COWI A/S
Jens Chr. Schous Vej 9
8000 Århus C
Att.: Line Bøgh Slater
Sendt pr. mail til: lbsl@cowi.com

Afgørelse om at jeres projektforslag ikke kræver miljøvurdering
Sorø Kommune har den 10. marts 2022 modtaget jeres anmeldelsesskema til VVMvurdering i forbindelse med projektforslag om etablering af et distributionsnet til fjernvarmeforsyning i et nuværende naturgasområde.
Anmeldelsen er behandlet i forhold til § 16 og bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
Afgørelse om, at etablering af fjernvarmeledninger ved konvertering af naturgasområde til fjernvarme i Sorø (etape1) ikke er VVM-pligtig
Det er samlet set vurderet, at etablering af fjernvarmeledninger i dele af Sorø, Pedersborg og Haverup ikke vil få væsentlige indvirkning på miljøet.
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 (VVM).
Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse vil blive annonceret
på Sorø Kommunes hjemmeside http://soroe.dk/nyheder d. 4. maj 2022. Afgørelsen er
ikke en tilladelse til projektets anlægsaktiviteter, men alene en afgørelse om at der
ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.
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 1. juni 2022.
Se mere i afsnittet om klagevejledning.
Redegørelse
AffaldPlus/Sorø Fjernvarme har fået udarbejdet en masterplan for kortlægning af potentielle nye fjernvarmeområder. På baggrund af denne ønsker AffaldPlus/Sorø Fjernvarme at forsyne eksisterende naturgasområder i del af Sorø, Pedersborg og Haverup
(etape 1), med fjernvarme, hvormed et nyt fjernvarmeledningsnet skal etableres.

Den 03-05-2022
J.nr. 09.40.20-P21-2-22
Ejendom:
Plan og Byg
Rådhusvej 8
4180 Sorø
Se åbningstider
på hjemmesiden
www.soroe.dk
Vibeke Solvang - viso
57876347
viso@soroe.dk

Projektet omhandler etablering af distributionsnet, stikledninger, målere, brønde og
stophaner. Den samlede ledningslængde af distributionsnettet er ca. 13 km. Fjernvarmeledningerne forventes primært etableret i og langs med offentlige veje, men der
er både private fælles veje og private veje i området.
Projektet omfatter potentielt 700 nye forbrugere. Konverteringen vil ske på frivillig basis.
De nye forsyningsområder skal forsynes via eksisterende fjernvarmeledninger i Sorø.
Høring
Interne myndigheder er blevet hørt i forbindelse med screeningen, hvor eneste bemærkning var at ledningsarbejdet kræver dispensation fra fortidsmindebeskyttelsen,
hvis der skal graves indenfor denne.
Det er vurderet, at der ikke er nogle eksterne myndigheder der er berørte parter.
Begrundelse for afgørelse
Sorø Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger ved projektet.
I vedhæftede screeningsskema har kommunen foretaget en gennemgang af de enkelte miljøforhold ved at etablere fjernvarmeledningerne og efterfølgende transport af
fjernvarme til ejendommene. Projektets væsentligste mulige miljøpåvirkning knytter sig
til forbigående støj, støj, lugt og vibrationer under anlægsarbejdet.
Projektet vurderes jf. screeningsskemaet ikke at medføre andre, negative miljøpåvirkninger. Det ansøgte projekt vurderes således ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, hverken enkeltvis, samlet set eller i kumulation med andre miljøpåvirkninger.
Projektet er dermed ikke VVM-pligtigt og kan gennemføres uden VVM-redegørelser
og – tilladelse.
Andre tilladelser mv.
Der skal søges om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Det kan ligeledes
blive tale om at skulle søge om dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af arbejdsplads.
Ledningsarbejde i V1 og V2 kortlagte arealer kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Det vil bero på en konkret vurdering af kendskab til forurening/aktiviteter på de enkelte, kortlagte arealer, som påvirkes af projektet.
• Hvis der i forbindelse med projektet skal etableres et større, midlertidigt jordoplag, kan dette kræve en godkendelse.
Bygherre kan henvende sig til jord@soroe.dk vedrørende begge dele.

