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1. AFGØRELSE 

Skanderborg Kommune giver hermed Affaldscenter Skårup tilladelse til at etablere en undersøgelses-

boring. Boringerne skal placeres på samme sted som DGU nr. 98.1372 på matrikel nr. 2f Skårup By, 

Fruering. 

 

Boringerne indgår i Affaldscenter Skårups moniteringsprogram, som har ophæng i den til enhver tid 

gældende miljøgodkendelse.  

 

Boringen er en kategori A-boring1. 

 

 

 
Figur 1 Boringen med DGU nr. 98.1372 skal overbores og der sættes et nyt forerør.  

 

Tilladelsen gives i henhold til: 

§ 19 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 (Miljøbeskyttelsesloven). 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år fra tilladelsesdatoen. 

 

Er borearbejdet ikke afsluttet inden fristens udløb, betragtes tilladelsen som bortfaldet, og I 

skal ansøge på ny. 

 

 

                                                             
1  Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28. oktober 2013. 
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2. VILKÅR 

1. I skal udføre og afslutte boringen i overensstemmelse med de krav til indretning, som er 

stillet i bekendtgørelsens kapitel 22, med supplerende vilkår jf. pkt. 1-18 

 

Underretning af kommunen 

2. I skal underrette Skanderborg Kommune om tidspunkt for etablering af bassin, forerør og fil-

tersætning samt tætning af boringen. 

 

3. Inden arbejdet påbegyndes skal I sende 

• navn og B-bevis på den/de personer, der skal forestå arbejdet 

• navn og A-bevis på boreentreprenør, 

til Skanderborg Kommune på natur@skanderborg.dk 

 

Etablering og indretning af boringen  

4. Boringen skal foretages som lufthæveboring. Skanderborg Kommune skal godkende anden 

boremetode. 

 

5. Hvis der skal anvendes tilsætningsstoffer til boremudder, skal disse godkendes af Skanderborg 

Kommune. 

 

6. Skyllevæsken skal under hele anlægsarbejdet håndteres og opbevares i en tæt beholder. Hvis 

der etableres et skyllebassin i jordoverfladen skal bassinet etableres således, at eksisterende 

membran og dræn ikke ødelægges, og der ikke kan trænge boremudder ind i drænene. Un-

der etableringen af skyllebassinet skal der tages fotos, som dokumenterer anlægsarbejdet, her-

under bund af skyllebassin. Hvis der under anlægsarbejdet sker skade på membran eller 

drænsystem, skal tilsynsmyndigheden underrettes samme dag. 

 

7. Opboring af eksisterende fore- og filterrør skal ske ved etablering af et borehul på 290 mm. 

 

8. Det nye filter, skal etableres i samme magasin og dybde som den eksisterende boring (DGU nr. 

98.1372).  

 

9. Boringen må maksimalt etableres til bunden af magasinet, der skal filtersættes. Der må ikke 

gennembores lerlag, der træffes 18 meter under terræn. 

 

10. Der må maksimalt sættes et´ 110 mm fore- og filterrør. 

 

11. Der skal ske opfyldning med filtergrus omkring filteret og 0,5 meter over filteret. 

 

12. Herover skal der ske opfyldning med bentonit til terræn. Det skal sikres, at bentonitten kvæl-

der op ved at påføre rent vand.  

 

                                                             
2 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28. oktober 2013 
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13. Der skal anvendes bentonit af typen Cebogel A.P.I. eller tilsvarende. Hvis der skal anvendes 

anden type, med andre egenskaber eller tilsætningsstoffer, skal det godkendes af Skanderborg 

Kommune. 

 

Afslutning af boring 

14. Forerøret skal afsluttes med tætsluttende låg/prop. 

 

15. Der skal etableres en fysisk sikringszone omkring boringen, så de ikke udsættes for 

påkørsel eller anden beskadigelse. 

 

16. Boringen skal være aflåst eller på anden måde sikret mod, at uvedkommende kan få adgang til 

boringen/forerøret. 

