
 

 

Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering  

Projektnavn: Nyt byggeri for TrackMan A/S – Dr. Neergårdsvej 15, 2970 Hørsholm 

F2 sagsnr: 2020-862 

Vejledning:  
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, LBK nr. 448 af 10.05.2017.  

Nedenstående skema indeholder de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21 samt Rudersdal 
Kommune bemærkninger til disse oplysninger. 

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. Miljøvurderingslovens bilag 3. 

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, da 
der skal foretages et skøn af myndigheden.  

 

Basisoplysninger Ansøgers oplysninger 
 

Myndighedens kommentarer 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Opførelse af ny administrationsbygning med dertilhørende faciliteter for 
fremstilling, udvikling og forskning til firmaet ”TrackMan A/S” 

  

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

 Morten Eldrup-Jørgensen (bestyrelsesformand) mail: mej@nnlaw.dk 

mob.: 26 18 77 80 

  

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

 Morten Eldrup-Jørgensen (bestyrelsesformand) mail: mej@nnlaw.dk 

mob.: 26 18 77 80 

  

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). 

 Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm. 

Matr.nr. 3l og 4by med flere med flere Høsterkøb By, Birkerød. 

  

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) 

 Rudersdal Kommune   

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – 
Målestok angives. For havbrug angives 

 Vedlagt   



 

 

anlæggets placering på et søkort. 

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

Vedlagt   

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:  Pkt 10 a) Anlægsarbejder i erhvervsområder 
til industriformål. 

Pkt. 10 b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder 
opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. 

Projektets karakteristika  Tekst   Myndighedens kommentarer 

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 

 DTU Science Park A/S, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm.   

2. Arealanvendelse efter projektets 
realisering. Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m

2
 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m
2
 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i 
m

2
 

Projektet omfatter administrationsbygning med dertilhørende faciliteter for 
fremstilling, udvikling og forskning, samt tilkørsels- og parkeringsareal. 
Bebygget areal: ”Fodaftryk”: 4.235 m² 
Parkeringsareal vest for bebyggelsen: 7.213 m² 

Vej‐ og manøvreareal for vareind‐ og udlevering samt 
redningsberedskabet mod øst: 1.843 m² 

Samlet: 13.291 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 m

2
 

Projektets bebyggede areal i m
2
 

Projektets nye befæstede areal i m
2
 

Projektets samlede bygningsmasse i m
3
 

Projektets maksimale bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 

Projektet kan gennemføres uden grundvandssænkning. 

Projektets samlede areal (parkering, stier, bygning): 13.291 m² 

Projektets bebyggede areal: ”Fodaftryk”: 4.235 m² 

Parkeringsareal (græsarmeringssten) 

vest for bebyggelsen: 7.213 m² 

Vej‐ og manøvreareal for vareind‐ og udlevering samt redningsberedskabet 
mod øst: 1.843 m² 

Projektets samlede befæstede: 9.056 m²  

Projektets samlede bygningsmasse ~52.000 m³  

Bebyggelsens maksimale højde overstiger ikke ~17 m. 

Projektet omfatter ikke nedrivning. 

  

4. Projektets behov for råstoffer i  I anlægsperioden skal der tilføres ~1.000 m³ grusmaterialer.   



 

 

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 

Afrømmet muldjord som ikke tilbagefyldes, genanvendes eller bortskaffes 
til godkendt jordtip efter krav fra Rudersdal Kommune. 

I anlægsperioden koordineres med det stedlige forsyningsselskab ”Norfors” 
om etablering af byggepladsvand og byggepladskloak.  

Affaldsproduktionen i anlægsfasen er sammenlignelig med almindelige 
anlægsarbejder, hvor plastic, pap og rester af byggematerialer samles 
løbende og afhændes iht. kommunens regulativ for erhvervsaffald. 

Der kræves ingen særlig håndtering af regnvand i anlægsperioden, idet det 
føres via olieudskiller til nedsivningsanlæg på egen grund. 

Anlægsperioden forventes at strække sig fra september 2020 til februar 
021.                        

Forsyningsselskabet hedder rettelig Novafos. 