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. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www/naevneneshus.dk. Du
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klagefristen udløber d. 1. juni 2022. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at
klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Vibeke Solvang
Planlægger

Lovgivning
Miljøvurderingsloven - bekendtgørelsen om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021.
Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
nr. 1376 af 21. juni 2021.

Bilag
• Bilag A – Anmeldelse fra ansøger
• Bilag B – VVM-screening

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
Projektbeskrivelse (kan
vedlægges)

Tekst
AffaldPlus/Sorø Fjernvarme har fået udarbejdet en masterplan for
kortlægning af potentielle nye fjernvarmeområder. På baggrund af
denne ønsker AffaldPlus/Sorø Fjernvarme at forsyne eksisterende
naturgasområder i Sorø (etape 1), hvormed et helt nyt
fjernvarmeledningsnet skal etableres.
Projektforslaget for området er indsendt til Sorø Kommune i
december 2021.
Projektet omhandler etablering af distributionsnet, stikledninger,
målere, brønde og stophaner.
De nye forsyningsområder skal forsynes via eksisterende
fjernvarmeledninger i Sorø.
Den samlede ledningslængde af distributionsnettet er ca. 13 km.

Sorø Etape 1, grøn markering er områdeafgrænsning

Navn, adresse, telefonnr. Sorø Fjernvarme, AffaldPlus A/S
og e-mail på bygherre
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
affaldplus@affaldplus.dk
55 75 08 00
Navn, adresse, telefonnr. Kontaktperson bygherre:
og e-mail på
Energichef Ole J. Andersen
kontaktperson
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
26 20 60 32
oja@affaldplus.dk
Kontaktperson rådgiver:
COWI
Line Bøgh Slater
Jens Chr. Skous Vej 9
8000 Aarhus C
41 76 35 92
lbsl@cowi.com
Projektets adresse, matr. Projektet omhandler distributionsnet i Sorø kaldet etape 1, og
nr. og ejerlav. For havbrug derfor berører projektet en række matrikler og adresser.
angives anlæggets
Fjernvarmeledningerne forventes primært etableret i og langs med
geografiske placering
offentlige veje, men der er både private fælles veje og private veje i
angivet ved koordinater området.
for havbrugets 4
hjørneafmærkninger i
bredde/længde (WGS-84
datum).
Projektet berører følgende Projektet berører kun Sorø Kommune.
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)
Oversigtskort i målestok
eks. 1:50.000 – Målestok
angives. For havbrug
angives anlæggets
placering på et søkort.

Områdeafgrænsning, blå markering
-

Kortbilag i målestok
1:10.000 eller 1:5.000 med
indtegning af anlægget og
projektet (vedlægges dog
ikke for strækningsanlæg).
Forholdet til VVM reglerne Ja Nej
Er projektet opført på
X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på
bilag 1 til lov om
bilag 1:
miljøvurdering af planer
og programmer og
konkrete projekter (VVM).
Er projektet opført på
X
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
bilag 2 til lov om
Punkt 3) Energiindustrien b) Industrianlæg til transport af
miljøvurdering af planer
gas, damp og varmt vand.
og programmer og af
konkrete projekter (VVM).
Projektets karakteristika Tekst
1. Hvis bygherren ikke er Distributionsnettet vil som udgangspunkt etableres i offentlige
ejer af de arealer, som
vejarealer, men vil nogle steder også blive placeret i private fælles
projektet omfatter angives veje og private veje i området.
navn og adresse på de
eller den pågældende ejer, Grundejere langs ledningerne vil blive informeret om arbejdets
matr. nr. og ejerlav
udførelse samt om deres rettigheder i forbindelse med evt.
erstatning i tilfælde af, at tracéet kommer i berøring med deres
grundarealer.
2. Arealanvendelse efter Distributionsnettet giver ikke anledning til ændring af
projektets realisering.
arealanvendelse; projektet anlægges primært langs (og i/under)
bestående vejanlæg, og ubefæstede og befæstede arealer vil blive

