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Afgørelse om miljøvurderingspligt for forlæn-
gelse af Sofielund Skovvej og etablering af for-
sinkelsesbassiner 
 

Svendborg Kommune har den 20. september 2019, indsendt en ansøg-

ning om forlængelse af Sofielund Skovvej med 175 meter og etablering af 

2 forsinkelsesbassiner til regnvand. 

 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at projektet er omfattet af miljø-

vurderingslovens1 bilag 2 pkt. 10e og 10g hhv.: ”Bygning af veje, havne 

og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter som ikke er omfattet af 

bilag 1)” og ”Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplag-

ring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)”. 

 

På baggrund af den fremsendte ansøgning har Svendborg Kommune 

med udgangspunkt i kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 gennem-

ført en vurdering af, om projektet kræver udarbejdelse af en egentlig mil-

jøvurdering. 

 

Vurdering og begrundelse for afgørelsen fremgår af bilag 1 og 2 til denne 

afgørelse. Svendborg Kommune gør opmærksom på, at hvis projektet 

ændres, er ansøger forpligtet til på ny at søge om ændringen jf. lovens § 

18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser pligt om en miljø-

konsekvensvurdering. 

 

Projektet har været i høring i perioden den 17. marts til den 18. marts i 

henhold til lovens § 35 samt forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Svendborg Kommune skal i øvrigt bemærke, at i denne sag er kommu-

nen både bygherre for projektet, og myndighed. Jf. § 40 stk. 2 i Miljøvur-

deringsloven, er der i nærværende sag sikret en funktionel opdeling af 

kompetencerne ved, at bygherre og myndighed i Svendborg Kommune er 

adskilt på afdelingschef niveau (- 2. ledelsesniveau.). 

 

 

                                                
1 Miljøvurderingsloven nr. 1225 af 25-10-2018. 

 Miljø og Teknik 

Natur og Miljø 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

Tlf. +4562233000 

 

26. marts 2020 

 

Sagsid: 20/4761 

Afdeling: Natur og Miljø 

Ref. steoer 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 

 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Afgørelse 

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at forlængelse af So-

fielund Skovvej samt etablering af 2 forsinkelsesbassiner ved Tankefuld 

ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der derfor ikke 

skal udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med forlængelse af vejen 

og etablering af forsinkelsesbassinerne. Afgørelsen træffes efter Miljøvur-

deringslovens § 21. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan i henhold til lovens § 49 stk. 1 påklages til Miljø- og Føde-

vareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen 

vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside og klagefri-

sten er dermed den 23. april 2020. 

 

Klageberettigede er Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig inte-

resse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, 

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

væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og har vedtæg-

ter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 

mindst 100 medlemmer. 

 

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på 

www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med din 

NEM-ID. 

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageporta-

len. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Føde-

vareklagenævnets hjemmeside. 

 

Du skal betale et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomhe-

der til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du 

får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage. 

 

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

en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender an-

modningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der herefter træffer afgø-

relse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Søgsmål 

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter of-

fentliggørelsen af afgørelsen, jf. § 54 i Lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter. Søgsmålsfristen er dermed den 26. 

september 2020. 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Partshøring 

Tilladelsen har den 18. marts 2020 været i høring hos ansøger, som 

havde ingen kommentarer. 

 

Har i spørgsmål til afgørelsen er i velkomne til at kontakte os. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Steffen Ørnstrøm 

Kemiker 
Dir. tlf. +4530175423 

 

Berørte myndigheder 
- Svendborg Kommune, Natur-teamet 

 

Kopimodtagere 

Organisationer og myndigheder: 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

 Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, ejer af Broholms-

vej 2, 5884 Gudme; nst@nst.dk  

 Svendborg Museum, info@svendborgmuseum.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   

 Friluftsrådet, sydfyn@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Svendborg sportsfiskerforening, post@svendborgsportsfiskerfor-

ening.dk  

 

 

 

mailto:mst@mst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:info@svendborgmuseum.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:sydfyn@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:post@svendborgsportsfiskerforening.dk
mailto:post@svendborgsportsfiskerforening.dk
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Bilag 1 
Der er søgt om forlængelse af Sofielund Skovvej på ca. 175 m og etable-
ring af 2 forsinkelsesbassiner til regnvand. Den berørte matrikel er: 
 
24a, Sørup, Svendborg Jorder. 
 

 
Figur 1: Billede af området, hvor Sofielund Skovvej forlænges og forsinkelsesbassinerne etableres. 

 

Der befæstes 1.400 m2 i forbindelse med projektet, og det samlede 
grundareal er på 10.000 m2. 
 
