’s an-

søgning om VVM-screening, gule flader angiver 5.974 m2 eksisterende solcellepaneler, grønne 

flader angiver 5.000 m2 solceller som ønskes opsat på psykiatrisk hospital og blå flade angiver 

denne ansøgning om 600 m2 solcellepaneler på centralkøkkenet. De angivne flader angiver kun 

de berørte bygninger og ikke en nøjagtig placering af solcellerne.  

 

Aarhus Kommune er kompetent myndighed, idet projektet ikke er omfattet af 

bestemmelser i miljøvurderingslovens kapitel 6, § 17 stk. 2-7 eller kapitel 2 i 

miljøvurderingsbekendtgørelsen2. 

 

Afgørelse 

Aarhus Kommune afgør hermed, at projektet for opsætning af 600 m2 solcel-

lepaneler kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrap-

port jf. miljøvurderingslovens § 21. 

 

Vurderingen er foretaget med baggrund i bygherrens oplysninger og efter 

miljøvurderingslovens bilag 6.  

 

                                                      
2 Bekendtgørelse nr. 447 af 10/05/2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetje-
ning m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) -  
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Vurderingen fremgår af vedlagte screeningsnotat, hvor det konkluderes, at 

projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og der-

med kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. 

 

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på: 

 

• At centralkøkkenet ligger udenfor indflyvningszonen til heliport H2. 

• At opsætningen svarer til opsætningen på bygning B4, hvor det i 

VVM-redegørelsen for heliporte er vurderet at solcellerne ikke vil gi-

ve anledning til uacceptable gener for piloterne. 

• At projektet vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanen. 

• At der ikke er påvirkning af Natura 2000 områder  

 

Det skal eksplicit bemærkes, at Aarhus kommune har vurderet at projektet 

ikke er relevant i forhold til Vandområdeplanerne, og at det ikke vil påvirke 

nærmeste Natura 2000-område ”Brabrand Sø med omgivelser” (H233) væ-

sentligt. 

 

De detaljerede vurderinger fremgår af screeningsnotatet. 

 

Partshøring 

Aarhus Kommune har foretaget partshøring af: 

 

• Norsk Ambulanse A/S, der foretager al ambulanceflyvning til Skejby 

Sygehus og dermed vurderes at kunne blive individuelt, særligt og 

væsentligt berørt af det anmeldte projekt 

samt 

• Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som vurderes at være berørt myn-

dighed ift. flysikkerhed. 

 

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.  

 

Anden lovgivning m.v. 

Der gøres opmærksom på, at der med denne afgørelse, om at der ikke er 

krav om miljøvurdering, ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilla-

delser, som eksempelvis byggetilladelse.  

 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald 

samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer 

mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagel-

sen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hoved-

formål. Afgørelsen kan desuden påklages af Miljø- og Fødevareministeren. 
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Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som 

du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 

www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  

 

Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune via klageportalen inden 4 

uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendt-

gjort, regnes klagefristen fra annoncens dato. 

 

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et 

gebyr som fremgår af klagenævnets hjemmeside http://nmkn.dk/. 

 
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 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, e-mail: miljoeogener-

gi@aarhus.dk, der herefter videresender anmodningen til Miljø og Fødevarekla-

genævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-

mes. 

 

Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 

6 måneder efter, at du modtager dette brev. For afgørelser, der er offentligt 

bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato. 

 

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

eget ansvar.  

 

Miljø og Fødevareklagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, 

herunder kræve igangsat arbejde standset, og ændre afgørelsen. 

 

Afgørelsen bliver annonceret på Aarhus Kommunes hjemmeside 

www.aarhus.dk/annoncer. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Sol Strømbo Hansen         /      Hanne Kaagaard Jensen 

Planlægger, cand.scient.              Sagsbehandler 

 

 

 

Kopi til: 

Bygherre KPC Herning A/S, ved Simon Laugesen Schmidt, ss@KPC.dk  

Grundejer Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg  

file://///ADM.aarhuskommune.dk/MTM/Faelles/CBM/Plan/VVM/VVM%20generelt/VVM-skabeloner/www.nmkn.dk
file://///ADM.aarhuskommune.dk/MTM/Faelles/CBM/Plan/VVM/VVM%20generelt/VVM-skabeloner/www.borger.dk
file://///ADM.aarhuskommune.dk/MTM/Faelles/CBM/Plan/VVM/VVM%20generelt/VVM-skabeloner/www.virk.dk
file://///ADM.aarhuskommune.dk/MTM/Faelles/CBM/Plan/VVM/VVM%20generelt/VVM-skabeloner/www.borger.dk
file://///ADM.aarhuskommune.dk/MTM/Faelles/CBM/Plan/VVM/VVM%20generelt/VVM-skabeloner/www.virk.dk
http://nmkn.dk/
mailto:miljoeogenergi@aarhus.dk
mailto:miljoeogenergi@aarhus.dk
http://www.aarhus.dk/annoncer
mailto:ss@KPC.dk
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Norsk Luftambulanse A/S, postmottak@norskluftambulanse.no 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk 

Aarhus Kommune: 

Teknik og Miljø, Plan, byudviklingogmobilitet@aarhus.dk 

Teknik og Miljø, Byggeri, miljoeogenergi@aarhus.dk  

 

 

 

 

mailto:postmottak@norskluftambulanse.no
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
mailto:miljoeogenergi@aarhus.dk


 
 
 
 
 
Screening for miljøvurdering af konkrete projekter (VVM-
screening) 

 
i henhold til § 21, stk. 1 & 2 og bilag 6 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 
om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) 
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Projekt for etablering af solcelleanlæg på taget af centralkøkke-
net, matr.nr. 6a Skejby, Århus Jorder og 141h Århus Markjorder, 
Palle Juul-Jensens Boulevard 50, 8200 Aarhus N 

 

Sweco Danmark A/S har med mail d. 10. januar 2018 anmeldt et projekt for 

solceller på vegne af bygherre KPC Herning A/S på taget af centralkøkkenet 

på Det Nye Universitetshospital. Aarhus Kommune vurderer, at projektet er 

omfattet af miljøvurderingsloven1 bilag 2 punkt 3a) Industrianlæg til fremstil-

ling af elektricitet, damp og varmt vand. 