reetableret.
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
Projektet består af ca. 13,2 km fjernvarmeledningsanlæg fra
volumenmæssige
dimension DN 20 til DN 250.
udformning
Er der behov for
Der kan blive behov for midlertidig grundvandssænkning ifm.
grundvandssænkning i
udførelse af etableringsarbejder. Hvis dette er tilfældet, vil Sorø
forbindelse med projektet Kommune blive kontaktet.
og i givet fald hvor meget i
m
Projektets samlede
grundareal angivet i ha
eller m2

Projektområdet omfatter ca. 150 ha, hvoraf ledningerne kun
optager en lille del, da projektet alene omfatter nedlægning af
distributionsnet og stikledninger indenfor området i eksisterende
veje.

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
Der lægges præ-isolerede rør, som består af stål omgivet af
råstoffer i anlægsperioden isoleringsmateriale og plastkappe. Rørene svejses sammen.

Råstofforbrug i
anlægsperioden på type
og mængde:

I anlægsarbejdet af ledningsnettet skal der forventeligt anvendes ca.
0,4 m³ sand pr. meter ledning, dvs. ca. 5.200 m³ sand.

Vandmængde i
anlægsperioden

I anlægsfasen vil vandforbruget bestå af almindeligt brugsvand på
arbejdsområdet/byggepladsen.

Affaldstype og mængder i En del af ledningsnettet skal lægges i befæstede arealer, hvilket
anlægsperioden
betyder en opbrydning. Mængden af opbrudt asfalt bortskaffes til
godkendt modtager. Bygherre sørger for reetablering af alle berørte
belægninger i tracéet/projektet.
Den endelige mængde kan først estimeres under
detailprojekteringen.
Herudover genereres der en mindre mængde byggeaffald i
anlægsfasen for det nye ledningsnet, samt overskudsjord (0,5-1,0
m³ pr. m fjernvarmeledning), som vil blive bortskaffet iht. gældende
regler.
Bortskaffelsen vil ske efter aftale med Sorø Kommune, herunder
også fastsættelse af omfanget af analyser af jorden inden
genanvendelse/deponering.
Spildevand til renseanlæg i Der er intet egentligt spildevand forbundet med anlægsfasen,
anlægsperioden
udover hvad der tilgår ifm. anlægsarbejdet.
Spildevand med direkte udledning til vandløb,
søer, hav i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i Der er ikke behov for regnvandshåndtering i anlægsperioden.
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

Anlægsperioden for distributionsnettet forventes at pågå fra primo
2023 til ultimo 2025.
Tekst
Projektet omfatter intet flow af råstoffer og ingen produktion af
færdigvarer i driftsfasen. Projektet leverer alene varme til området.
Ledningen fyldes med fjernvarmevand, hvorefter det er et lukket

på kortbilag af
råstoffet/produktet i
driftsfasen:

system.

Råstoffer – type og
mængde i driftsfasen

-

Mellemprodukter – type
og mængde i driftsfasen

-

Færdigvarer – type og
mængde i driftsfasen

-

Vandmængde i driftsfasen 6. Affaldstype og årlige
Der vil ikke være affald eller spildevand i driftsfasen.
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:
Projektets karakteristika
7. Forudsætter projektet
etablering af selvstændig
vandforsyning?
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

