Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af cykelsti mellem
Bromme og Tersløse, samt etablering af to regnvandsbassiner samt en bro over Tude Å
Den 05-07-2021

Sorø Kommune har den 1. maj 2017 modtaget et anmeldelsesskema til VVM vur-

J.nr. 01.16.04-G01-9-16

dering jf. § 19 og bilag 5 i forbindelse med ansøgning om etablering af en cykelsti.

Ejendom:

Det endelige skema blev modtaget af Sorø Kommune den 27. oktober 2017. Anmeldelsen er behandlet i henhold til § 16 og bilag 6 i bekendtgørelse af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 973 af 25. juni
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2020). Projektet har været sat i bero, hvorfor der først træffes afgørelse nu. Pro-

Se åbningstider

jektet opstartes i 2021.

på hjemmesiden
www.soroe.dk

Cykelsti mellem Bromme og Tersløse er ikke omfattet af VVM-pligt

Louise Jessen Schack

Sorø Kommune har på baggrund af en VVM-screening (bilagt) vurderet, at projek-
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tet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Projek-
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tet er omfattet af bilag 2. Punkt 10 ”INFRASTRUKTURPROJEKTER”, e) Bygning af
veje (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), f) Anlæg af vandveje, som ikke er
omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb, g) Dæmninger og andre
anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet
af bilag 1).
Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at
projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet vil efterfølgende kræve
andre
tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning for, at det kan gennemføres.
Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse vil blive annonceret
på Sorø Kommunes hjemmeside http://soroe.dk/nyheder den 5. juli 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 2. august
2021. Se mere i afsnittet om klagevejledning.
Projektbeskrivelse
Sorø Kommunes projekt omfatter etablering af en 2,8 km lang cykelsti mellem
Bromme og Tersløse. Der anlægges en hhv. dobbelt/enkeltrettet cykelsti. Cykelstien anlægges i eget tracé fra Kalundborgvej, langs østsiden af Munke Bjergbyvej
og langs nordsiden af Tersløsevej til Holbergsvej. Hvor der sker krydsning af veje,
sker der en kørebaneudvidelse. Se nærmere projektbeskrivelse i bilag samt VVM
screening.
Cykelstien etableres med en skillerabat på 1,5 m mellem eksisterende vej og den
nye cykelsti som har en bredde på 2,5 m. På ydersiden af cykelstien vil der blive
etableret en yderrabat på 0,5 m og derefter et grøftesystem. Hvor cykelstien ligger
ud for ejendomme erstattes grøft og yderrabat af 1,25m skillerabat med autoværn
og evt. støttemur mod ejendomme.
Cykelstien bliver ca. 2,8 km lang, og skal gå fra hjørnet af Kalundborgvej og Munke
Bjergbyvej i Bromme, langs Munke Bjergbyvejs østlige side til hjørnet mellem denne og Tersløsevej. Herfra skal den løbe langs Tersløsevej (nordlig side) til denne
går over i Holbergsvej og ind til udkanten af Tersløse, hvor den kobles på de enkeltrettede cykelstier i Tersløse.
Overfladevand håndteres dels ved nedsivning og dels ved udledning til Tude Å og
Krogrenden via BAT bassiner der renser og forsinker.
Samlet bliver 14 matrikler berørt af cykelstien. Inden anlæg eksproprieres de nødvendige arealer langs cykelstien og til regnvandsbassiner.
Høring
Sorø Kommune har hørt berørte interne myndigheder , hvilket medførte tilretning
af projektbeskrivelsen.
Sorø Kommune har hørt berørte eksterne myndigheder , som havde følgende bemærkninger:



Region Sjælland, Råstof: Ingen.



Museum Vestsjælland: Ingen.