 

Projektet omfatter et solcelleanlæg på 50 kW Peak, som vil indeholde: 

• 170 paneler orienteret mod syd. 

• Hvert panel har et areal på 1650 * 1000 mm. 

• Panelerne monteres med en hældning på 15 grader. 

• Panelerne dækker et samlet areal på 600 m2.  

 

Da solcellepanelerne er skråtstillede i en 15 graders hældning bliver højden 

max. 3500-4000 mm fra overkant af tagfladen, hvilket betyder, at de er ca. 

50-100 mm højere end murkronen. Der er 0,5 m fra murkanten til første 

række af solceller og ca. 0,7 m imellem hver solcellerække.  

 

For at minimere blændingsgener ift. helikopterflyvninger vil panelerne være 

udført i et antireflekterende overflademateriale (AR-coating). 

 

Solcellernes placering fremgår af kort 1 nedenfor og i detaljer i de medsend-

te bilag. 

 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og 
programmer og konkrete projekter (VVM). 

TEKNIK OG MILJØ 
Aarhus Kommune 

Vand og Natur  

Grøndalsvej 1C, Postboks 4049 

8260 Viby J 

 

Telefon: 89 40 22 13 

Direkte telefon: 89 40 45 24 

 

E-mail: 

miljoeogenergi@aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

hkj@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sag: 18/005002-7 

Sagsbehandler: 

Hanne Kaagaard Jensen 
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Kort 1: Røde flader angiver placering af de 9.500 m2 solcellepaneler, som indgår i DNU’s an-

søgning om VVM-screening, gule flader angiver 5.974 m2 eksisterende solcellepaneler, grønne 

flader angiver 5.000 m2 solceller som ønskes opsat på psykiatrisk hospital og blå flade angiver 

denne ansøgning om 600 m2 solcellepaneler på centralkøkkenet. De angivne flader angiver kun 

de berørte bygninger og ikke en nøjagtig placering af solcellerne.  

 

Dette notat er Aarhus Kommunes vurdering af oplysningerne i ansøgningen, 

bygherrens supplerende oplysninger efter lovens bilag 5 og projektet i for-

hold til reglerne for konkrete projekter (VVM). 

 

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i lovens bilag 6. 

 

1. Projektets karakteristika:  

 

Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til: 

• hele projektets dimensioner og udformning – ansøgningsskemaets 

punkter 1, 2, 3 og 5 

• kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter – 

ansøgningsskemaets punkt 40 

• brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og 

biodiversitet – ansøgningsskemaets punkter 2-5 og 7  
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• affaldsproduktion – ansøgningsskemaets punkter 6  

• forurening og gener – ansøgningsskemaets punkter 8-22, 35, 37 og 

40 

• risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for 

det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af kli-

maændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden – an-

søgningsskemaets punkt 23, 38 og 39 

• risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luft-

forurening). 

 

Supplering vedrørende projektets karakteristika: 

Emne Karakteristika 

Trafik  Der vil kun være begrænset trafik ifm. anlægsfasen. 

Risiko for større ulyk-

ker og/eller katastro-

fer, inkl. klimaændrin-

ger 

Der er på Aarhus Universitetshospital bygget to 

helikopterlandingspladser benævnt H1 og H2. Ifm. 

udarbejdelse af VVM-redegørelse og MV rapport af 

18.01.2016 er der vurderet på de risici, der kan 

være ifm. flyvning herunder genskin fra solcellepa-

neler i indflyvningszonen til de to heliporte. 

 
Solcellepanelerne på centralkøkkenet vil ligge vest 
for indflyvningszonen til H2 (se nedenfor). Til be-
regning af genskin valgte man i VVM-redegørelsen 
at anvende programmet SGAT ”Solar Glare Hazard 

Analysis Tool” (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-
2013-10-23/pdf/2013-24729.pdf 
https://share.sandia.gov/phlux).  

 

Der er til screeningen ikke fundet andre tilgængeli-

ge metoder til at foretage vurderingen. Samtidigt er 

det konstateret at ovennævnte metode ikke længe-

re er fri tilgængelig. Vurderingen er derfor foretaget 

ud fra de undersøgelser der ligger til grund for 

VVM-redegørelsen, som kun er to år gammel. 

 

Det er i VVM’en til H1 og H2 valgt at fokusere re-

fleksionsberegningerne på de 300 m af flyvevejen, 

der ligger nærmest heliportene, da det er her, at 

refleksionerne vil være mest generende for flyvnin-

gerne. 

 

Der er i VVM-tilladelsen til H1 og H2 punkt 5 stillet 

vilkår om at heliport H2 alene benyttes af lægeheli-

kopterne, og at ind- og udflyvning til heliport H2 

alene finder sted indenfor nordvendt flyvekorridor i 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-10-23/pdf/2013-24729.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-10-23/pdf/2013-24729.pdf
https://share.sandia.gov/phlux
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retning ca. 339 grader (nordnordvestlig) og en syd-

vendt flyvekorridor indenfor vinklen fra retning 139 

grader (sydøstlig) til retning 166 grader (sydøstlig).  