Projektet medfører ikke ændret regnvandshåndtering.
Ja Nej Tekst
X

X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10

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

X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

af projektet omfattet af
BREF-dokumenter?
11. Vil projektet kunne
overholde de angivne
BREF-dokumenter?
12. Er projektet eller dele
af projektet omfattet af
BAT-konklusioner?
Projektets karakteristika Ja
13. Vil projektet kunne
overholde de angivne BATkonklusioner?
14. Er projektet omfattet
af en eller flere af
Miljøstyrelsens
vejledninger eller
bekendtgørelser om støj
eller eventuelt lokalt
fastsatte støjgrænser?
15. Vil anlægsarbejdet
X
kunne overholde de
eventuelt lokalt fastsatte
vejledende grænseværdier
for støj og vibrationer?
16. Vil det samlede
X
projekt, når
anlægsarbejdet er udført,
kunne overholde de
vejledende grænseværdier
for støj og vibrationer?
17. Er projektet omfattet
Miljøstyrelsens
vejledninger, regler og
bekendtgørelser om
luftforurening?
18. Vil anlægsarbejdet
X
kunne overholde de
vejledende grænseværdier
for luftforurening?
19. Vil det samlede

X

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter,
der ikke vil kunne overholdes.
X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

Nej Tekst
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner,
der ikke vil kunne overholdes.
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
Der er ingen støjgrænseværdier for anlægsarbejder.
Anlægsarbejder vil finde sted inden for almindelig
arbejdstid og primært på hverdage.
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og
begrundelse for overskridelsen

X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende
vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og
begrundelse for overskridelsen.
Der er ingen emissioner forbundet med driften af
fjernvarmeledningerne.
Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og

projekt, når
anlægsarbejdet er udført,
kunne overholde de
vejledende grænseværdier
for luftforurening?
20. Vil projektet give
X
anledning til støvgener
eller øgede støvgener
I anlægsperioden?

I driftsfasen?
Projektets karakteristika Ja
21. Vil projektet give
anledning til lugtgener
eller øgede lugtgener
I anlægsperioden?
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?
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
Ja
24. Kan projektet rummes X
inden for lokalplanens
generelle formål?
25. Forudsætter projektet (X)
dispensation fra gældende

begrundelse for overskridelsen.

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Anlægsarbejdet kan medføre mindre støvgener i
forbindelse med gravearbejde og arbejdskørsel. Generne
vil udelukkende være af lokal karakter og i en begrænset
periode, mens anlægsarbejdet udføres. Eventuelle
støvgener kan afhjælpes ved at sprinkle arealet i tørre og
blæsende perioder.
I driftsfasen vil der ikke være anledning til støvgener.
Nej Tekst
X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Der er ingen lugtgener forbundet med anlægsfasen eller
driftsfasen.
X Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
Anlægsarbejdet gennemføres i dagtimerne indenfor
normal arbejdstid. Anvendelse af lys kan være nødvendig i
de sene eftermiddagstimer og tidlige morgentimer i
vinterhalvåret, men lyset begrænses til projektområdet
og ikke naboarealer.
X

Nej Tekst
Hvis »nej«, angiv hvorfor:

Hvis »ja« angiv hvilke:

bygge- og
beskyttelseslinjer?

Søbeskyttelseslinje
Projektet ligger inden for Sorø Sø, Pedersborg Sø og
Tuelsø's beskyttelseslinjer. Da ledningen vil blive etableret
i eksisterende vej, og vil blive reetableret til oprindeligt
udseende, skal der ikke søges om dispensation ved Sorø
Kommune.
Skovbyggelinje
Projektet ligger inden for flere skovbyggelinjer bl.a. for
Grydebjerg Skov og Sorø Sønderskov. Ledningen vil som
udgangspunkt blive etableret i eksisterende vej. Sorø
Kommune skal kontaktes vedrører evt. dispensation,
såfremt der etableres arbejdsplads indenfor
skovbyggelinjerne.
Kirkebyggelinje
Projektet ligger inden for kirkebyggelinjen for Pedersborg
Kirke. Da ledningen bliver etableret i jorden, vil den ikke
være til gene for kirken, og der skal derfor ikke søges om
dispensation.
Se endvidere bilag.

26. Indebærer projektet
behov for at begrænse
anvendelsen af
naboarealer?
27. Vil projektet kunne
udgøre en hindring for
anvendelsen af udlagte
råstofområder?
28. Er projektet tænkt
placeret indenfor
kystnærhedszonen?
Projektets placering
Ja
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

X

X

X

Nej Tekst
X

m bredt.)

