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VVM screening af midlertidigt oplag af slam på Skov-
dongvej 12, 5881 Skårup 

 

Svendborg Kommune har modtaget ansøgning til miljøgodkendelse til 
midlertidig opbevaring af slam i gylletank på Skovdongvej 12, 5881. Matr. 
nr. 5-a, Holmdrup By, Skårup. 

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens1 bilag 2, punkt 11d, Områ-
der til oplagring af slam fra rensningsanlæg. Dette indebærer, at der skal 
udarbejdes en VVM-screening. 

Afgørelse 

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke er 
omfattet af reglerne i Miljøvurderingslovens afsnit III. Afgørelsen er truffet 
efter lovbekendtgørelsens §§ 16 og 21. 

Afgørelsen er truffet på baggrund af: 
Ansøgningsmateriale og anmeldeskema udfyldt af HedeDanmark A/S. 

Begrundelsen for afgørelsen kan ses af vedlagte bilag. 

Klagevejledning 

En afgørelse efter Miljøvurderingsloven kan påklages til Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens 
udfald og af landsdækkende foreninger og organisationer. 

Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet/offentlig-
gjort. 

Klagen sendes skriftligt til Svendborg Kommune via den digitale selvbe-
tjening. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med 
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der 
har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen.  

Yderligere oplysninger om regler, vilkår og gebyrer for klager kan læses 
på https://naevneneshus.dk/. 
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HedeDanmark A/S 
Rho 3 
8382 Hinnerup 
 
Att: Kristian Birkmose 
 
 
 
 
 
 

Miljø og Teknik 

Natur og Miljø 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

23. september 2021 

 

Sagsid: 21/6453 

Afdeling: Natur og Miljø 

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 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domsto-
lene. Et søgsmål til domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra an-
noncering af en afgørelse.   

 

Venlig hilsen 

 

Christopher O’Sullivan 

Civilingeniør 

Dir. tlf. +4562233411 
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Bilag til VVM-screening 

 

Svendborg Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af bilag 2 
punkt 11 d, ” Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg”, jævnfør 
Miljøvurderingsloven2. 

Af skematisk gennemgang i anmeldeskema fremgår, at projektet ikke vil 
medføre væsentlige virkninger på miljøet og projektet derfor ikke er om-
fattet af miljøvurderings-pligt. 

Screeningen er foretaget efter Miljøvurderingslovens bilag 6, hvor der ta-
ges udgangspunkt i følgende kriterier: 

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

I det følgende er kort redegjort for de parametre, som er fundet relevante 
for projektet. 

Projektets karakteristika 

Projektet udgør et samlet areal på 350 m2 bebygget areal, heraf 450 m2 
befæstet areal. 

Det er en eksisterende tank tidligere anvendt til opbevaring af gylle i for-
bindelse med landbrugsdrift. Tanken ønskes anvendt til opbevaring af 
spildevandsslam fra rensningsanlæg. Tanken er lavet af beton og står i 
det fri. 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der ikke er særlige karakteri-
stika i projektet, der vil udløse krav om selvstændig miljøvurdering. 

Anlæggets placering 

Tanken ligger på adressen Skovdongvej 12, 5881 Skårup. Matr. nr. 5-a, 
Holmdrup By, Skårup. 

Anlægget ligger i åbent land. 

Naturbeskyttelseslovens § 3 
Anlægget placeres ikke indenfor et beskyttet § 3 område.  

Der er ca. 275 meter til nærmeste beskyttede naturtype (Sø) 

Tanken ligger indenfor skovbyggelinje, dog er den allerede etableret og 
vurderes ikke at stride imod Naturbeskyttelseslovens §17. 

Vi vurderer, at aktiviteten hverken strider imod naturbeskyttelseslovens 
§3 eller §17. 

Natura 2000 
Der er ca. 750 meter til nærmeste Natura-2000 område, i form af en 
mose. 
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Vi vurderer derfor, at aktiviteten ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områ-
det. 

Habitatsdirektivets bilag 4 
Området er naturligt udbredelsesområde for følgende Bilag IV-arter: Has-
selmus, Sydflagermus, Dværgflagermus, Markfirben, Stor vandsalaman-
der, Spidssnudet frø og Springfrø. 

Det er Svendborg Kommunes vurdering at aktiviteten ikke vil påvirke § 3 
natur, Natura 2000 og arter opført på habitatdirektivet bilag IV. 

Grundvand 
Gyllebeholderen ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinte-
resser. Den nærmeste boring, med DGU-nummer 164.1167, ligger ca. 
265 m fra gyllebeholderen. 

Da gyllebeholderen skal ligge mindst 50 meter fra boringer, er det Svend-
borg Kommunes vurdering, at der ikke er placeringsmæssige forhold, der 
gør at der i forbindelse med aktiviteten skal udarbejdes en miljøvurdering. 

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning. 

Miljøpåvirkningen ville kunne være lugt fra slammet og støj fra transpor-
ten til og fra tanken. Der er taget højde for lugten, ved at slammet tildæk-
kes med befugtet halm som fungerer som biofilter. 

Transporten forventes ikke at overskride gældende støjgrænser for områ-
det. 

Derfor vurderer Svendborg kommune, at den potentielle miljøpåvirkning 
ikke vil kunne udgøre et så væsentligt bidrag, at der i forbindelse med ak-
tiviteten skal udarbejdes en miljøvurdering. 

Samlet konklusion  

Samlet har Svendborg Kommune på baggrund af VVM-screeningen vur-
deret, at aktiviteten ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor 
ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. 

Det er samtidig vurderet at anlægget ikke vil påvirke § 3 natur, Natura 
2000 områder og arter opført på habitatdirektivets bilag IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 