 

Det vurderes i VVM-tilladelsen til H1 og H2, at en 

potentiel blændingsrisiko kun kan opstå, når den 

sydvendte flyvekorridor anvendes. 

 

Solcellepanelerne på centralkøkkenet ligger vest 

for bygning B4, hvor det i VVM-redegørelsen er 

vurderet, at der ikke er uacceptable gener for pilo-

terne. Bygningen til centralkøkkenet er 2 m lavere 

end bygning B4, hvilket af ansøger vurderes at 

medføre en mindre risiko, da centralkøkkenet ligger 

”i skyggen” af B4 ift. indflyvningszonen. 

Risikoen for menne-

skers sundhed 

Vurderes ikke relevant 
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Kort 2: Hovedflyvevej for H2 (Figur 6-43 i VVM-redegørelsen) Centralkøkkenet ligger ca. her. 

 

 

2. Projektets placering 

 

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at 

blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig: 

• den eksisterende og godkendte arealanvendelse – ansøgningsske-

maets punkter 24, 25 og 26 

• naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodi-

versitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapaci-

tet i området og dettes undergrund – ansøgningsskemaets punkter 

27 og 36 
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• det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på føl-

gende områder: 

o i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger – an-

søgningsskemaets punkt 35  

o ii) kystområder og havmiljøet – ansøgningsskemaets punk-

ter 28 og 35 

o iii) bjerg- og skovområder - ansøgningsskemaets punkt 29 

(og der er ikke bjergområder i Aarhus kommune) 

o iv) naturreservater og -parker - ansøgningsskemaets punkt 

34 (Norsminde fjord) 

o v) områder, der er registreret eller fredet ved national lov-

givning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i 

henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF -– 

ansøgningsskemaets punkter 25, 30, 31, 32, 33 og 34 (Fug-

lereservat Norsminde Fjord stort set sammenfaldende med 

EF-fuglebeskyttelsesområde og således inkluderet i ansøg-

ningsskemaets punkt 34). 

o vi) områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til 

hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de 

miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og 

som er relevante for projektet – ansøgningsskemaets punkt 

37 

o vii) tætbefolkede områder 

o viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller ar-

kæologisk betydning. – ansøgningens punkt 28 og 33 

 

 

Supplering vedrørende projektets placering: 

Emne Områdets status/sårbarhed 

Den eksisterende og 

godkendte arealanven-

delse 

Det Nye Universitetshospital ligger indenfor to 

lokalplaner: 

 

Lokalplan 887 ”Område til sygehus og syge-

husrelaterede funktioner og forskerpark m.m. i 

Skejby.”  

 

Solcelleanlæggene placeres på bygninger 

indenfor delområde I. I lokalplanens § 8 ”Be-

byggelsens udseende og skiltning” står der 

følgende:  

 

Stk. 6: Blanke og reflekterende tagmateria-
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ler må af hensyn til gener for omgi-

velserne ikke anvendes. Anlæg til 

indvinding af solenergi, der indgår 

som en del af tagfladen, må ikke 

etableres på en sådan måde der kan 

medføre væsentlige gener for omgi-

velserne ved reflekterende sollys. 

Stk. 7 Tagflader skal fremstå som ubrudte 

tagflader. Glasoverdækninger, eleva-

tortårne, ventilationstårne samt even-

tuelle anlæg til indvinding af solener-

gi og lignende skal udformes og af-

skærmes, så de indgår som en del af 

taget i en arkitektonisk helhed og så 

de er mindst muligt synlige for omgi-

velserne. 

Stk. 8 Tage kan beklædes med solceller og 

solfangere. Disse skal koncentreres i 

større partier, der integreres i den 

overordnede tagplans komposition. 

 

Lokalplan 1027 ”Parkeringshus og 2 heliports 

ved Aarhus Universitetshospital i Skejby” 

VVM-redegørelse og MV rapport af 

18.01.2016 indgår som en del af udarbejdelse 

af lokalplan 1027. 

Afstand til risikovirksom-

hed. 

Ikke relevant 

Naturressourcernes 

(herunder jordbund, 

jordarealer, vand og 

biodiversitet) relative 

rigdom, forekomst, kvali-

tet og regenereringska-

pacitet i området og 

dettes undergrund 

Ikke relevant 

Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende 

områder: 

Levesteder for strengt 

beskyttede arter  

Ikke relevant 

Vådområder, områder 

langs bredder, flodmun-

dinger 

Ikke relevant 

Kystområder og havmil-

jøet 

Ikke relevant – ligger udenfor kystnærhedszo-

nen. 
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Skovområder Ikke relevant - ligger udenfor skovbyggelinje 

Naturreservater og -

parker 

Ikke relevant 

Områder, der er regi-

streret eller fredet ved 

national lovgivning; Na-

tura 2000-områder ud-

peget af medlemsstater i 

henhold til direktiv 

92/43/EØF og direktiv 

2009/147/EF  

Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand 

Sø med omgivelser (H233), som ligger ca. 450 

m fra lokalplanområdet. Udpegningsgrundla-

get for området er fem naturtyper: Næringsrig 

søer og vandhuller med flydeplanter eller store 

vandaks, rigkær, bøgeskov på muldbund, elle- 

og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt 

egeskov og blandskove på mere eller mindre 

rig jordbund og tre arter: stor vandsalamander, 

damflagermus, odder. 

 

På grund af afstanden samt projektets karak-

ter vurderes det konkrete projekt ikke at kunne 

påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 

området væsentligt. 