 

Renpumpning 

17. Renpumpningen skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 4 i brøndbo-

rerbekendtgørelsen3.  

 

18. Vand fra renpumpning inden prøvetagning kan bortledes uden tilladelse. Afledning og nedsiv-

ning af vandet skal ske kontrolleret på jordoverfladen indenfor etape 4a. 

 

 

                                                             
3  Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28. oktober 2013 
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3. SAGENS BEHANDLING 

3.1 Baggrund 

Affaldscenter Skårup har ansøgt Skanderborg Kommune om tilladelse til at foretage en overboring af 

DGU nr. 98.1372 og etablere et nyt forerør og filter samme sted.  

 

I forbindelse med tilsynet med Affaldscenter Skårup har Miljøstyrelsen gjort Skanderborg Kommune 

opmærksom på, at moniteringsboring med DGU nr. 98.1273 er utæt. Det vil sige, at der trækker over-

fladevand ned til grundvandet. 

 

Derfor har Affaldscenter Skårup ansøgt Skanderborg Kommune om at overbore eksisterende boring 

DGU nr. 98.1372 og trække det gamle for- og filterrør op, og sætte et nyt fore- og filterrør på samme 

sted og til samme dybde for at sikre, at serien af vandanalyser fra det eksakte sted og dybde kan fort-

sætte. 

 

Ansøgningen består af: 

• Ansøgningsmateriale af mail den 23. februar 2021 og 

• Vurdering af boringens påvirkning af omgivelserne af 23. februar 2021 

• supplerende tilbud fra brøndborer af 15. marts 2021 

 

3.2 Vandforsyningsplan, Vandområdeplan, Indsatsplan og Råstof-
plan 

Der skal ikke ske indvinding fra boringerne, og det er derfor ikke i modstrid med kommunens 

vandforsyningsplan, den nationale vandområdeplan eller Regionens Råstofplan at etablere 

moniteringsboringen. 

 

Der er ingen indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for området. 

 

3.3 Boringens placering  

Grundvand 

En boring kan potentielt medføre en øget risiko for forurening af et grundvandsmagasin. Hvis borin-

gen ikke er korrekt udført, kan den i nogle tilfælde fungere som spredningsvej for forurening, idet for-

urenet vand vil kunne løbe ned langs forerøret eller i forerøret, såfremt afslutningen ikke er tæt. 

 

Boringen placeres i område med drikkevandsinteresse (OD). Kommunen skal jf. bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer for vandområdedistrikter vurdere om projektet indebærer en direkte eller indi-

rekte påvirkning af en grundvandsforekomst.  

 

I området findes den regionale grundvandsforekomst DK_1_456_192. I de statslige vandområdepla-

ner er det vurderet, at den kemiske tilstand af grundvandsforekomsten er ringe pga. arsen, mens den 

kvantitative tilstand er god.  
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Projektet vurderes ikke at medfører en forringelse af grundvandsforekomstens tilstand, og hindre ikke 

opfyldelse af de fastsatte miljømål.  

 

Risikoen for forurening af grundvandet vil blive mindre når den utætte boring erstattes med boring 

der opfylder brøndborebekendtgørelsens bestemmelser. 

 

Landzone og skovbyggelinje 

Boringen vil blive placeret i landzone og indenfor skovbyggelinje. I Planlovens §35, stk. 1 står der, at 

man ikke må opføre bebyggelse eller ske ændret anvendelse af et ubebygget areal uden en forudgående 

landzonetilladelse. Jf. Planlovens §36, stk. 1, pkt. 9 så er byggeri, der i bygningsreglement er fritaget 

for krav om byggetilladelse, og som etableres til brug for offentlige trafik-, forsynings- eller varslings-

anlæg eller radio- og tv-modtagelse undtaget for kravet om landzonetilladelse. 