30. Vil projektet være i
strid med eller til hinder
for realiseringen af en
rejst fredningssag?
31. Afstanden fra
projektet i luftlinje til
nærmeste beskyttede
naturtype i henhold til
naturbeskyttelseslovens §
3.

X

Indenfor projektområdet findes beskyttede natur af
typerne eng, overdrev, sø og beskyttede vandløb.
Fjernvarmeledningerne vil ikke passere områderne.
I Fredensvej vil en kommende fjernvarmeledning ligge tæt
på overdrevet ved Galgebakken Legeplads, men vil blive
placeret i eksisterende vej.
Hvis der bliver behov for midlertidig grundvandssænkning
i forbindelse med anlægsarbejdet, vil der blive rettet
kontakt til Sorø Kommune med en beskrivelse af
grundvandssænkningens omfang og tidshorisont, med
henblik på en afklaring af, hvorvidt grundvandssænkning
kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

32. Er der forekomst af
beskyttede arter og i givet
fald hvilke?
33. Afstanden fra
projektet i luftlinje til
nærmeste fredede
område.
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

Se endvidere bilag.
X Der er ikke registreret beskyttede arter.
Data er søgt på Naturdata (Danmarks Miljøportal)
Inden for projektområdet ligger det fredede område
Galgebakke Træer.
Se bilag.
Natura 2000-område nr. 160 Nordlige del af Sorø
Sønderskov, Habitatområde H160 ca. 50 m syd for
projektområdet.
Se bilag.

X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
Fjernvarmevandet er tilsat konditioneringsmiddel
primært til sikring mod alge- og svampevækst. Ledningen
er i konstruktion og anlæggelse sikret mod utætheder.

ændringer af
vandområder eller
grundvandsforekomster?

Desuden
indgår i konstruktionen lækagealarmer. Samlet set
vurderes det at risiko for brud eller utætheder er meget
lille, og at forureningsrisikoen som følge heraf er minimal
og uden væsentlig betydning.
For fjernvarmeledninger vurderes risikoen alene at være
forbundet med anlægsfasen med potentielt spild af
brændstof og hydraulikolie fra maskiner. Opbevaring af
materiel og parkering af maskiner holdes uden for
indvindingsoplandet. I tilfælde af uheld eller spild
kontaktes de lokale vandværker.
Hele projektet er placeret i et område med særlige
drikkevandsinteresser. Der er endvidere flere
boringsnære beskyttelsesområder inden for
projektområdet. Da der etableres fjernvarmeledninger,
der er helt tætte, er der ingen afstandskrav til de
boringsnære beskyttelsesområder.
Såfremt der skal udføres grundvandssænkning i
nærheden af en indvindingsboring kontaktes Sorø
Kommune for en tilladelse hertil.
Se bilag.
Der er både registreret jordforurening V1 og V2 i
projektområdet, se bilag.

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

37. Er projektet placeret i X
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
Ja
40. Er der andre lignende
anlæg eller aktiviteter i
området, der sammen
med det ansøgte må

En kommende entreprenør til anlægsarbejdet skal
afskaffe forurenet jord i henhold til Sorø Kommunes
anvisninger.
X Data er søgt på Kystdirektoratets kystatlas.

X

Nej Tekst
X

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?