Områder, hvor det ikke 

er lykkedes — eller med 

hensyn til hvilke det 

menes, at det ikke er 

lykkedes — at opfylde 

de miljøkvalitetsnormer, 

der er fastsat i EU-

lovgivningen, og som er 

relevante for projektet 

Vurderes ikke relevant, da der ikke er miljø-

kvalitetsnormer for solcelleanlæg. 

Tæt befolkede områder Projektet etableres på en bygning i kommune-

planområde 140807OF, som er udlagt til of-

fentligt formål ”Sygehus og sygehusrelaterede 

funktioner etc.”, som omfatter det samlede 

Aarhus Universitetshospital med ca. 9000 

ansatte. Dertil kommer ambulante og indlagte 

patienter samt øvrig besøgende på hospitalet. 

  

Syd for arealet ligger KP-rammeområde 

140001LA Vestereng, som er udpeget som 

bynært landskab og dermed ligger i landzone 

og er ubebygget. 

 

Øst for hospitalsområdet ligger kontorerhverv 

og vest for hospitalsområdet åbent land. 

Landskaber og lokalite-

ter af historisk, kulturel 

eller arkæologisk betyd-

Syd for projektområdet ligger Vestereng, som 

er landzone og udpeget med en god land-

skabskarakter. Da solcellepanelerne er på 
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ning  taget af en bygning vurderes de ikke at påvirke 

landskabet, fordi de ikke kan ses fra omgivel-

serne. 

 

Projektområdet vurderes ikke at have historisk 

betydning, da hele sygehusbyggeriet er opført 

i nyere tid. 

 

DNU, Skejby indgår som et område, hvor Mo-

esgård Museum har foretaget forundersøgelse 

før byggeri. Sted og lokalitets nr. 150306-33. 

Det vurderes ikke at have betydning, da pro-

jektet er på taget af bygningen. 

Påvirker projektet mulig-

hederne for at opnå 

målopfyldelse i Vandom-

rådeplanerne 

Vurderes ikke relevant 

 

Vedrørende projektets placering lægges desuden til grund, at projekter i 

Aarhus Kommune ikke forventes at medføre væsentlige virkninger på bjerg-

områder eller til vadehavsområdet, idet der ikke er forbindelse til sådanne 

områder.  

 

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 

 

Indvirkningernes størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk 

område og antallet af personer, der forventes berørt) 

 

 x Uvæsentlig/neutral 

påvirkning 

Uddybende bemærkning:  

Indvirkningen fra solcellerne vurderes 

at have en begrænset lokal udstræk-

ning. Det vurderes ikke at kunne berø-

re personer, som færdes i området 

fordi solcellerne ikke kan ses fra ter-

ræn.  

 

Det vurderes, at solcelleanlæg som 

ligger på de nærmeste 300 m af flyve-

vejene til heliportene på DNU vil være 

de anlæg som kan være mest gene-

rende for ind- og udflyvningen.  

 

Ift. solcellepanelerne på centralkøkke-

net vurderes det kun at være den syd-

lige indflyvning til H2, som er relevant.  

 Væsentlig (pos. el. 

neg.) påvirkning 
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Centralkøkkenet ligger mere vestligt en 

Bygning B4 som i VVM-redegørelsen 

for H1 og H2 er vurderet til at ikke at 

give uacceptable gener for piloten. 

 

 

Indvirkningens art 

 

  Uvæsent-

lig/neutral påvirk-

ning 

Uddybende bemærkning:  

 

Indvirkningens art vurderes at kunne være potenti-

el blænding af helikopterpiloterne ved indflyvning 

til H2 fra sydlig retning. 

 

I VVM-redegørelsen for heliporte H1 og H2 er ne-

denstående skema fra SGHAT brugt til at definere 

forskellige risici niveauer. 

 
 

Af konklusionen fremgår følgende: 

 

 
 

Projektet på centralkøkkenet vurderes at være 

sammenligneligt med den opsætning, der er fore-

taget på bygning B4, som ligger tættere på indflyv-

ningszonen. 

 Væsentlig (pos. 

el. neg.) påvirk-

ning 
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Indvirkningens grænseoverskridende karakter 

 

 x Uvæsentlig/neutral 

påvirkning 

Uddybende bemærkning: 

Vurderes ikke relevant 

 Væsentlig (pos. el. 

neg.) påvirkning 

 

 

 

Indvirkningens intensitet og -kompleksitet 

 

  Uvæsentlig/neutral 

påvirkning 

Uddybende bemærkning:  

Indvirkningen vil variere hen over året 

og dagen og være afhængig af vejret 

samt ind- og udflyvningsretningen.  

Indvirkningen vurderes at være sam-

menlignelig med den opsætning der 

allerede er på bygning B4. Indvirknin-

gen vurderes udelukkende at kunne 

påvirke helikopterflyvning i området.  

 Væsentlig (pos. el. 

neg.) påvirkning 

 

Indvirkningens sandsynlighed 

 

  Uvæsentlig/neutral 

påvirkning 

Uddybende bemærkning:  

 

Indvirkningen vurderes at være sandsyn-

ligt indenfor en afstand på 300 m af den 

sydlige ind- og udflyvningsvej til heliport 

H2. 

 

Det er i VVM-redegørelsen for heliporte 

konkluderet at solcelleanlægget på Byg-

ning B4 øst for centralkøkkenet ikke vil 

give anledning til uacceptable gener for 

piloterne.  

 

Bygning B4 ligger tættere på indflyvnings-

zonen og er 2 m højere. 

 

Solcelleanlæggets hældning på central-

køkkenet er angivet til 15 grader. Det 

fremgår ikke direkte af materialet for byg-

ning B4, hvilken hældning der er anvendt 

her, men det fremgår af opsætningsplanen 

 Væsentlig (pos. el. 

neg.) påvirkning 
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at der også her er anvendt ca. 15 grader. 