 

I Bygningsreglementets §4 står der, at reglementet ikke gælder for ” Transformerstationer og kabel-

skabe for fremføring af elektricitet, måle- og trykregulatorstationer for fremføring af gas, pumpe-stati-

oner og trykforøgeranlæg for vand-, afløbs- og fjernvarmesystemer samt radio- og blokhytter og relæ-

huse til offentlig trafik med et areal på højst 30 m² og en højde, der ikke overstiger 3,0 m”. 

 

Ifølge det ovenstående vurderes det, at boringens overbygning både er undtaget fra kravet om en land-

zonetilladelse samt en byggetilladelse. Dette er gældende uanset om overbygningen er placeret i til-

knytning til øvrig bebyggelse eller ej. 

 

Jf. §17, stk. 1 i Naturbeskyttelsesloven må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende in-

den for en afstand af 300 m fra skove. I undtagelse nr. 6 under §17, stk. 2 står der dog, at bebyggelse, 

campingvogne og lign. i landzone, der er omfattet af undtagelserne fra kravet om tilladelse efter plan-

lovens § 36, ligeledes er undtaget fra kravet om en dispensation fra skovbyggelinjen. 

 

Overbygningen vil dermed ikke kræve en dispensation fra skovbyggelinjen. 

 

Lokalplan og Kommuneplan 

Boringen ligger inden for Lokalplan 006 for en kontrolleret losseplads ved Skårup. 

 

Boringen ligger inden for Kommuneplanramme 14.T.01, Skårup Losseplads og skydebane, i gældende 

Kommuneplan’16 som i forslag til Kommuneplan 21. 

 

Boringen kan rummes inden for den eksisterende planlægning. 
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3.4 Vurdering af boringens påvirkning af omgivelserne (VVM) 

 

Skanderborg Kommune, Vand og Natur, har vurderet, at boringen ikke er omfattet af kravet om miljø-

vurdering4, og derfor kan etableres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.  

 

VVM-screeningsafgørelsen er truffet den 10.11.2021 og efterfølgende annonceret på Skanderborg 

Kommunes hjemmeside http://www.skanderborg.dk/blivhoert 

 

 

 

 

 

                                                             
4  Lov om miljøvurdering af planer og programmer op af konkrete projekter jf. lovbek. Nr. 1976 af 27. 10.2021. 
 

http://www.skanderborg.dk/blivhoert
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4. LOVGRUNDLAG 

 
Lov om miljøbeskyttelse 
Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 
 
Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)   
Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018. 
 
Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde 
Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. september 2013. 
 
Lov om naturbeskyttelse 
Lovbekendtgørelse nr. 9 af 3. januar 1992 
 
Bekendtgørelse om indsatprogrammer for vandområdedistrikter 
Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 
 
Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 
Bekendtgørelse nr. 1153 af 18. november 2019 
 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt be-
skyttelse af visse arter 
Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 
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5. KLAGEVEJELDNING 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet5 af  

  
• afgørelsens adressat   

• enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald  

• sundhedsstyrelsen  

• landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af 
natur og miljø, eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendel-
sen  

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklage-

nævnet bestemmer det.  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du klager 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. Klagen sendes gennem Klageportalen til 

den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myn-

digheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage og virksom-

heder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. for at klage. Du betaler gebyret med be-

talingskort i Klageportalen.  

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 den myndighed, der har truffet afgø-

relse i sagen, i dette tilfælde Skanderborg Kommune.   

Anmodningen skal sendes til Skanderborg Kommune, så vidt muligt elektronisk til natur@skan-

derborg.dk eller til adressen Fælleden 1, 8660 Skanderborg. Vi videresender herefter anmodnin-

gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes.   
  

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.  
  

Søgsmål:  

Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen 

er meddelt.  