Vurdering og begrundelse for afgørelse 
Vurderingen af, om den ansøgte forlængelse af Sofielund Skovvej og 
etableringen af to forsinkelsesbassiner, vil medføre en væsentlig virkning 
på miljøet foretages med udgangspunkt i Miljøvurderingslovens2 bilag 6, 
og i følgende kriterier: 
 

1. Projektets karakteristika 
2. Anlæggets placering 
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 

 

I det efterfølgende fremgår en kort opsummering af de parametre, der er 

mest relevant for det konkrete projekt, og som kan have betydning for 

projektets samlede miljøpåvirkning. 

                                                
2 Miljøvurderingsloven nr. 1225 af 25-10-2018. 
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Væsentlige miljøparametre 

Kulturarv 

Der er ingen fredninger inden for projektområdet, ligesom der ikke findes 

beskyttelseszoner omkring fortidsminder inden for projektområdet. 

 

På baggrund af projektets karakter uden nye vertikale elementer og etab-

lering i tilknytning til eksisterende vejanlæg vurderer Svendborg Kom-

mune, at forlængelse af Sofielund Skovvej samt etablering af 2 forsinkel-

sesbassiner, ikke vil berøre eller påvirke fredede bygninger. 

 

Landskab 

Projektområdet er omfattet af udpegningen som byudviklingen ”Tanke-

fuld” i Svendborgs Kommuneplan 2017-2029. Området er ikke omfattet af 

yderligere udpegninger i Kommuneplan 2017-2029. 

 

Tankefuld er tænkt og planlagt som en bæredygtig bydel, som skal ud-

gøre en værdibaseret byudvikling, der bygger på fire kerneværdier: 

 
1. Udnyttelse af og sameksistens med det mangfoldige landskab 
2. Det gode liv skal fremmes i bydelen (Cittaslow) 
3. Sundhed og bæredygtighed i byudviklingen skal være til stede på 

alle niveauer 
4. Læring og udvikling skal indgå i projektudviklingen 

 
De ovennævnte værdier vil indgå i lokalplanlægningen og i udvælgelsen 
og implementeringen af projekter i bydelen, således at den værdibase-
rede udvikling fremmes. 
 
Den overordnede vision for Tankefuld er at skabe en attraktiv land-
skabsby, som udvikles med respekt for og i sammenhæng med de store 
landskabelige kvaliteter i Svendborg bys vestlige udkant. Landskabsbyen 
er derfor en by, der bygger på landskabets præmisser og hvor landskabet 
og de bymæssige funktioner flettes sammen og beriger hinanden i deres 
oplevelseskvaliteter og brugsværdier. 
 
Det er byrådets mål, at: 

 Bydelen er eksponent for sund, mangfoldig og oplevelsesrig leve-
vis. 

 Bydelen er CO2 neutral. 

 Infrastrukturen fremmer bæredygtige transportformer. 

 

Inden for bydelen, gælder følgende: 

 Der skal ske forsinkelse af regnvand. 

 Regnvand fra tage og befæstede arealer skal begrænses til natur-
lig afstrømning ved udledning til vandløb eller sund. 

 Placering af friarealer og forsinkelsesbassiner skal være integreret 
i en overordnet grøn struktur. 
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Svendborg Kommune vurderer på baggrund af projektets art med umid-

delbart tilknytning til eksisterende teknisk anlæg (vej), samt etablering af 

to forsinkelsesbassiner til overfladevand, at projektet ikke vil medføre for-

andringer, der er i modstrid med den planlagte byudvikling for Tankefuld-

området. 

 

Projektområdet er omfattet af følgende lokalplan: 
- Lokalplan 609: Svendborg, Tankefuld. 

 

Svendborg Kommune vurderer, at projektet ikke er i strid med formålsbe-

stemmelserne i ovennævnte plandokumenter. 

 

Grundvand 

Projektområdet forventes ikke at påvirke drikkeandsinteresser/grundvand. 

 

Den nye forlængelse af Sofielund Skovvej forventes vinterbehandlet som 

den nuværende Sofielund Skovvej. Det samlede befæstede areal forøges 

med ca. 1.400 m2, hvorefter overfladevandet vil blive ledt til forsinkelses-

bassiner via render, og videre til Christinedalsbækken. Svendborg Kom-

mune vurderer, at den relativt lille øgede mængde grundvand fra de 

1.400 m2 befæstede areal, som ledes til forsinkelsesbassiner via render, 

ikke forventes at give en større udvaskning til grundvandet, ligesom de 

aktiviteter der foregår på den nye vej, ikke vurderes at være grundvands-

truende, for så vidt angår forurenende stoffer. 

 

Overfladevand 

Ansøger oplyser at overfladevandet fra vejen både i anlægs- og i driftsba-

sen, vil blive ført via åbne render til forsinkelsesbassinerne, og derefter vi-

dere til Christinedalsbækken. Det befæstede areal øges med 1.400 m2 

som følge af forlængelsen af Sofielund Skovvej. 