 
 

Solcelleanlæggets orientering ift. ind- og 

udflyvningskorridoren kan endvidere have 

betydning for refleksion. 

 

På bygning B4, som ligger øst for, er sol-

cellerne opsat i en øst-vest position, mens 

det på centralkøkkenet opsættes i en syd-

vendt position i tre delområder på hen-

holdsvis 150m2 100m2 og 350m2. 

 

Indvirkningerne fra solcellepanelerne på 

centralkøkkenet er begrænset ved at ar-

bejde med en anti-reflekterende (AR) coa-

tet overfladebehandling af solcellepane-

lerne som nedsætter refleksion fra ca. 4% 

til ca. 1,5 %. Det er mindre end refleksi-

onsværdien for de solcellepaneler, som er 

opsat på bygning B4, hvor refleksions-

værdien er angivet til at være < 5,3 %. 

 

Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet 

 

  Uvæsentlig/neutral 

påvirkning 

Uddybende bemærkning:  

 

Indvirkningen vil variere hen over året 

og dagen og være afhængig af vejret 

samt ind- og udflyvningsretningen.  

Indvirkningen er reversibel og vil for-

svinde, hvis solcelleanlægget afmonte-

res igen. 

 Væsentlig (pos. el. 

neg.) påvirkning 

 

Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksi-

sterende og/eller godkendte projekter 

 

 x Uvæsent-

lig/neutral påvirk-

ning 

Uddybende bemærkning:  

Projektet for solceller ligger på taget af central-

køkkenet (blå markering mod syd) og udgør 600 
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 Væsentlig (pos. 

el. neg.) påvirk-

ning 

m2. 

Der er allerede opsat 5.974 m2 solceller (markeret 

med gult) på sygehusets bygning 15.01 (B4), 

47.02 R1 og 66.04 K, hvilket er behandlet i sag 

14/021512. Der er en igangværende ansøgning 

på Psykiatrisk hospital (markeret med grønt) på 

5.000 m2. Samt en ny ansøgning på taget af 

DNU’s hovedbygninger (markeret med rødt) sva-

rende til 9.500 m2. 

 

 
 

Det samlede antal kvadratmeter solcelleanlæg på 

hospitalets tage udgør 15.100 m2. 

Solcellepanelerne på centralkøkkenet vurderes i 

den sammenhæng at ligge i periferien af indflyv-

ningsområdet og dermed ikke udgøre en væsent-

lig påvirkning. 

 

Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne 

 

 x Uvæsentlig/neutral 

påvirkning 

Uddybende bemærkning:  

 

Indvirkningerne er begrænset ved at 

arbejde med en anti-reflekterende (AR) 

coatet overfladebehandling af solcelle-

panelerne som nedsætter refleksion fra 

ca. 4% til ca. 1,5 %, hvilket formodent-

lig er mindre end refleksionsværdien 

for solcellepanelerne på bygning B4 

som er angivet til at være < 5,3 %. 

 Væsentlig (pos. el. 

neg.) påvirkning 
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Endvidere er det muligt at arbejde med 

solcellepanelernes hældning og ret-

ning. Dette er ikke vurderet nødvendigt. 

 

 

 

4. Samlet vurdering 

Det vurderes på baggrund af overstående kriterier, at projektet ikke antages 

at ville få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurderingen er der særlig 

lagt vægt på: 

 

• At centralkøkkenet ligger udenfor indflyvningszonen til heliport H2. 

• At opsætningen svarer til opsætningen på bygning B4, hvor det i 

VVM-redegørelsen for heliporte er vurderet, at solcellerne ikke vil gi-

ve anledning til uacceptable gener for piloterne. 

• At projektet vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanen. 

• At der ikke er påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Kilde:  

VVM-redegørelse og miljørapport af 18.01.2016  

Heliport H1 og H2 samt P-hus ved Aarhus Universitetshospital  

https://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/2/3/1/2315507-3597825-2-pdf.pdf 

 

VVM-tilladelse – Heliports og parkeringshus, Aarhus Universitetshospital i Skejby. Sag 

16/044747  

https://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/annoncer/2016/4-

kvartal/VVM-tilladelse-Heliports-og-parkeringshus.aspx?all=true 

https://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/2/3/1/2315507-3597825-2-pdf.pdf


 

Bilag 1  

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet 
af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til 
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan 
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af 
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens 
bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)  Se vedlagte projektbeskrivelse, Bilag 1 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherre 

 KPC Herning A/S, Dalgasgade 25, 6. Sal 
DK-7400 Herning 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
kontaktperson 

 Simon Laugesen Schmidt 
Dalgasgade 25, 6. Sal 
DK-7400 Herning 
ssc@KPC.dk 
22 72 73 01 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For 
havbrug angives anlæggets geografiske 
placering angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 datum). 

 Palle Juul-Jensens Boulevard 50 
8200 Aarhus N 
Matr.nr.: 6 a og 141h, Skejby, Århus Jorder 

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner (omfatter såvel den eller de 
kommuner, som projektet er placeret i, 
som den eller de kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet) 

 Aarhus Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – 
Målestok angives. For havbrug angives 
anlæggets placering på et søkort. 

 Se vedlagte tegning – Bilag 2, for oversigtskort. 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). 

Målestok angives: 
 

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej   

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM). 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM). 

 X   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 3. Energiindustrien 
a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. 

Projektets karakteristika  Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, 
som projektet omfatter angives navn og 
adresse på de eller den pågældende ejer, 
matr. nr. og ejerlav 

  

2. Arealanvendelse efter projektets 
realisering. Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i 
m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i 
m2 

 Bebygget areal: 2.824 m² 
Befæstet areal: Ca. 4.000 m² 
Solcelle areal: 600 m² 



3. Projektets areal og volumenmæssige 
udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald 
hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i ha 
eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 

 Ingen behov for grundvandssænkning. 
 