X

Arbejde planlægges indenfor normal arbejdstid.
Evt. anvendelse af lys i morgen og eftermiddagstimer vil
begrænses til arbejdsområdet.
Der vil blive stillet krav til entreprenøren om, at arealet
sprinkles, hvis der opstår støvgener.
Fjernvarmeledningerne etableres med lækagealarm.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.
Dato:___10. marts 2022_____ Bygherre/anmelder: På vegne af Sorø Fjernvarme __________

Bilag 1 – Sorø Etape 1 – VVM
Bygge- og beskyttelseslinjer
Søbeskyttelseslinje

Danmarks Miljøportal, 2022, blå markering er områdeafgrænsning

1

Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinje

Danmarks Miljøportal, 2022, blå markering er områdeafgrænsning

2

Bygge- og beskyttelseslinjer
Kirkebyggelinje

Danmarks Miljøportal, 2022, blå markering er områdeafgrænsning

3

§ 3 naturtyper

Danmarks Miljøportal, 2022, blå markering er områdeafgrænsning

4

Fredede områder

Danmarks Miljøportal, 2022, blå markering er områdeafgrænsning

5

Natura 2000-område

Natura 2000-område nr. 160 Nordlige del af Sorø Sønderskov, Habitatområde H141

Danmarks Miljøportal, 2022, blå markering er områdeafgrænsning

6

Særlige drikkevandsinteresser
Boringsnære beskyttelsesområder

Danmarks Miljøportal, 2022, blå markering er områdeafgrænsning

7

Jordforurening

Danmarks Miljøportal, 2022, blå markering er områdeafgrænsning

8

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
• AffaldPlus v. Ole J. Andersen oja@affaldplus.dk
• Friluftsrådet, Orionvej 4, 4200 Slagelse, Att. Hans Vallentin Stoltz, E-mail: sydvest@friluftsraadet.dk
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-mail:
dn@dn.dk
• DN-Lokalkomite v/ Niels Hilker, Smedevej 66, 4180 Sorø. E-mail: dnsoroesager@dn.dk
• Sydvestsjællands Museum, Storgade 17, 4180 Sorø. E-mail:
plan@vestmuseum.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, E-mail:
natur@dof.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, Lokalforening, E-mail: soroe@dof.dk
• Miljøstyrelsen, plantilsyn@mst.dk
• Evida, energiplaner@evida.dk
• Cerius, info@cerius.dk
• jm@kulturarvsforening.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

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.
Vejledning:
Skema B anvendes til kommunens screening af bygherrers ansøgning (skema A, jf. § 19, bilag 5) jf. § 18:
Bygherren skal før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af bilag 1 og 2 indgive en skriftlig ansøgning om projektet til den
myndighed, der skal behandle ansøgningen, jf. § 17.

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 973 af 25. juni 2020)

VVM Myndighed

Sorø Kommune

Basis oplysninger

Projektforslag for konvertering af naturgasområde til fjernvarmeforsyning i Sorø, etape 1
J.nr. 09.40.20-P21-2-22

Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:

AffaldPlus/Sorø Fjernvarme har fået udarbejdet en masterplan for kortlægning af potentielle nye fjernvarmeområder. På baggrund af
denne ønsker AffaldPlus/Sorø Fjernvarme at forsyne eksisterende naturgasområder i Sorø (etape 1), hvormed et helt nyt
fjernvarmeledningsnet skal etableres.
Projektet omhandler etablering af distributionsnet, stikledninger, målere, brønde og stophaner.
De nye forsyningsområder skal forsynes via eksisterende fjernvarmeledninger i Sorø.

Navn og adresse på bygherre

Projektet omfatter potentielt 700 nye forbrugere.
Sorø Fjernvarme, AffaldPlus A/S
Ved Fjorden 20
4700 Næstved

1

affaldplus@affaldplus.dk
55 75 08 00
Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Kontaktperson bygherre:
Energichef Ole J. Andersen
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
26 20 60 32
oja@affaldplus.dk
Kontaktperson rådgiver:
COWI
Line Bøgh Slater
Jens Chr. Skous Vej 9
8000 Aarhus C
41 76 35 92
lbsl@cowi.com

Projektets placering

Projektet omhandler distributionsnet i Sorø kaldet etape 1, og derfor berører projektet en række matrikler og adresser.
Fjernvarmeledningerne forventes primært etableret i og langs med offentlige veje, men der er både private fælles veje og private veje i
området.

Projektet berører følgende kommuner

Sorø Kommune

Oversigtskort

2

Grøn markering er områdeafgrænsning.
Gul streg viser nye ledninger.