Energinet:

Ved Tersløsevej har Energinet et 132 kV luftledningsanlæg (Hejninge-Nyrup), som
af hensyn til person-, anlæg- og forsyningssikkerheden er sikret ved tinglyst servitut.
Energinet har tidligere været i dialog med Cowi (bygherres rådgiver) omkring projektet, og har på baggrund af projekttegninger fremsendt den 6. maj 2021 accepteret, at der kan etableres et regnvandsbassin under luftledningsanlægget på matr.nr. 16a Munke Bjergby By, Munke Bjergby. Dispensation fra den tinglyste servitut meddeles på vilkår om,


at afstanden fra mastefundament til andre anlæg er min. 15 meter, således
der ikke går ud over stabiliteten af jorden omkring mastefundamentet. Dette er respekteret ved tegning af 3. maj 2021 (A119695-VEJ-AFV016_UTM_Merged_2021-05-03),



at der ikke uden forudgående tilladelse fra Energinet etableres beplantning
indenfor servitutarealet. Servitutarealet er fastlagt med en afstand på 10
meter fra yderste leder,



at der ikke på noget tidspunkt vil blive udsat fisk, således der bliver mulighed for fiskeri i bassinet,



at Sorø Kommune ved tinglysning af servitut sikrer Energinet færdselsret
på matr.nr. 16a Munke Bjergby By, Munke Bjergby, således Energinet fortsat har mulig for, at lastbiler og kraner mv. kan køre fra Tersløsevej ind til
mast 72 i forbindelse med fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Energinet
Eltransmission A/S med cvr.nr. 39314878 anføres som påtaleberettiget. Se
vedlagte forslag som ved mail af 21. april 2021 er fremsendt til Cowi,



at der udarbejdes en ledningsprotokol, som sikrer, at luftledningsanlægget
fortsat har fuld tilstedeværelsesret og derved ikke er gæst på arealer, som
projektet inddrager til fremtidig vejareal.



at der forud for anlægsarbejde ansøges om arbejdsinstruks til at arbejde i
en højde på mere end 3 meter indenfor en afstand på 15 meter fra yderste
fase. På den helt konkrete strækning forventer Energinet, at der kan meddeles arbejdsinstruks med en højdebegrænsning på 6 meter. Ansøgningen
sendes på mail til arbejde-naer-el@energinet.dk. Den meddelte arbejdsinstruktionen skal være underskrevet af entreprenør og returneret til arbejde-naer-el@energinet.dk før arbejde må igangsættes. Dette vilkår gælder
både før anlægsarbejde samt før eventuelle vedligeholdelsesarbejder.

Ovenstående håndteres videre af bygherre for projektet.

De berørte grundejere langs cykelstien er blevet hørt. Der indkom følgende bemærkninger:



Anmodning om tværsnit for cykelsti ud for beboelse, for at vurdere
hvor der skal placeres autoværn og støttemur ind til ejendommen.

Det bemærkes hertil, at der kun opsættes autoværn m.m. hvis der er under 6 m til
beboelse og kun hvis Kommunen (bygherre) ønsker det. Der er kun udarbejdet
normaltværsnit for projektet.



Ønske om vurdering af påvirkning og gener fra bilos og støj fra 8000
biler i døgnet, i forbindelse med rydning af op til 10 m bred beplantning med træer og buske ind mod ejendommen.

Det bemærkes hertil, at erstatningen ifbm. ekspropriationsforretningen dækker
over al beplantning der fjernes. Der gives ikke erstatning for støj. Beplantning af
den karakter, der beskrives afskærmer ikke støj, selv om det mentalt kan opleves
sådan pga. den visuelle afskærmning. Ifølge Kommunens oplysninger kører der på
strækningen ca. 7.000 biler i døgnet. Det er tvivlsomt hvor meget beplantningen
afskærmer bilos, men ligeledes findes der ingen retspraksis for at give erstatning
for fjernelse af evt. afskærmning af bilos. Der kan godt gives en ulempeerstatning
for midlertidige haveforstyrrelser indtil den nye beplantning er etableret og visuelt
afskærmer ejendommen i samme grad som før indgrebet. Men dette aftales via
ekspropriationsforretningen.
Høringskredsen er udpeget med baggrund i væsentlighedskriteriet, altså er de
grundejere, som vurderes at kunne blive påvirket af projektet, blevet hørt.
Bemærkningerne har ført til præciseringer af screeningen.
Begrundelse for afgørelse
På baggrund af VVM-screeningen (bilagt) vurderes det, at etablering af cykelsti/vejanlæg, på den aktuelle lokalitet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og
derfor ikke er VVM-pligtigt.