De 600 m² solceller vil være fordelt på taget, som angivet på vedlagte tegning 
– Bilag 3. 
For sigtelinjer fra nærliggende bygninger samt fra terræn se Bilag 4. 
 
Solcelleanlægget vil blive skråtstillet med en hældning på 12° grader og have 
en højde på 3500-4000mm fra overkant tagflade, hvilket vil være ca. 50-
100mm højere end murkronen. 
Første række solceller placeres i alle tilfælde minimum 500mm fra murkrone. 
Der vil være ca. 700mm afstand mellem solcellerækkerne. 
 
Solcellerne orienteres mod retningen SYD. 
 
Projektets grundareal: Ikke oplyst, da det endnu er uafklaret om 
centralkøkkenet skal oprettes som en bygning på lejet grund, eller om den skal 
udmatrikuleres til egen særskilt matrikel. For nuværende bygges der på tværs 
af to matrikelnumre som angivet under Basisoplysninger.  
 
Bebygget areal: 2.824 m² 
 
Befæstet areal: ca. 4000 m² 
 
Solcelle areal: 600 m² 
 
Bygningsmasse: Ikke relevant 

4. Projektets behov for råstoffer i 
anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 
mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, søer, hav i anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – 
mm/åå 

 Jern, aluminium og silicium indgår blandt andet i produktionen af 
solcellepaneler. 
 
Pap, plastic og træ anvendes som emballage. Dette bortskaffes og 
genanvendes. 
 
Anlægsperiode: 04/2018-11/2018 

Projektets karakteristika  Tekst  

5. Projektets kapacitet for så vidt angår 
flow ind og ud samt angivelse af placering 
og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i 
driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

 Ikke relevant. 

6. Affaldstype og årlige mængder, som 
følge af projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

 Ikke relevant 

Projektets karakteristika  Ja Nej Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning? 

   X   

8. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 



9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne 
overholdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BREF-dokumenter? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne overholde de 
angivne BREF-dokumenter? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil 
kunne overholdes. 

12. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BAT-konklusioner? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Projektets karakteristika  Ja Nej Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde de 
angivne BAT-konklusioner? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil 
kunne overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller eventuelt 
lokalt fastsatte støjgrænser? 

   X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger 
eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

16. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

   X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, 
regler eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 
 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til 
støvgener eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

Projektets karakteristika  Ja Nej Tekst  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

22. Vil anlægget som følge af projektet 
have behov for belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og 
omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse 
om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 
2016? 

   X   

Projektets placering  Ja Nej Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for 
lokalplanens generelle formål? 

 X   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

25. Forudsætter projektet dispensation fra 
gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke: 



26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarealer? 

   X   

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring 
for anvendelsen af udlagte råstofområder? 

   X   

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

   X   

Projektets placering  Ja Nej Tekst  

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som 
danner eller indenfor et rimeligt tidsrum 
ville danne sluttet skov af højstammede 
træer, og arealet er større end ½ ha og 
mere end 20 m bredt.) 

   X   

30. Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

   X   

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede naturtype i henhold 
til naturbeskyttelseslovens § 3. 

     Ca. 150 meter i luftlinje. 
 
Naturtype: Overdrev 
 
Objekt ID:  
767E2F57-08C2-4DBC-9DF4-06882DDB403A 
 
Ansv. Myndighed: Aarhus Kommune. 
 
Kilde: Arealinformation. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og 
i givet fald hvilke? 

   X   

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede område. 

     Ca. 1500 meter i luftlinje. 
 
Skejby Kirke. 
 
Fredningstype: Kirkefredning 
 
Objekt ID: 
CEDF9510-53A3-11E2-83E5-00155D01E765 
 
Kilde: Arealinformation 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-
områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

     Ca. 5000 meter i luftlinje. 
 
Natura 2000 – Habitatområder 
 
Brabrand Sø med omgivelser 
Lokations ID: 
SAC233 
 
Objekt ID: 
B1598414-53A1-11E2-8339-00155D01E765 
 
Kilde: Arealinformation 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af 
overfladevand eller grundvand, f.eks. i form 
af udledninger til eller fysiske ændringer af 
vandområder eller grundvandsforekomster? 

   X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 

36. Er projektet placeret i et område med 
særlige drikkevandinteresser? 

   X  Placeret i område med drikkevandsinteresser, men ikke særlige 
drikkevandsinteresser. 

37. Er projektet placeret i et område med 
registreret jordforurening? 

   X  Nej – Der er på grunden delvist område med krav om analyser, men 
ikke noget registreret jordforurening.  
 



38. Er projektet placeret i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som område 
med risiko for oversvømmelse. 

   X  Kilde: 
http://webgis.aarhus.dk/klimatilpasning/kort.htm 
 
*Afventer konkret vurdering af sårbarhed overfor oversvømmelser 
2015-2017. 

39. Er projektet placeret i et område, der, 
jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som 
risikoområde for oversvømmelse? 

   X Kilde: 
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-
klimatilpasningsplaner  
  

Projektets placering  Ja Nej Tekst  

40. Er der andre lignende anlæg eller 
aktiviteter i området, der sammen med det 
ansøgte må forventes at kunne medføre en 
øget samlet påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)? 

   X   

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 
kunne berøre nabolande? 

   X   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 
ansøger har foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse eller kompensere for 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

     Solcellepanelerne som vi anvender er antireflekterende, så de ikke 
kommer til at genere Helikopterflyvningen. Se Bilag 5 – for beskrivelse 
af det brugte AR-coating glass. 
 