 

                                                             
5 Efter § 91 i Miljøbeskyttelsesloven 

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
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6. Kopi af afgørelsen er sendt til: 

 

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk) 

Sundhedsstyrelsen (sst@sst.dk) 

mailto:mst@mst.dk
mailto:%20sst@sst.dk
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7. BILAG: 

1. VVM-anmeldelse 

2. VVM-afgørelse 

 



 
 

Basisoplysninger Tekst 

 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) 

 

Overboring af grundvandsmoniteringsboring B23 

 

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

 

Renosyd i/s, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg 

 

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

 

Per S Sundberg, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg, 22226716, pss@renosyd.dk 

 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav  

 

 

Affaldscenter Skårup 

Oddervej 75 

8660 Skanderborg 

Matr. nr.: 1f, 2f, 11d, 11e, 11f og 11ay, Skårup By, Fruering 

CVR-nr.: 5798005746560 

 

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) 

Skanderborg 

 

Oversigtskort i målestok 1:50.000 

 

Bilag 1 

 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af 

anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 

 

Bilag 2 

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej  

 

Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse  

 

 X 

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. 

 Angiv punktet på bilag 1:  

 

 
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse   X X 

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 

12 - Anlæg til bortskaffelse af affald 



 

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 í m2  
 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
 

 

 

1000 m2 

 

13000 m2 anslået 

 
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 
 

 

 

 

Nej 
 

1 m2 anslået 
 

0 m2 
 

0 m2 
 

0 m2 
 

0 m 

 
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 

 
 Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 

 
Vand- mængde i anlægsperioden 

 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 

 
Spildevand – mængde og type i anlægsperioden 

 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

 

 

 

 

 
Ikke relevant 
 
Ikke relevant 
 
Ikke relevant 
 
Ikke relevant 
 
Marts/2021 

 



 

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 
 

Vand – mængde i driftsfasen  
 

 

 

 

Ikke relevant 

 
6. Affaldstype og 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 anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? se 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse
+af+listevirksomheder/Branchebilag/  
 

 X 

 
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 10 
 
 

 
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?   

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

 
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-
dokumenter? Se  
- http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-
+bedst+tilgaengelige+teknik/  
 

 X 

 
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12. 

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

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

 
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-
konklusioner? Se 

 X 
 
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14. 
 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/


- http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-
+bedst+tilgaengelige+teknik/  

 

Projektets karakteristika Ja 
 

Nej Tekst 

 
13. Vil anlægget 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? Se 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejlednin
ger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm 
 

 X 

 
Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller 
bekendtgørelser.. 
 
Bekendtgørelse nr 1040 af 11/12/2001 om støj fra maskiner til brug i det fri 
 
Hvis ”nej” gå til pkt. 17. 
 

 
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor 
 

X  

 
Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

 
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor. 
 

X  

 
Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

 
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening? Se 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fr
a_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgoerelser/Ve
jledninger_og_bekendtgoerelser.htm 

 

X  

Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser. 
 
Vejledning nr. 4 1985 om begrænsning af lugtgener 
 
Hvis ”nej” gå til pkt. 20. 

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

X  

 
Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 
 

 
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor 
 

X 

  
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. 

 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgoerelser/Vejledninger_og_bekendtgoerelser.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgoerelser/Vejledninger_og_bekendtgoerelser.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgoerelser/Vejledninger_og_bekendtgoerelser.htm


 

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. 1666 af 14. december 2006? 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011  
 

 X 

 

 

Projektets placering 
 

Ja Nej Tekst 

 
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? 
se 
http://kort.plansystem.dk/searchlist.html  
 

X  

 
Hvis ”ja”, angiv hvilke:  
 
006 For en kontrolleret losseplads ved Skårup 
 

 
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? Se  
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  

 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? Se 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 

X 

 

 
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Se 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 X 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011
http://kort.plansystem.dk/searchlist.html
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/


 

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? Se 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 

X 

 

 
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

  

280 m til overdrev 

 
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 

X  

 
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

  

Ca. 160 meter 

 
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde 
(Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). Se 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

  

Ca. 8.000 meter 

 
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde 
kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse 

nr. 1022 af 25. august 2010 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956 og 

bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011? 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396  
samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen? Se 
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/ 
   

X 

  

 
36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser? Se 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 
 

 

X 

 

 
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? 
Se http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 

X 

 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/


 
 

Projektets placering 
 

Ja 
 

Nej Tekst 

 
38. 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  

 
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? 
 