Regnvandsbassinerne, hvor vejvandet ledes til inden udledning, vil samlet set formindske stofudledningen i vejvandet til vandmiljøet. Med de anførte vilkår i udledningstilladelsen vurderer Sorø Kommune, at de ansøgte udledninger af overflade-

vand fra cykelstien til Tude å og Krogrenden ikke vil forhindre en målopfyldelse af
recipienterne i henhold til Statens vandplaner.
Udledningen er beliggende mere end 6 km fra nærmeste Natura 2000 område, som
er Sorø Sønderskov. Det er kommunens vurdering at der således ikke er pligt til at
foretage en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura
2000-området jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter.
Sorø Kommune lægger derudover ved afgørelsen vægt på følgende, som er afdækket ved screeningen:


at projektet etableres i det åbne land langs eksisterende veje,



at projektet ikke medfører øget forurening,



at projektet ikke medfører flere støjgener,



at Tude Å krydses på en bro der ikke påvirker vandløbets evne til afledning
af vand eller dyre- og planteliv,



at udledningen af overfladevand ikke påvirker recipienterne væsentligt og
ikke hindrer målopfyldelse,



at der i øvrigt ikke findes kultur- eller naturhistoriske værdier i området,
som kan påvirkes,



at projektet ikke etableres i nærheden af sårbar natur eller kendte forekomster af særligt beskyttelseskrævende plante- og dyrearter,



at der kun er lokale og begrænsede gener i anlægsfasen og ingen i driftsfasen,



at en cykelsti i niveau med terræn vil ikke påvirke områdets karakter og
oplevelsen af landskabet,



at projektet ikke medfører øget oversvømmelsesrisiko for området,



At projektet ikke påvirker drikkevand.

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. Miljøog 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 2. august 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.
Bilag


VVM-screening



Tværsnit



Situationsplan 1 og 2

Kopister
Bygherre (Sorø Kommune)
Energinet
Region Sjælland
Museum Vestsjælland. E-mail: plan@vestmuseum.dk
Berørte parter der har afgivet høringssvar
Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalt. E-mail: sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
Sorø Lystfiskerforening. E-mail: peter.machholdt@mail.dk
Miljø- og Fødevareministeriet, Fiskeristyrelsen. E-mail@fiskeristyrelsen.dk
Sorø Vandløbslaug. E-mail: sorovandlobslaug@gmail.com
Bæredygtigt Landbrug. E-mail: jura@baeredygtigtlandbrug.dk
Danmarks Naturfredningsforening. E-mail: dnsoroe-sager@dn.dk
(DN-Lokalkomité Sorø. E-mail: dnsoroe@gmail.com)
(DN Sorø formand: Niels Hilker, Smedevej 66, 4180 Sorø, e-mail: niels.hilkers@gmail.com)
Miljøstyrelsen. E-mail: mst@mst.dk
Friluftsrådet. E-mail: fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet i Sydvestsjælland. E-mail: sydvest@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening. E-mail: natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Lokalforening. E-mail: soroe@dof.dk
Dansk Botanisk Forening. E-mail: nbu_sj@botaniskforening.dk
Dansk Kano og Kajak Forbund. E-mail: miljo@kano-kajak.dk
Dansk Forening for Rosport. E-mail: dffr@roning.dk

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

Med venlig hilsen

Louise Jessen Schack
Miljømedarbejder