 

Da forlængelsen af Sofielund Skovvej indebærer en udvidelse af den 

samlede vejbelægning, er det Svendborg Kommunes vurdering, at 

mængden af overfladevand, der skal håndteres, øges. Det betyder, at af-

vandingsforholdene er ændret, og der skal derfor udarbejdes en spilde-

vandstilladelse til denne ændring. Eventuelle krav til håndtering af overfla-

devandet vil blive fastsat i denne tilladelse. 

 

På baggrund af den fremtidige håndtering af overfladevand, og når kom-

munens vilkår i en spildevandstilladelse følges, er det Svendborg Kom-

munes vurdering, at håndteringen af overfladevand i forbindelse med for-

længelsen af Sofielund Skovvej, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning 

af miljøet. 

 

Beskyttede naturtyper 

Tilstanden af beskyttede naturtyper, jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, må 

ikke ændres uden forudgående tilladelse fra kommunen. 
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Der et beskyttet vandhul tæt på den kommende vejstrækning. Tilstanden 

af vandhullet må ikke ændres uden forudgående tilladelse. 

Dette betyder bl.a. at der ikke må tilføres vejvand eller at vandhullet ikke 

må tørlægges eller fyldes op uden tilladelse. 

Det er kommunens vurdering at vandhullet ikke vil blive påvirket af projek-

tet, jf. projektbeskrivelse fra ansøgning om screening for miljøvurderings-

pligt. Øvrige naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 ligger i 

større afstand til projektområdet og vil heller ikke påvirkes af forlængelsen 

af vejen og etableringen af de to forsinkelsesbassiner. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Området ligger ikke i et internationalt beskyttelsesområde. Det nærmeste 

Natura 2000-område er Sydfynske Øhav (Habitatområde nr. 111 og EF-

fuglebeskyttelsesområde nr. 71), som ligger ca. 6,5 km fra projektområ-

det. Beskyttelsesområderne forventes ikke at blive påvirket af det an-

søgte. 

 

Bilag-IV arter 
Indenfor lokalplanområdet, hvor i den nye vejstrækning etableres, findes 
bilag IV arterne hasselmus, springfrø, stor vandsalamander og flere arter 
af flagermus. Desuden er det muligt, at der er en forekomst af markfirben. 
Sofielund Skovvej vil ikke påvirke egnede levesteder for bilag IV-arter. Der 
etableres i forbindelse med projektet forsinkelsesbassiner og disse bassi-
ner vil potentielt kunne blive levested for springfrø, stor vandsalamander 
og andre paddearter. 
 

Det er kommunens vurdering, at bilag IV arter eller deres yngle- eller ra-

stesteder ikke skades som følge af vejprojektet. Der henvises i øvrigt til 

kommunens gennemførte afværgeforanstaltinger af hensyn til bilag IV-ar-

terne som følge af forlængelsen af Johannes Jørgensens vej, jf. kommu-

nens VVM-tilladelse dateret 16. marts 2016 (sagsID 15/26838). 

 

Der er ikke planter omfattet af habitatdirektivets bilag-IV i området. 

 

Gener 

Lys 

Ansøger oplyser, at anlægsarbejdet ikke kræver arbejdslys i anlægsperio-

den. 

 

Derfor vurderer Svendborg Kommune, at der ikke vil forekomme væsent-

lige lysgener. 

 

Støj 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der i anlægsfasen vil kunne 

forekomme støj fra maskiner mv. Ansøger har oplyst, at anlægsperioden 

vil være fra marts til og med juni 2020, og at anlægsarbejdet vil kunne 

overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibratio-

ner. 
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Det er kommunens vurdering, at eventuelle støjgener primært vil fore-

komme i opstarten af anlægsfasen. Da ansøger har oplyst, at Miljøstyrel-

sens vejledende grænseværdier for støj og vibrationer vil blive overholdt, 

vurderer Svendborg Kommune, at der ikke vil forekomme væsentlige ge-

ner fra støj eller vibrationer. 

 

Hvis der mod forventning alligevel skulle opstå væsentlige støj- eller vi-

brationsgener over en længere periode, har kommunen mulighed for at 

stille krav om, at ansøger f.eks. skal reducere generne eller helt ophøre 

med aktiviteten. 

 

Støv 

Ansøger har oplyst, at projektet ikke forventes at medføre støvgener. 

 

Svendborg Kommune vurderer, at det ikke kan udelukkes, at der i varme, 

tørre og blæsende perioder kan forekomme støvgener i forbindelse med 

anlægsarbejdet, der pågår i starten af sommerperioden. 

