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Afgørelse om ikke VVM-pligt

Den 19-01-2021
J.nr. 01.03.03-P00-129-20
Ejendom: 156

Minivådområdeprojekt er ikke omfattet af VVM-pligt

Plan og Byg
Rådhusvej 8

Sorø Kommune har den 15-09-2020 modtaget et anmeldelsesskema til VVM vurdering i forbindelse med ansøgning om minivådområde. Anmeldelsen er behandlet i
henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af

4180 Sorø
Se åbningstider
på hjemmesiden
www.soroe.dk

konkrete projekter (nr. 973 25. juni 2020).
Hans Henning Jensen
57876342

Afgørelse om ikke VVM
Sorø Kommune har på baggrund af en VVM-screening (bilag 2) vurderet, at projektet
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er
truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 973 25. juni 2020).
Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse vil blive annonceret på
Sorø Kommunes hjemmeside http://soroe.dk/nyheder den 19-01-2021.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf.
miljøvurderingslovens § 39.
Du og andre kan klage over tilladelsen inden 4 uger, det vil sige senest #dato#. Se
mere i afsnittet om klagevejledning.

hhje@soroe.dk

Redegørelse og begrundelse
Der er søgt om at etablere et minivådområde på 2600 m2 til opsamling af drænvand.
Drænoplandet er cirka 25 ha ifølge ansøgningen. I vådområdet vil kvælstof og fosfor
delvis blive fjernet fra drænvandet inden det ledes videre ud i Bjørnevad Å. Vådområdet skal etableres uden diger/volde ovenfor bredden, så det vil indgå naturligt i landskabet. Endelig vil minivådområdet blive placeret som en naturlig forlængelse af eksisterende remiser i området, så det vil indgå som en naturlig del af disse.
I etableringsfasen af minivådområdet vil der være støv- og støj fra gravning af vådområdet og jordkørsel, men der vil være tale om en forholdsvis kort anlægsfase på cirka
14 arbejdsdage (estimeret). Derudover ligger projektområdet langt fra naboerne.
Sorø Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på, at minivådområdet indpasses i landskabet. Derudover er lagt vægt på at vådområdet skal etableres på landbrugsjord
uden naturbeskyttelses interesser. Endelig er lagt vægt på, at vådområdet forventes at
forbedre vandkvaliteten i Bjørnevad Å.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 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, jf. miljøvurderingslovens § 50.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til Sorø
Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på
www/naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort 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 Sorø
Kommune, der videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer
afgørelse om, hvorvidt de kan imødekomme din anmodning.

Klagefristen udløber den 16-02-2021. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at
klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag,
hvor klagefristen udløber.
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
Orientering om klage
Hvis Sorø Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over
afgørelsen, orienterer kommunen ansøger herom.
Sorø Kommune orienterer ligeledes ansøger, hvis kommunen modtager en klage over
afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er
blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer kommunen ikke
ansøger.
Venlig hilsen
Hans Henning Jensen
Landskabsforvalter
Bilag:
•

Bilag A – Anmeldelse fra ansøger

•

Bilag B – VVM-screening

Kopister:
•

Ove Andersen, Skellebjergvej 36, 4293 Dianalund.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Sorø Kommunes behandling af
dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen.
Læs mere om dine rettigheder her: http://soroe.dk/databeskyttelse

Bilag 1
Ansøgningsskema
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet
af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens
bilag 5.
Basisoplysninger

Tekst

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Etablering af 0,26 ha stort minivådområde
Ove Andersen, Vildmosevej 5, 4293 Dianalund; CVR:
71251551; oa@dianalund-entreprise.dk; Tlf: 21211417
Mikael Kirkhoff Samsøe, Fulbyvej 15, 4180 Sorø; tlf:
21467458; mail: mks@vkst.dk

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

Skellebjergvej 36, 4293 Dianalund
Matriklen er: 10a Tersløse By, Tersløse

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter
Sorø
såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den
eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For
Se kortbilag
havbrug angives anlæggets placering på et søkort.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af
Målestok angives:
anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).
Forholdet til VVM reglerne
Ja Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og
x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv
programmer og konkrete projekter (VVM).
punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og x
programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
10f: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet

af bilag 1, kanalbygning og regulering af
vandløb
Projektets karakteristika
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet
omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende
ejer, matr. nr. og ejerlav
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige
samlede bebyggede areal i m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2
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 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
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden

Tekst
-

0,26 ha minivådområde

Nej
0,26 ha
Der ledes renset drænvand ud fra det færdige anlæg.
Dette betragtes ikke som spildevand. Anlægget fjerner
forventeligt 25% kvælstof og 50% fosfor.