 

 

X  

 
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger 
for miljøet? 
 

 

 
Aktiviteten forventes ikke i sig selv at kunne forårsage væsentlige skadelige påvirkninger for 
miljøet 

 
 
 
41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.     
 
 
 
Dato:______23.02.21________ Bygherre/anmelder:______Per S Sundberg 
 

Vejledning 
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til 
via skemaet link. 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 de angivne 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. 
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Der skal ikke laves miljøkonsekvensrapport (VVM-
redegørelse) af etablering af overboring af 
moniteringsboring på Affaldscenter Skårup. 
 
 
Vi har vurderet, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensrapport 
(VVM-redegørelse) for etablering af moniteringsboring på 
Affaldscenter Skårup matr.nr. 2f Skårup By, Fruering. Projektet er 
dermed ikke VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden 
udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse)  
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at 
projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces. 
 
Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021) 
 
Oplysninger i sagen 
Vi har den 22. oktober 2021 modtaget ansøgning om tilladelse til 
at etablere en overboring af DGU nr. 98.1372. Ansøgningen er 
omfattet af bilag 2, pkt. 2. i Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM). 
 
Høring af berørte myndigheder og parter 
Vi har fundet at det ikke er relevant at foretage høring af relevante 
parter og andre myndigheder, da der er tale om en overboring af 
eksisterende boring, der ligger til grund for en miljøgodkendelse 
af Affaldscenter Skårup, hvor miljøstyrelsen er myndighed. 
 
Skanderborg Kommunes bemærkninger 
Vi har gennemført vedlagte VVM-screening efter retningslinjerne 
i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM).  
Vi har vurderet, at der er ikke risici ved etablering og drift af 
moniteringsboringen 
  
Vi vurderer konkret, at projektet;  
 
▪ i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke 

vil påvirke Natura 2000-områder, væsentligt 

Renosyd i/s 
Norgesvej 13 
8660 Skanderborg 

Dato 

10. november 2021 

Sagsnr.: 09.08.00-G00-5-20 

 

Din reference 

Charlotte Bamberg 
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Telefontider 
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Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 

Åbningstider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 
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▪ ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter 

(bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som 

også er omfattet af bilag IV 

▪ ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdets 

tilstand, og vi vurderer at projektet ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål hertil 

▪ ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne 

 
Vi vurderer derfor, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 
 
For en mere uddybende vurdering henvises til vedlagte screeningsskema. 
 
Hvis du vil klage 
Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet (jf. §§ 49 og 50 i Lovbkg. nr. 1976 af 27. oktober 2021) af 
 

• Miljø- og Fødevareministeren (Miljøstyrelsen) 

• enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

• landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur 
og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 
mindst 100 medlemmer. 

 
En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer det. 
 
Du klager via klageportalen, som du finder via linket her. Du logger på klageportalen med 
Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via 
klageportalen. 
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening 
eller virksomhed. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved 
elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat 
frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 
 
Klagefrist 
Klagefristen udløber 4 uger efter at screeningsafgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
 
Søgsmål 
Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen. 
 
Fritagelse fra klageportalen 
Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen. 
Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.: 

• Har et særlig handicap 
• Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse 
• Lider af demens 
• Mangler digitale kompetencer 
• Er socialt udsat 
• Har en eller flere psykiske lidelser 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/


 
 
 
 
 

 
 

 
 

Side 3 af 10 

• Har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke 
konkret vurderes at være en egnet løsning. 
 

Er du allerede fritaget fra Digital Post? 
Hvis du allerede er fritaget fra Digital Post via Borgerservice, øges din mulighed for at blive 
fritaget fra digital selvbetjening i forhold til en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En 
fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge klageportalen. 
Klager, fra f.eks. en forening, skal foretages digitalt, hvis blot en er i stand til at bruge digital 
selvbetjening. 
 