Der må ikke nedsives overfladevand som er 
forurenet med andre stoffer end det der 
normalt er indeholdt i overfladevand.   

Se i øvrigt bemærkninger vedr. nedsivning af 
regnvand i driftsfasen nedenfor. 

Hvis regnvand også i driftsfasen skal nedsives 
kræver det en nedsivningstilladelse. 

 

 

Projektets karakteristika  Tekst   Myndighedens kommentarer 

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 

I driftsfasen vil al opbevaring af eksterne komponenter ske i bygningens 
lagerlokale og punktet er derfor ikke aktuelt. 

  

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: 

Affaldsproduktionen i driftsfasen er svarende til en normal kontorejendom. 

Der er ingen farlig affald. 

Til håndtering af affaldsproduktionen etableres et overdækket affaldsareal 
på ~50 m² indeholdende x antal container. Omfang af containere og 
tømninger aftales med det stedlige renholdningsselskab. 

Alt spildevand fra ejendommen ledes til eksisterende kloakstik iht. aftale 
med stedlige forsyningsselskab ”Norfors”. 

Der udføres komplet regnvandsafløbssystem for alle befæstede arealer på 
terræn. Regnvand fra befæstede arealer på terræn føres via olieudskiller til 
nedsivningsanlæg på egen grund. 

  Jf ansøgningen kan alt regnvandet nedsives 
via nedsivningsanlæg. Det fremgår ikke af 
ansøgningen om den hydrauliske 
ledningsevne muliggør en nedsivning. Både 
nedsivningsforholdene og det øverste 
afstanden til det øverste grundvandsspejl bør 
undersøges inden afledningsforholdene for 
regnvands kan fastlægges endeligt. Hvis 
nedsivning ikke er muligt skal der i samarbejde 
med Novafos og Rudersdal kommune findes 
en løsnings. Sidstnævnte kan udløse et tillæg 
til spildevandsplan.  

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst   Myndighedens kommentarer 

7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning? 

   x     

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

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10  Der er i ansøgningen anvist begrænset plads 
til produktion – Virksomheden vurderes ikke 
omfattet af godkendelsespligtigt i henhold til 
Miljøbeskyttelsesloven.  



 

 

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår? 

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

 Ingen bemærkninger. Vilkår til 
affaldsopbevaring og afledning af spildevand 
fra produktion vil blive reguleret i 
tilslutningstilladelse og skal nærmere afklares 
med kommunens miljøafdeling inden 
drift//LRAV 

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   Myndighedens kommentarer 

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   Udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter sker iht. 
§ 20 stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. 
juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter 
(miljøaktivitetsbekendtgørelsen). 

Virksomheden er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 
5/1984, som fastsætter vejledende støjgrænseværdier på 
45/40/35 dB(A) i boligområder med åben/lav boligbebyggelse 
og på 55/45/40 dB(A) i etageboligområde i henholdsvis 
dag/aften/natteperioden 

 Ingen yderligere bemærkninger. 
Virksomhedes aktiviteter vurderes ikke at 
overskride de vejledende støjgrænser/LRAV  

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

 x   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? 

 x   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 

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

  



 

 

luftforurening? 

Såfremt der allerede foreligger oplysninger 
om de indvirkninger, projektet kan forventes 
at få på miljøet som følge af den forventede 
luftforurening, medsendes disse 
oplysninger. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

 x   I anlægsfasen i forbindelse med tilkørsel af byggemateriale 
kan der forekomme støvgener af midlertidig og lokal karakter, 
primært inden for selve projektområdet.  

Hvis der opstår støvgener, vil de blive reduceres ved vanding. 

I driftsfasen genereres ikke støv. 

 Støvgener i forbindelse med 
anlægsarbejderne forventes ikke at medføre 
en væsentlig indvirkning på miljøet. /LRAV 

 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst   Myndighedens kommentarer 

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

   x Projektet vil ikke give anledning til lugtgener i hverken 
anlægsperioden eller i driftsfasen. 

   

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 Projektet vil ikke give anledning til belysningsgener i hverken 
anlægsperioden eller i driftsfasen. 