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
Projektets karakteristika
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

Anlægsperioden er efteråret 2020 såfremt tilsagn og
nødvendige tilladelser er opnået.

Tekst
Der ledes renset drænvand ud fra det færdige anlæg.
Dette betragtes ikke som spildevand.

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i
Ingen ud over det rensede drænvand.
driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:
Projektets karakteristika
Ja Nej Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?
x
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår
eller en branchebekendtgørelse?
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår
eller krav i branchebekendtgørelsen?
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREFdokumenter?
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

x

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BATkonklusioner?

x

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

x

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt
10
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår,
der ikke vil kunne overholdes.
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREFdokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt
14.

Ja Nej Tekst
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BATkonklusioner, 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?
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

x

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de
pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 17.
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og
begrundelse for overskridelsen
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?
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

x

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

Projektets karakteristika
Ja Nej Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
x Hvis »ja« angives omfang og forventet
I anlægsperioden?
udbredelse.
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

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

x

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

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?
Projektets placering

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

Hvis »ja« angiv hvilke:

x
Ja Nej Tekst

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

x

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

x

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

80 m syd for anlægget er der registreret en sø.

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

x

Ingen kendte.

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

1.800m mod øst findes Tersløse kirke

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer
af vandområder eller grundvandsforekomster?

5,3 km til Store Åmose, Skarresø og Bregninge
Å mod nord

36. Er projektet placeret i et område med særlige
drikkevandinteresser?
37. Er projektet placeret i et område med registreret
jordforurening?
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er
udpeget som område med risiko for oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf.
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for
oversvømmelse?
Projektets placering

(X)

Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale
om.
Der udledes drænvand der har været gennem
en rensningsproces, hvor 25% af nitraten og
50% af fosforen er fjernet.
x
x
x
x

Ja Nej Tekst

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

Andre minivådområder, vådområder,
skovrejsning m.m. giver forhåbentligt forbedring
af miljøtilstanden i recipienten.
x
Udløbet fra minivådområdet forsynes med en
iltningstrappe, som er et krav fra
Landbrugsstyrelsen. Herved sikres mere iltrigt
drænvand end det, der løb ind i
minivådområdet.

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

Dato:____11/09____________________ Bygherre/anmelder:_____Mikael Kirkhoff Samsøe______________________________
Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres
dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Skema B: Screeningsskema for projekter på bilag 2
Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er omhandlet i §§ 16 og 21, afsnit III i
Bekendtgørelse af lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Kriterierne i bilag 6 samt § 20, stk. 4 er indarbejdet i nedenstående skema.

VVM Myndighed

Sorø Kommune

Basis oplysninger
J.nr. 01.03.03-P00-129-20
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:

Der er søgt om at etablere et minivådområde på 2600 m2 til opsamling og ”rensning” af drænvand. Drænoplandet er cirka 25 ha ifølge
ansøgningen. I vådområdet vil kvælstof og fosfor blive delvis fjernet fra drænvandet inden det ledes videre ud i Bjørnevad Å. Vådområdet skal etableres uden diger/volde ovenfor bredden, så det vil indgå naturligt i landskabet. Dvs. at det ikke er nødvendigt med en
pumpeløsning. Endelig vil minivådområdet blive placeret som en naturlig forlængelse af eksisterende remiser i området, så det vil
indgå som en naturlig del af disse. Vådområdet skal etableres med seks sektioner, hvor fire af dem har en dybde på cirka 1 meter. To af
sektionerne er lavvandsområder med en dybde på cirka 30 cm. Ved udløbet skal etableres en iltningstrappe som et lille kunstigt ”vandfald” over en stenbunke inden vandet ledes videre til Bjørnevand Å. Overskudsjorden skal placeres på et areal øst for minivådområdet i
et lag på op til 0,5 m.

Navn og adresse på bygherre

Ove Andersen, Skellebjergvej 36, 4293 Dianalund.

Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Mikael Kirkhoff Samsøe, Fulbyvej 15, 4180 Sorø; tlf: 21467458; mail: mks@vkst.dk

Projektets placering

Skellebjergvej 36, 4293 Dianalund
Matriklen er: 10a Tersløse By, Tersløse

Projektet berører følgende kommuner

Sorø Kommune.

1

Oversigtskort

Placering af vådområde og overskudsjord (brun signatur).
Kortbilag i målestok

Se vedlagte kortbilag i målestok 1:10.000 og 1:5.000.

Forholdet til Miljøvurderingsreglerne

Ja

Nej

Er projektet opført på bilag 1 til ovennævnte lovbekendtgørelse?