Din anmodning skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge 
klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet. 
Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget 
for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. 
 
Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. 
Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.  
  
Orientér kommunen 
Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked 
til Skanderborg Kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan 
orientere din kommune via mail (skanderborg.kommune@skanderborg.dk), telefon (8794 
7000) eller ved at sende et brev til Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 
Skanderborg. 
  
Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen lige her. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Charlotte Bamberg 
Miljømedarbejder 
 
Bilag: 

Anmeldelse af projekt 

Skema til brug for screening (VVM-pligt) 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

• Ansøger 

• Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)   

• Danmarks Naturfredningsforening dnskanderborg-sager@dn.dk  

• Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk) 

mailto:skanderborg.kommune@skanderborg.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/spoergsmaal-og-svar-til-klageportalen/
mailto:mst@mst.dk
mailto:dnskanderborg-sager@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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• Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk) 

 
 
 
Bilag:    Skema til brug for screening (VVM - pligt) 
 

VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune Ansvar 

(skriv 

initialer) 

Basis oplysninger  Titel/beskrivende navn på projekt:  
Sags nummer:  

AS 

 

 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Affaldscenter Skårup har ansøgt Skanderborg 
Kommune om tilladelse til at foretage en 
overboring af DGU nr. 98.1372 og etablere et nyt 
forerør og filter samme sted.  
I forbindelse med tilsynet med Affaldscenter 
Skårup har Miljøstyrelsen gjort Skanderborg 
Kommune opmærksom på, at moniteringsboring 
med DGU nr. 98.1273 er utæt. Det vil sige, at der 
trækker overfladevand ned til grundvandet. 
Derfor har Affaldscenter Skårup ansøgt 
Skanderborg Kommune om at overbore 
eksisterende boring DGU nr. 98.1372 og trække det 
gamle for- og filterrør op, og sætte et nyt fore- og 
filterrør på samme sted og til samme dybde for at 
sikre, at serien af vandanalyser fra det eksakte sted 
og dybde kan fortsætte. 

AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn og adresse på bygherre: Renosyd I/S 

Norgesvej 13 

8660 Skanderborg 

Telefon 86525211 

CVR 13523584 

 

AS 

Bygherres kontaktperson:  

Telefonnummer og mail: 

Per Schultz Sundberg 
Miljøchef 
 
E-mail: pss@renosyd.dk  
Direkte: +45 87 93 41 53 
Mobil: +45 22 22 67 16  

AS 

Projektets placering: Matr.nr. 2f Skårup By, Fruering 

 

AS 

mailto:soehoejlandet@friluftsraadet.dk
mailto:pss@renosyd.dk
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Projektet berører følgende kommuner: Skanderborg Kommune AS 

 

Oversigtskort i målestok:  AS 

Kortbilag i målestok:  AS 

Forholdet til VVM reglerne JA  NEJ  AS 

Er anlægget opført på bilag 1 i VVM-

bekendtgørelsen? 

   Hvis ja, er der obligatorisk VVM – pligt. AS 

Er anlægget opført på bilag 2 i VVM-

bekendtgørelsen? 

X   Hvis ja, skal der gennemføres en 

screening, hvis nej, er anlægget ikke 

omfattet af VVM - reglerne og skal derfor 

ikke screenes. 

 

AS 

Udgør projektet en ændring eller udvidelse af 

et godkendt anlæg omfattet af bilag 1 eller 

bilag 2, der kan være til væsentlig skade for 

miljøet jf. bilag 2 pkt. 13 

 

  X Hvis ja skal bilag 2 projekter VVM-

screenes, mens bilag 1 projekter er VVM-

pligtige 

 

Hvis nej, så er projektet ikke omfattet af 

VVM-bekendtgørelsen og der er derfor 

ikke krav om anmeldelse eller screening.  

 

Der skal træffes afgørelse om projektet er 

omfattet af VVM kravet.  