  

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:  Ja, der er søgt disp. fra LP 242 § 6.5 om 
bebyggelsens højde. /jakkr 

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

   x Hvis »ja« angiv hvilke:  Ingen bemærkninger. /jakkr 

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

   x    Ingen bemærkninger. /jakkr 

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

   x    Ingen bemærkninger. /jakkr 

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

   x    Ingen bemærkninger. /jakkr 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst   Myndighedens kommentarer 



 

 

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                                                                                       

Ingen bemærkninger. /jakkr 

Projektet forudsætter rydning af et areal med 
nåletræer. Arealet er ikke fredsskov. Rydning 
er ikke i strid med lokalplanen. /ste 

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

   x    Ingen bemærkninger. /jakkr 

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

     Alle nedenfor oplysninger er fundet på Miljøstyrelsens 
hjemmeside. 

~130 m vest for ny skellinje, langs det kommende p-areal, 
ligger §3-beskyttede fredskovsbælte. 

~250 m øst for projekt ligger §3-beskyttede fredskovsområde 
og dam. 

~230 m syd for projekt ligger §3-beskyttede mose ”Brådebæk 
Mose”. 

 Ingen bemærkninger. /jakkr 

 

NB. Der er tale om § 3 efter hhv. Skovloven 
(fredskovspligt) og Naturbeskyttelsesloven 
(beskyttede naturtyper) /ste 

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

   x  Der foreligger ikke besigtigelsesdata for arealerne i 
Naturdatabasen i Danmarks Miljøportal.  

 Forvaltningen har ikke kendskab til forekomst 
af beskyttede arter. /ste 

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

     ~130 m vest for ny skellinje, langs det kommende p-areal, 
ligger §3-beskyttede fredskovsbælte. 

~250 m øst for projekt ligger §3-beskyttede fredskovsområde 
og dam. 

~230 m syd for projekt ligger §3-beskyttede mose ”Brådebæk 
Mose”. 

 ~175 m til fredningen Springdam i Hørsholm 
Kommune. /jakkr 

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

     ~900 m øst for projekt ligger Natura 2000-område nr. 259 
”Folehave skov” 

 Ingen bemærkninger. /jakkr 

  

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

   x Alt regnvand afledes på nuværende tidspunkt som 
nedsivning. 

Jf. lokalplan 242, skal regnvand håndteres på egen grund. 

Regnvand fra fremtidige befæstede arealer på terræn føres 
via olieudskiller til nedsivningsanlæg på egen grund. 

Regnvand fra tage føres direkte til nedsivningsanlæg på egen 
grund. 

Der sker således ingen udledninger til eller fysiske ændringer 
af vandområder eller grundvandsforekomster 

 Det skal jf bemærkninger ovenfor undersøges 
om nedsivning er muligt.  

Regnvand skal jf. spildevandsplanen nedsives 
lokalt - ikke jf. lokalplanens bestemmelser.  

Området er placeret i et grundvandsdannende 
opland, hvorfor anvendelse af salt kun kan 
forekomme i begrænset mængde/slet ikke. 
Dette reguleres via nedsivningstilladelse/. 
Intho 

  



 

 

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

   x     

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

   x    Der er ikke kendskab til jordforurening på 
matriklen/LRAV 

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

 x    Jf. Lokalplan 242 fremgår det, at der i Kommuneplantillæg 2 
om klimatilpasningsplan, at byggegrunden er tilhørende til et 
lokalplanområde, som er udpeget som risikoområde. 

 

Derfor indeholder projektet nedsivningsanlæg på egen grund, 
således eksisterende kloakker ikke overbelastes. 

 Udpegningsgrundlaget for risikoområder er 
revideret og området ligger ikke længere i et 
risikoområde.  

 

Hvis nedsivning ikke er muligt skal vandet 
håndteres via overfladeløsning. Dette vil blive 
reguleret via tillæg til spilvandsplan og 
udledningstilladelse. /Intho  

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

   x     

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst   Myndighedens kommentarer 

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    Hvis vandet skal håndteres via en 
overfladeløsning – vil der være kumulative 
effekter, da det nuværende kloaksystem er 
overbelastet. Dette kan afværges ved at 
lægge nye rør. /intho  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande? 

   x    Ingen bemærkninger. /jakkr 

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? 