X

Er projektet opført på bilag 2 til ovennævnte lovbekendtgørelse?

X

Ikke
relevant
1.

Ja

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Hvis ja, skal der gennemføres en screening, og det skal oplyses i forhold til hvilket punkt
på bilag 2. Hvis nej både her og ovenover, er projektet ikke omfattet af VVM-reglerne og
skal derfor ikke screenes.

Bør undersøges

Nej

Tekst

Projektets karakteristika:

1. Arealbehovet i ha:

0,26 ha til bassinet og cirka 1 ha til overskudsjorden.

2. Er der andre ejere end Bygherre?

X
Ikke
relevant

3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3

X

4. Projektets maksimale bygningshøjde i m:

X

Ja

Bør undersøges

Nej

Tekst
Der skal ikke opføres nogen bebyggelse.

2

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:
”Råstoffer” – type og mængde:
Mellemprodukter – type og mængde:
Færdigvarer – type og mængde:

X

6. Projektets kapacitet for strækningsanlæg:

X

7. Projektets længde for strækningsanlæg:

X

8. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:

X

Projektet vurderes ikke at have nogen kumuleret effekt med andre eksisterende eller
godkendte projekter i området.

X

Projektarealet vil optage cirka 2600 m2 til bassinet i anlægs- og driftsfasen. Derudover vil
projektet i anlægsfasen optage cirka 1 ha til terrænændringen, hvor muldjorden skal
afrømmes inden udlægning af råjorden.

9. Projektets brug af naturressourcer – type og mængde:
Vand i anlægsfasen:
Vand i driftsfasen:

X

Jordarealer i anlægsfasen:
Jordarealer i driftsfasen:
Oplysning om jordbund:
Råstoffer i anlægsfasen:

X

Råstoffer i driftsfasen:

X

Moræneler/ferskvandsgytje

Biodiversitet i anlægsfasen:
Biodiversitet i driftsfasen:
10. Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:
11. Affaldstype og mængder, som følge af projektet:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand:

X

X

Der er kun tale om overskudsjord, der vil blive fordelt på øst for projektområdet.
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Ikke
relevant

Ja

Bør undersøges

Nej

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:

X

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:

X

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:

Tekst

X

15. Vil projektet give anledning til vibrationsgener:

X

Ikke i driftsfasen. Etablering af minivådområdet kan give anledning til gener.

16. Vil projektet give anledning til støvgener:

X

Ikke i driftsfasen. Etablering af minivådområdet kan give anledning til gener.

17. Vil projektet give anledning til lugtgener:

X

18. Vil projektet give anledning til lysgener:

X

19. Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer,
som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som
forårsages af klimaændringer (i overensstemmelse med videnskabelig
viden):

X

20. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller
luftforurening):

X

2.

Projektets placering:

21. Forudsætter projektet ændring af den eksisterende og godkendte
arealanvendelse:

Ikke
relevant

Ja

Bør undersøges

Nej

Tekst
Ja, arealet anvendelse ændres fra dyrket landbrug til minivådområde. Arealanvendelsen
kræver landzonetilladelse. Men den ændrede anvendelse er reversibel.

X

22. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for
området:

X

23. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen:

X

24. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboare-

X
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aler ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:
Ikke
relevant

Ja

25. Indebærer projektet en mulig påvirkning af naturressourcernes
(herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom,
forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund:

26. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder,
områder langs bredder og vandløbsmundinger:

Bør undersøges

Nej
X

X

Ja, men der er tale om en positiv påvirkning, da der efter etablering af minivådområdet
vil blive udledt mindre fosfor og kvælstof til vandmiljøet.

27. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:

X

28. Forudsætter projektet rydning eller påvirkning af skov:

X

29. Vil projektet være i strid med, eller til hinder for, etableringen af
naturreservater eller naturparker:

X

30. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder
Nationalt:
Internationalt (Natura 2000):

Tekst

X
X

Minivådområdet skal placeres 5 km til nærmeste natura 2000 område (Store Åmose,
Skarresø og Bregninge Å mod nord)

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV
Forventes området at rumme danske rødlistearter:

31. Kan projektet påvirke områder, hvor det ikke er lykkedes at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er
relevante for projektet:

X

Nej, der er tale om et ret intensivt dyrket landbugsareal, så området forventes ikke at
indeholde væsentlige forekomster af beskyttede bilag IV- eller rødliste arter. Kommunen
har søgt i Naturdata på bilag IV arter, rødlistearter mv. i ca. 1 km afstand fra projektområdet. Der er ingen registreringer af disse arter.