Dertil vurderer vi ikke, at solcelleanlægget på bygningen har nogen 
indvirkninger på miljøet. 

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

Dato:________________________ Bygherre/anmelder:___________________________________ 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de 
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig 
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets 
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret 
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne 
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en 
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres 
dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af 
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 

 

DKJESB
Tekstboks
10.01.2018

DKJESB
Tekstboks
På Bygherres vegne:Sweco Danmark A/S - Jesper Bjørn



Bilag 1: Projektbeskrivelse  Centralkøkkenet_DNU_Skejby 

Ansøgningsskema vedr. VVM-Screening Sweco Danmark – Aarhus 22. december 2017 

 

   

DNU, Skejby  1 

Projektbeskrivelse  
 
For at overholde den pågældende energiramme vedrørende Bygning:  
 

• Centralkøkkenet DNU Skejby,  
 
opføres der solcelleanlæg på taget er bygningen.  
 
Solcelleanlægget på ca. 50 kW Peak vil indeholde: 
 

• 170 paneler orienteret mod syd. 

• Paneler har mål pr. stk. 1650x1000mm (hxb). 

• Paneler monteres med hældning på 12° grader. 

• Areal dækket af paneler ca. 600 m² 
 
Placering af solceller udføres med sigtelinjer som vist i tegningsmaterialet, Bilag 4.  
 
Solceller vil blive skråtstillet med en hældning på 12 grader, hvilket resulterer i en højde på ca. 
3500-4000 mm fra overkant tagflade, hvilket vil være ca. 50-100 mm højere end murkronen. Der vil 
være min. 500 mm afstand til murkronen fra første række af solceller og ca. 700 mm imellem hver 
solcellerække. Jf. tegningsmaterialet vil solcellerne ikke medfører væsentlige påvirkninger af det 
arkitektoniske udtryk.  
 
For at minimere blændingsgener vil panelerne være udført i et antireflekterende overflademateriale 
(AR-coating), se Bilag 5. 
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VVM-screening vedr. Centralkøkkenet
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Bilag 2

Oversigtskort
Målestok: 1:750
Udarbejdet af LYJK/JESB
Sweco Danmark A/S
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CK_A_8-301

Ovenlys V07 (TAG)
- Lysningsmål 2400x1200mm
- Isoleret karm

372001

Ovenlys V07 (TAG)
- Lysningsmål 2400x1200mm
- Isoleret karm

372001

Ovenlys V07 (TAG)
- Lysningsmål 2400x1200mm
- Isoleret karm

372001

Ovenlys V07 (TAG)
- Lysningsmål 2400x1200mm
- Isoleret karm

372001

Ovenlys V07 (TAG)
- Lysningsmål 2400x1200mm
- Isoleret karm

372001

Ovenlys V08 (TAG)
- Hulmål 2075x1075mm
- Isoleret karm

372002
Ovenlys V08 (TAG)
- Hulmål 2075x1075mm
- Isoleret karm

372002
Ovenlys V08 (TAG)
- Hulmål 2075x1075mm
- Isoleret karm

372002

Ovenlys V09 (TAG)
- Hulmål 1075x1075mm
- Isoleret karm

372003

Ovenlys V07 (TAG)
- Lysningsmål 2400x1200mm
- Isoleret karm

372001

Ovenlys V07 (TAG)
- Lysningsmål 2400x1200mm
- Isoleret karm

372001

Ovenlys V07 (TAG)
- Lysningsmål 2400x1200mm
- Isoleret karm

372001

Ovenlys V07 (TAG)
- Lysningsmål 2400x1200mm
- Isoleret karm

372001

Ovenlys V07 (TAG)
- Lysningsmål 2400x1200mm
- Isoleret karm

372001

Ovenlys V07 (TAG)
- Lysningsmål 2400x1200mm
- Isoleret karm

372001

Ovenlys V07 (TAG)
- Lysningsmål 2400x1200mm
- Isoleret karm

372001

FALDSIKRING (TAG)
374001

FALDSIKRING (TAG)
374001

FALDSIKRING (TAG)
374001

VARMT TAG, 410MM (TAG):
- 2 lag tagpap
- 400 mm (gennemsnit) trykfast isolering, inkl. kileopbygning  (1:40 fald)
- 1 lag tagpap (dampspærre)

273001

Ovenlys med opluk V10 (TAG)
- Hulmål 1100x1100mm
- Isoleret karm

372004

CK_A_8-308
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Sladrehank
2285

Sladrehank
2050

Sladrehank
1845

NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502

NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502

NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502

NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502

NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502
NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502
NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502

NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502

NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502

NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502

NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502

NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502

NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502

TAGBRØND UV-SYSTEM (VVS)
521501

NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502

Tagnedløb føres ud gennem facade (VVS)
Tætning udføres af (VVS)
Hul udføres af (TØ)

521503

Tagnedløb føres ud gennem facade (VVS)
Tætning udføres af (VVS)
Hul udføres af (TØ)

521503

NØDAFLØB (VVS)
- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521502

Tagnedløb føres ud gennem facade (VVS)
Tætning udføres af (VVS)
Hul udføres af (TØ)

521503
Tagnedløb føres ud gennem facade (VVS)
Tætning udføres af (VVS)
Hul udføres af (TØ)

521503

Tagnedløb føres ud gennem facade (VVS)
Tætning udføres af (VVS)
Hul udføres af (TØ)

521503
TAGBRØND UV-SYSTEM (VVS)
521501

CK_A_8-310
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Kølegård udgår

?