3

Kortbilag i målestok

Forholdet til Miljøvurderingsreglerne

Ja

Nej

Er projektet opført på bilag 1 til ovennævnte lovbekendtgørelse?

X

Er projektet opført på bilag 2 til ovennævnte lovbekendtgørelse?

1.

Bilag 2, Punkt 3) Energiindustrien b) Industrianlæg til transport af
gas, damp og varmt vand.

x
Ikke
relevant

Ja

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt

Bør
undersøges

Nej

Tekst

Projektets karakteristika:
Svarende til ca. 13 km ledningsnet.

1. Arealbehovet i ha:
2. Er der andre ejere end Bygherre?

x

Distributionsnettet vil som udgangspunkt etableres i offentlige vejarealer, men vil nogle
steder også blive placeret i private fælles veje og private veje i området.

4

Grundejere langs ledningerne vil blive informeret om arbejdets udførelse samt om deres
rettigheder i forbindelse med evt. erstatning i tilfælde af, at tracéet kommer i berøring
med deres grundarealer.
Ikke
relevant
3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3

x

4. Projektets maksimale bygningshøjde i m:

x

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:

Ja

Bør
undersøges

Nej

Tekst
Anlæg udføres under terræn.

Projektet omfatter intet flow af råstoffer og ingen produktion af færdigvarer i driftsfasen.
Projektet leverer alene varme til området. Ledningen fyldes med fjernvarmevand,
hvorefter det er et lukket system.
Varmebehovet hos de potentielt ca. 700 forbrugere er beregnet til 360.000 MWh/år.
Ledningerne har dimensionerne:
Dimension fra DN 20 til DN 250.

7. Projektets længde for strækningsanlæg:

Ca. 13,2 km fjernvarmeledningsanlæg.

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

Der er ikke kendskab andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med
det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

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

Anlægsperioden for distributionsnettet forventes at pågå fra primo 2023 til ultimo 2025.
Vand i anlægsfasen:
I anlægsfasen vil vandforbruget bestå af almindeligt brugsvand på
arbejdsområdet/byggepladsen.
Vand i driftsfasen: Intet særligt behov

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

Råstoffer
I anlægsfasen: Der lægges præ-isolerede rør, som består af stål omgivet af
isoleringsmateriale og plastkappe. Rørene svejses sammen.
I anlægsarbejdet af ledningsnettet skal der forventeligt anvendes ca. 0,4 m³ sand pr. meter
ledning, dvs. ca. 5.200 m³ sand.
I driftsfasen: Intet

Råstoffer i driftsfasen:
Biodiversitet i anlægsfasen:
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Biodiversitet i driftsfasen:
10. Forudsætter projektet etablering af yderligere
vandforsyningskapacitet:

x

Etablering af ledningsnettet forudsætter ikke yderligere vandforsyningskapacitet.
En del af ledningsnettet skal lægges i befæstede arealer, hvilket betyder en opbrydning.
Mængden af opbrudt asfalt bortskaffes til godkendt modtager. Bygherre sørger for
reetablering af alle berørte belægninger i tracéet/projektet.

11. Affaldstype og mængder, som følge af projektet:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand:

Den endelige mængde kan først estimeres under detailprojekteringen.
Herudover genereres der en mindre mængde byggeaffald i anlægsfasen for det nye
ledningsnet, samt overskudsjord (0,5-1,0 m³ pr. m fjernvarmeledning), som vil blive
bortskaffet iht. Gældende regler.
Bortskaffelsen vil ske efter aftale med Sorø Kommune, herunder også fastsættelse af
omfanget af analyser af jorden inden genanvendelse/deponering.
Der er intet egentligt spildevand forbundet med anlægsfasen, udover hvad der tilgår ifm.
anlægsarbejdet.
Der vil ikke være affald eller spildevand i driftsfasen.
Ikke
relevant

Ja

Bør
undersøges

Nej

Tekst

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

x

Se under pkt. 11.