 

Hvis der skulle opstå væsentlige støvgener over en længere periode, kan 

kommunen stille krav om støvreducerende foranstaltninger eller ned-

lægge forbud mod aktiviteten. På den baggrund er det kommunens vur-

dering, at eventuelle væsentlige støvgener vil blive håndteret med gæl-

dende regler, og det derfor i forhold til denne afgørelse kan konkluderes, 

at forlængelsen af vejen og etableringen af forsinkelsesbassinerne ikke vil 

give anledning til en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø. 

 

Konklusion 

Samlet konkluderer Svendborg Kommune, at forlængelse med ca. 175 m 

af Sofielund Skovvej, samt etablering af 2 forsinkelsesbassiner i Svend-

borg, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabet og det om-

kringliggende miljø. 
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Bilag 2 
Skema til anmeldelse af projekter, der er omfattet Miljøvurderingslovens3 bilag 2, jf. § 21. 

 

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 Natursty-
relsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forlængelse af Sofielund Skovvej med ca. 175 meter, og 2 
forsinkelse bassiner til regnvand. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Svendborg Kommune 
CETS 
Trafik og Infrastruktur 
Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge 
TI@Svendborg.dk 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Kim Jensen 
Trafik og Infrastruktur 
Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge 
Kim.jensen@svendborg.dk 
Tlf.: 30 17 53 74 
 

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). 

 24a, Sørup, Svendborg Jorder. 

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

 Svendborg Kommune 

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

 Se bilag 1 

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

Målestok angives: 1:5000 se bilag 1 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    

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

 X   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
10 e 

Projektets karakteristika  Tekst  

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

Svendborg kommune er ejere 

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

Samlet areal 10.000 m2 
Samlet befæste areal 1.400 m2 
Nyt befæste areal 1.400 m2 
 

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med pro-
jektet og i givet fald hvor meget i m 

Samlet areal 10.000 m2 
Der er ikke krav om grundvands sænkning. 
Nyt befæste areal 1.400 m2 

                                                
3 Miljøvurderingsloven nr. 1225 af 25-10-2018. 

mailto:Kim.jensen@svendborg.dk
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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 nedrivning, og der er kun tale om vejanlæg. 

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 an-
lægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

Bundsikring 420 m3 
Stabil grus 420 m3 
Asfalt 140 m3 
 
Regn vand i anlægsperioden vil blive ledt til render og videre 
til forsinkelse bassiner og videre til vandløb. 
Anlægs periode 1/20 – 4/20 

Projektets karakteristika  Tekst  

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

 Der forventer ikke råstoffer i drifts fasen 

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: 

Regn vand i driften vil blive ledt til render og videre til forsin-
kelse bassiner og videre til vandløb. (LAR) 
Der forventes ikke andet i drifts fasen. 
 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandfor-
syning? 

   X   

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvil-
kår eller en branchebekendtgørelse? 

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

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvil-
kår 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-do-
kumenter? 

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

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-doku-
menter? 

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

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-kon-
klusioner? 

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

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusio-
ner? 

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

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

   X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågæl-
dende 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 begrun-
delse for overskridelsen 

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

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrun-
delse for overskridelsen 

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

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

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende græn-
seværdier for luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og be-
grundelse for overskridelsen. 
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19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforure-
ning? 
 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og be-
grundelse for overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støv-
gener 
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 lugt-
gener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

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

   X Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 
Der etableres vejbelysning. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. be-
kendtgørelse 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 in-
denfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstam-
mede 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 realiserin-
gen af en rejst fredningssag? 

   X    

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

    20 Meter til fredskov 
50 m til vandhul 
 

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

   X  I nær område er der Hasselmus og padder, men ikke 
på selve det omfattet areal. 

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

     20 Meter til fredskov 
 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internatio-
nale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habi-
tatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

     5,7 km 

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

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

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikke-
vandinteresser? 

 X 
 

  
Projektområdet forventes ikke at påvirke drikkevandinte-
resser/grundvand, idet der ikke vil være en væsentlig øget 
mængde overfladevand i forhold til nuværende situation, 
dette da der udføres LAR løsning til regnvand, hvor det le-
des til forsinkelse bassiner. 
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37. Er projektet placeret i et område med registreret jordfor-
urening? 

   X   

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

   X   

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

   X   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

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

   X   

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabo-
lande? 

   X   

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

     Der vil i projekt blive forsøgt at benytte så stor grand 
af genbrugs materialer i tilslaget i asfalten så muligt. 
Det er ansøgers vurdering, at de midlertidige og perma-
nente påvirkninger fra projektet må betragtes som mindre 
væsentlige og uden negative, miljømæssige konsekven-
ser.  
 

 

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 oplys-
ninger 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 oplys-
ninger, 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 mini-
mal 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 urig-
tige oplysninger til en offentlig myndighed. 

 