     Pkt. ikke aktuelt for projektet.  Ingen bemærkninger. /jakkr 

 

 
  



 

 

 

Myndighedsscreening 

 Ikke 

relevant 
Ja Nej Bør 

under- 

søges 

 

Kan anlæggets kapacitet og længde 
for strækningsanlæg give anledning 
til væsentlige miljøpåvirkninger 

  X  Anlægget indeholder en mindre produktionskapacitet til brug for test, udvikling og forskning. 

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 
ordninger i:anlægsfasen driftsfasen 

  X  Nej/LRAV 

Vil anlægget være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker 

  X  Ikke relevant i området /ste 

Indebærer anlægget en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder 

  X  Nej /ste 

Kan anlægget påvirke registrerede, 
beskyttede naturområder 

1.    Nationalt: 

2.    Internationalt (Natura 2000): 

  X  Ingen bem. /ste 

 

Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter 
habitatdirektivets bilag IV 

  X  Nej /ste 

Forventes området at rumme danske 
rødlistearter 

  X  Nej /ste 

Kan anlægget påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer 

allerede er overskredet 

Overfladevand: Grundvand: 
Naturområder: 

Boligområder (støj/lys og Luft): 

  X  Nej (Intho 

Er området, hvor anlægget tænkes   X  Nej /jakkr 

  



 

 

 

Myndighedsscreening 

 Ikke 

relevant 
Ja Nej Bør 

under- 

søges 

 

placeret, sårbar overfor den 

forventede miljøpåvirkning 
     

Tænkes anlægget etableret i et tæt 

befolket område: 
 x   Ja. Området er i byzone, indenfor et område forbeholdt erhverv. Nærmeste bolig er ca. 150 

m mod syd fra projektet, mens nærmeste nabo mod syd er en daginstitution. Projektets 

forventede miljøpåvirkninger vurderes ikke at være væsentlige. /Jakkr 

Kan anlægget påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æstetiske 

eller geologiske landskabstræk. 

  x  Arealet er tidligere dyrket land, senere arealer tilknyttet Forskningscentret ved Hørsholm. 

Miljøpåvirkningernes omfang 

(geografisk område og omfanget af 

personer, der berøres) 

   Projektet omfatter nyt erhversbyggeri i eksisterende erhvervsområde  

Miljøpåvirkningens 

grænseoverskridende karakter 
   Projektet vurderes ikke at kunne medføre væsentlige grænseoverskridende miljøpåvirkning. 

Miljøpåvirkningsgrad og - 

kompleksitet 
  x   

Miljøpåvirkningens sandsynlighed   

Miljøpåvirkningens: 

Varighed 
Hyppighed 
Reversibilitet 

  

 

  



 

 

 

Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  
Giver resultatet af screeningen 

anledning til at antage, at det 

anmeldte projekt vil kunne påvirke 

miljøet væsentligt, således at det er 

VVM-pligtigt: 

 X  Projektet antages ikke at medføre væsentlig miljøpåvirkning. 

 

Dato:    21.02.2020                       Sagsbehandler:               Jakob Kringsholm                                               

 

 Område Team Medarbejder 

Planlæggende myndighed    

Ansvarlig medarbejder Byplan Plan Jakob Kringsholm 

Fagtilsyn og kontrol 
Miljøvurderingsgruppen 

Byplan Plan Jakob Kringsholm 

Byplan Jura  Babette Io Bentley 

ToM NPM (Virksomheder, jord 
og affald) 

Lis Ravn 

ToM NPM (Vand) Inge Thorsgård 

ToM NPM (Park og Natur) Elsebeth Clemmensen 

ToM Vej Maj-Britt Tinglev 

ToM Vej Christian Weile Lehm 

    

Berørt myndighed, ekstern Der vurderes 
ikke at være 
berørte eksterne 
myndigheder 
/jakkr 

  

-    

-    

 