Overfladevand (vandområdeplaner):

Etablering af minivådområdet fjerner 50 % fosfor og 25% nitrat fra drænvandet. Etablering af minivådområdet vurderes derfor at have en positiv effekt for overfladevand,
grundvand og eventuelle omgivende naturområder. Effekten vurderes derfor at være
fremmende i forhold til opfyldelsen af kvalitetsnormerne, der er fastsat i EUlovgivningen.

Grundvand:

Projektområdet ligger over 1 km til nærmeste boligområde i Dianalund. Projektet vurde-
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res derfor ikke at påvirke boligområder mht. støj/lys og luft.

Naturområder:
Boligområder (støj/lys og luft):
Andet:
32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:

X

33. Kan projektet påvirke:
X

Historiske landskabstræk:

Etablering af minivådområdet og terrænændringen vil ændre landskabets oprindelige
udseende. Men der er ikke beskyttede sten- og jorddiger i nærheden af projektområdet.
Endelig er der tale om et mindre areal (2600 m2). Etableringen vurderes derfor ikke at
påvirke kulturelle eller historiske landskabstræk.

Kulturelle landskabstræk:
Arkæologiske værdier/landskabstræk:

Minivådeområdet skal etableres i tilknytning til levende hegn og remise. Derudover skal
det etableres uden volde omkring bredderne. Det vurderes derfor ikke at påvirke æstetiske landskabstræk.

Æstetiske landskabstræk:
Geologiske landskabstræk:

Minivådområdet skal etableres i et relativt fladt område, hvor der ikke er geologiske
landskabstræk eller formationer, der vil blive påvirket.

3.

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på
miljøet:
Ikke
relevant

34. Miljøpåvirkningens art i forhold til befolkningen og menneskers
sundhed, beskyttede arter og naturtyper, jordarealer, jordbund, vand,
luft, klima, materielle goder, kulturarv og landskab samt samspillet
mellem disse faktorer:

Bør undersøges

Nej

Tekst
Som beskrevet i pkt. 36 forventes der ikke at være nogen væsentlig miljøpåvirkning, der
har en geografisk udstrækning, der rækker udover projektområdet. Derfor vurderes det
ikke relevant at vurdere miljøpåvirkningens art i forhold til befolkningen og menneskers
sundhed, luft, klima og materielle goder. Miljøpåvirkningen af kulturarv og landskab er
beskrevet under pkt. 33.

X

35. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den
forventede miljøpåvirkning:

36. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:

Ja

X
X

Der forventes ikke at være nogen væsentlig negativ miljøpåvirkning, der har en geografisk udstrækning, der rækker udover projektområdet.
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Minivådområdet etableres og vedligeholdes, så vandafledningsevnen fra drænsystemet
opretholdes i mindst samme omfang, som i nuværende tilstand.
Ikke
relevant

Ja

37. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske område og udstrækning:

Bør undersøges

Nej
X

Tekst
De nærmeste naboer vil kunne opleve støj i anlægsfasen. Men det vurderes at være indenfor grænseværdierne i miljøbeskyttelsesloven pga. naboernes afstand til projektområdet
(200-400 meter).

X

39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?

X

40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?

X

41. Miljøpåvirkningens art:
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige

X

Enkeltvis:
Eller samlet:

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?

X

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?

X

45. Miljøpåvirkningens intensitet:

46. Tidspunktet for miljøpåvirkningens indtræden:

X

X

I etableringsfasen af minivådområdet vil der være støv- og støj fra gravning af vådområdet og jordkørsel, men der vil være tale om en forholdsvis kort fase på cirka 14 arbejdsdage (estimeret). Derudover ligger projektområdet langt fra naboerne.

47. Er påvirkningen af miljøet –
Varig:

X

Påvirkningen af landskabet er en varig ændring, men den er reversibel. Derudover vil den
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Hyppig:
Reversibel:

48. Er der andre eksisterende og/eller godkendte projekter i området,
der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Ku-

X

mulative forhold):
49. Er der andre kumulative forhold?

X

50. Afgørelsen skal endvidere tage hensyn til resultaterne af foreløbig
kontrol eller vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i
medfør af EU-lovgivningen:

X

51. Er der mulighed for reelt at begrænse miljøpåvirkningerne?
Hvordan:

X

Der vurderes ikke at være behov for at begrænse miljøpåvirkningen i anlægsfasen.

Konklusion
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte
projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVMpligtigt:

Dato: 19-01-2021

X

Screeningen af minivådområdeprojektet giver ikke anledning til at projektet vil kunne
påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en VVM-vurdering.

Sagsbehandler: Hans Henning Jensen
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