Signaturforklaring

Tagbrønd UV-system (Oplæg til placering)

Nødafløb/sladrehank

Tagpap

Solceller

Ovenlysvindue

Faldsikring (Oplæg til placering)

Opbygning klasse REI60

Fald på tag 1:40

Forstærket gangsti ovenpå tag. Cementspåndplade beklædt
med et lag tagpap

Note:

Fald i render 1:165. Fald på øvrigt tag 1:40

Antal og placering af fald, faldsikring, tagbrønde og nødafløb er vejledende.
Endelig dimensionering og placering udføres af Tag-system leverandør.
Sladrehanke/nødafløb placeres i den høje ende af render, og så vidt muligt
centreret i elementer, og ikke mindre end 300mm fra OK forplade. Der placeres
1 sladrehank pr. afløb.

Omfang af solceller er ikke endeligt. Der skal ikke tages hensyn til solceller
ved placering af brønde.

For tegning af teknihuse se tegninger: CK_A_5-135_Niv3_Teknikhus A &
CK_A_5-136_Niv3_Teknikhus B

Tegn. nr.

Mål :

Udf. : Kontr. : Godk. :

Emne:

Arkitekt og Landskabsarkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS
Frederiksgade 32, 8000 Århus C

NORD

Dato:Sags. nr. :

Niveau 04 - Tagplan teknikhus
Niveau 03 - Tagplan
Niveau 02 - Stue

Niveau 01 - Kælder

Tlf. +45 7011 7011

Rev.

X
Revisionsbeskrivelse
/udf. af

=  Revisionstag

Målstok 1:1
0 10 20 30 40 50 60

Koter iht. DVR90 - Mål er angivet i mm

Fase :

Ingeniør
Sweco Danmark A/S
Dusager 12, 8200 Aarhus N Tlf. +45 7220 7207

Bestiller: DNU i Region Midt

Dalgasgade 25, 6. sal
7400 Herning

Bygherre & Totalentreprenør: KPC Herning

Bygning 14.01

Ventilations entreprenør
airteam A/S
Gunnar Clausens Vej 34B, 8260 Viby Tlf. +45 7020 3588

 1 : 100

F
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Hovedbygning tagplan niveau 03

CK_A_1-030_Niv3_Delplan Tag

Hovedbygning

Centralkøkken

2017-06-16

Hovedprojekt

Rev. Rev. dato Revisionen omfatter
A 2017-08-25 Revision iht. skyer
B 2017-08-31 Revision iht. skyer
C 2017-09-06 Revision iht. skyer
D 2017-10-16 Revision iht. skyer
E 2017-11-10 Revision iht. skyer
F 2017-11-23 Revision iht. skyer

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel

273001 VARMT TAG, 410MM (TAG):
- 2 lag tagpap
- 400 mm (gennemsnit) trykfast isolering, inkl. kileopbygning  (1:40 fald)
- 1 lag tagpap (dampspærre)

372001 Ovenlys V07 (TAG)
- Lysningsmål 2400x1200mm
- Isoleret karm

372002 Ovenlys V08 (TAG)
- Hulmål 2075x1075mm
- Isoleret karm

372003 Ovenlys V09 (TAG)
- Hulmål 1075x1075mm
- Isoleret karm

372004 Ovenlys med opluk V10 (TAG)
- Hulmål 1100x1100mm
- Isoleret karm

374001 FALDSIKRING (TAG)
521501 TAGBRØND UV-SYSTEM (VVS)
521502 NØDAFLØB (VVS)

- Bores gennem betonforplade/element på stedet.
- Ø55 hul bores gennem forplade.
- Nødafløb som Jual horisontal tagbrønd Ø50
- Nødafløb afskæres ca 100mm fra betonforplade.

521503 Tagnedløb føres ud gennem facade (VVS)
Tætning udføres af (VVS)
Hul udføres af (TØ)

F
Afløb og nødafløb
flyttet iht.
udlægningsplan

DKJESB
Opmåling af areal
359,1 m²

DKJESB
Opmåling af areal
101,7 m²

DKJESB
Opmåling af areal
149,2 m²

DKJESB
Tekstboks
Ca. 350 m² Solceller inkl. bæresystem15° hældning på cellerne.Mål på panel: 1650x1000mmAfstand mellem rækker grundet hældning: 700mm

DKJESB
Tekstboks
Ca. 100 m² Solceller inkl. bæresystem15° hældning på cellerne.Mål på panel: 1650x1000mmAfstand mellem rækker grundet hældning: 700mm

DKJESB
Tekstboks
Ca. 150 m² Solceller inkl. bæresystem15° hældning på cellerne.Mål på panel: 1650x1000mmAfstand mellem rækker grundet hældning: 700mm

DKJESB
Opmåling af areal
2.429,4 m²

DKJESB
Tekstboks
Det totale tagareal:ca. 2450 m²
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01 - TAGPLAN
HOVEDBYGNING
66,450

TAGPLAN TEKNIK
71,100

Solceller

VVM-screening vedr. Centralkøkkenet
DNU_SKEJBY

Bilag 4

Snit med sigtelinjer
Målestok: 1:200
Udarbejdet af LYJK/JESB
Sweco Danmark A/S

Snit 7 - 1:200 Snit 6 - 1:200 Snit 5 - 1:200

Snit 4 - 1:200

Snit 3 - 1:200

Centralkøkken

Centralkøkken

CentralkøkkenCentralkøkken

Centralkøkken

DKJESB
Længdemåling
137,8 m

DKJESB
Længdemåling
63,0 m

DKJESB
Længdemåling
12,3 m

DKJESB
Længdemåling
18,2 m

DKJESB
Længdemåling
13,9 m
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