 

Det udelukker ikke, at der kan være krav 

om anmeldelse, tilladelse eller 

godkendelse efter anden lovgivning 

AS 
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Væsentlig betydning 
(Sæt kryds) 

 

Ikke 
relevan

t 

JA Bør 
under

-søges 

NE
J 

Skriv bemærkninger Ansvar 

(skriv 

initialer) 

A: Anlæggets karakteristika: AS 

1. Arealbehovet i ha: 

 

  5 M2 

 

AS 

2. Er der andre ejere end Bygherre?: 

 

   X Hvis JA => bør 

undersøgers nærmere. 

AS 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse 

i m3 

 

   

Overbygning til boringen 

bestående i en brøndring er 

er ca. 1 meter over terræn 

AS 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 

 

   

1 meter 

AS 

5. Anlæggets kapacitet 

for så vidt angår flow og 

opbevaring af:  

   

    

    

Råstoffer – type 

og mængde: 

   AS 

Mellemprodukter 

– type og 

mængde:  

 Boremudder bestående af 

vand og bentonit. 

Ingen tilsætningsstoffer 

Færdigvarer – 

type og mængde: 

  

6. Anlæggets kapacitet: 

(Trafikanlæg) 

Biler pr. døgn – 

min 

 

   AS 

Biler pr. døgn – 

max 

 

  

Biler – ÅDT 

 

  

7. Anlæggets længde:  

(Trafikanlæg) 

   AS 

 

8. Anlægget behov for 

råstoffer – type og 

mængde: 

I anlægs-fasen:   Bentonit AS 

I driftsfasen:  Ingen 

9. Behov for vand – 

kvalitet og mængde:  

     

I anlægsfasen:   Ikke væsentligt AS 

I driftsfasen:   

10. Forudsætter anlægget etablering af 

yderligere vandforsyningskapacitet:  

 

   X  

 

 

AS 

11. Affaldstype og 

mængder, som følge af 

anlægget:  

     

        

    

Farligt affald: 

 

  Nej der anvendes ikke 

tilsætningstoffer. 

Den opborede jord 

bortskaffes efter gældende 

regler. 

AS 

Andet affald: 

 

  

Spildevand: 

 

  

12. Kræver bortskaffelse af affald og 

spildevand ændringer af bestående ordninger: 

   X  NM 

 

 

13. Overskrides de 

vejledende 

grænseværdier for støj: 

Virksomheder. 

Landbrug, andet 

   X  

 

 

NM 

Trafikanlæg X     

 

VEJ 
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14. Overskrides de 

vejledende 

grænseværdier for 

luftforurening: 

Virksomheder. 

Landbrug, andet 

X    (Kvælstof, Nox, røg etc.) 

 

 

NM 

Trafikanlæg X     

 

 

VEJ 

15. Vil anlægget give 

anledning til 

vibrationsgener: 

Virksomheder. 

Landbrug, andet 

   X  

 

 

NM 

 

 

Trafikanlæg, 

Jernbane 

X     

 

VEJ 

 

 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener:    X  

 

NM 

 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  

 

X     

 

NM 

 

18. Vil anlægget give 

anledning til lysgener:  

Virksomheder. 

Landbrug, andet 

X     

 

NM 

 

Vejanlæg: X     

 

VEJ 

 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig 

risiko for uheld:  

 

   X Boringen tætnes efter 

gældende regler jf. 

tilladelse efter 

miljøbeskyttelseslovens 

§19  

 

NM 

 

B: Anlæggets placering 
 

20. Forudsætter anlægget ændring af den 

eksisterende arealanvendelse:  

   X  BYG 

 

21. Forudsætter anlægget 

udarbejdelse eller 

ændring af en 

eksisterende lokalplan 

for området:  

Udarbejdelse:    X  PE 

 

Ændring:    X  BYG 

 

 

22. Forudsætter anlægget 

ændring af 

kommuneplanen:  

Ændringer:    X  

 

PE 

 

Tillæg:    X  PE 

 

23. Indebærer anlægget behov for at 

begrænse anvendelsen af naboarealer ud over 

hvad der fremgår af gældende kommune- og 

lokalplaner: 

   X   

24. Vil anlægget udgøre en hindring for 

fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og 

grundvand:  

 

   X  

 

NM 

 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning 

af sårbare vådområder: 

 

   X  NM 

 

 

26. Forudsætter anlægget  Rydning af 

fredskov 

   X  PE 
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Dispensation fra 

bygge- og 

beskyttelseslinjer 

 

   X  BYG 

 

 

27. Vil anlægget være i strid med eller til 

hinder for etableringen af reservater eller 

naturparker:  

   X  NM 

 

 

28. Kan anlægget 

påvirke registrerede, 

beskyttede eller fredede 

områder og arter  

 

Nationalt 

 

 

 

   X  NM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationalt 

(Natura 2000) 

 

 

   X  

Beskyttede arter 

efter bilag IV 

 

 

   X  

Danske rødliste 

arter 

 

 

   X  

29. Kan anlægget 

påvirke områder, hvor 

fastsatte 

miljøkvalitetsnormer 

allerede er overskredet: 

 

       

      

 

Naturområder:    X  NM 

 

Overfladevand:        X  NM 

 

Grundvand:    X  NM 

 

Boligområder 

(støj/lys og luft) – 

andet 

X     NM 

 

Boligområder 

(støj/lys og luft) – 

veje 

 

X     VEJ 

 

30. Tænkes anlægget etableret i et tæt 

befolket område: 

 

     

 

 

AS 

 

31. Kan anlægget 

påvirke: 

(med LP = BYG) 

(uden LP = PE) 

 

Kulturelle 

landskabstræk? 

   X  BYG/PE 

 

Særlige  

landskabs-

værdier? 

   X  BYG/PE 

Geologiske 

landskabstræk? 

   X  BYG/PE 

Arkæologiske 

værdier/landskabs

træk? 

 

   X  BYG/PE 

C: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 
(Besvarelse – AS, dog ALLE inden for eget fagområde, hvis relevant) 

 
32. Er området, hvor anlægget tænkes 

placeret, sårbar overfor den forventede 

miljøpåvirkning:  

   X  ALLE 
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33. Er der andre anlæg eller aktiviteter i 

område, der sammen med det ansøgte 

medfører en påvirkning af miljøet 

(Kumulative forhold): 

   X  

 

AS 

 

34. Er der andre kumulative forhold? 

 

   X  AS 

 

35. Den forventede miljøpåvirknings 

geografiske udstrækning i areal: 

 

X   AS 

 

36. Omfanget af personer der forventes berørt 

af miljøpåvirkningen: 

 

X  AS 

 

37. Vil den forventede miljøpåvirkning række 

ud over kommunens område: 

   X  AS 

 

38. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre 

nabolande: 

 

   X  AS 

 

39. Forventes 

miljøpåvirkningerne at 

kunne være væsentlige     

Enkeltvis: 

 

 

   X  AS 

 

 

Eller samlet: 

 

 

   X  

40. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes 

som kompleks: 

 

   X  AS 

41. Er der stor sandsynlighed for 

miljøpåvirkningen: 

   X  

 

 

AS 

42. Er påvirkningen af 

miljøet – 

 

       

 

 

Varig?: 

 

 

   X  AS 

Hyppig?: 

 

 

   X  

Irreversibel?: 

 

 

   X  

D: Konklusion  
(Hvis der er svaret ”JA” el. ”BØR UNDERSØGES” => AS og sagsbehandler drøfter sagen) 

 
Giver resultatet af screeningen anledning til 

at antage, at det anmeldte projekt vil kunne 

påvirke miljøet væsentligt, således at der er 

VVM - pligt: 

 

   X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Side 10 af 10 

Væsentlig betydning 
(Sæt kryds) 

 

Ikke 
relevan

t 

JA Bør 
under

-søges 

NE
J 

Skriv bemærkninger Ansvar 

(skriv 

initialer) 
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