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:

x

Anlægsperioden for distributionsnettet forventes at pågå fra primo 2023 til ultimo 2025
Anlægsarbejder vil finde sted inden for almindelig arbejdstid og primært på hverdage.
Anlægsarbejdet skal overholde Sorø Kommunens forskrift for visse miljøforhold ved
midlertidige bygge – og anlægsarbejder i Sorø Kommune (på baggrund af
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (467 af 23. maj 2016).

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:

x

Der er ingen emissioner forbundet med driften af fjernvarmeledningerne.

15. Vil projektet give anledning til vibrationsgener:

x

I anlægsfasen kan der godt opstå vibrationsgener, når materialerne vibreres sammen, når
udgravningerne skal lukkes. Formentlig vil genen dog være begrænset ved denne type af
opgaver. Det vil også primært være et problem i forhold til revnedannelse i bygninger og
ikke et miljø eller sundhedsproblem.
Anlægsarbejdet skal overholde Sorø Kommunens forskrift for visse miljøforhold ved
midlertidige bygge – og anlægsarbejder i Sorø Kommune (på baggrund af
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (467 af 23. maj 2016).
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16. Vil projektet give anledning til støvgener:

x

Anlægsarbejdet kan medføre mindre støvgener i forbindelse med gravearbejde og
arbejdskørsel. Generne vil udelukkende være af lokal karakter og i en begrænset periode,
mens anlægsarbejdet udføres. Eventuelle støvgener kan afhjælpes ved at sprinkle arealet i
tørre og blæsende perioder.
I driftsfasen vil der ikke være støvgener.
Anlægsarbejdet skal overholde Sorø Kommunens forskrift for visse miljøforhold ved
midlertidige bygge – og anlægsarbejder i Sorø Kommune (på baggrund af
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (467 af 23. maj 2016).

17. Vil projektet give anledning til lugtgener:

x

Der er ingen lugtgener forbundet med anlægsfasen eller driftsfasen.

18. Vil projektet give anledning til lysgener:

x

Anlægsarbejdet gennemføres i dagtimerne indenfor normal arbejdstid. Anvendelse af lys
kan være nødvendig i de sene eftermiddagstimer og tidlige morgentimer i vinterhalvåret,
men lyset begrænses til projektområdet og ikke naboarealer.

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

Der forventes ikke særlig risiko for uheld.

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

x

Der forventes ikke risiko for menneskers sundhed.

2.

Projektets placering:

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

Ikke
relevant

Ja

Bør
undersøges

Nej
x

Tekst
Ledningsnettet vil ligge under vejanlæggene.
Søbeskyttelseslinje
Projektet ligger inden for Sorø Sø, Pedersborg Sø og Tuelsø's beskyttelseslinjer. Da
ledningen vil blive etableret i eksisterende vej, og vil blive reetableret til oprindeligt
udseende, skal der ikke søges om dispensation ved Sorø Kommune.
Skovbyggelinje
Projektet ligger inden for flere skovbyggelinjer bl.a. for Grydebjerg Skov og Sorø
Sønderskov. Ledningen vil som udgangspunkt blive etableret i eksisterende vej. Sorø
Kommune skal kontaktes vedrører evt. dispensation, såfremt der etableres arbejdsplads
indenfor skovbyggelinjerne.
Kirkebyggelinje
Projektet ligger inden for kirkebyggelinjen for Pedersborg Kirke. Da ledningen bliver
etableret i jorden, vil den ikke være til gene for kirken, og der skal derfor ikke søges om
dispensation.
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22. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for
området:

x

Projektet er ikke i strid med de lokalplaner der gælder for området og kræver ikke
dispensationer fra disse.
Fortidsmindebeskyttelse
En mindre del af projektet ligger indenfor fortidsmindebeskyttelse. Der skal ansøges om
dispensation hos Sorø Kommune.

23. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen:

x

24. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og
lokalplaner:

x

Ikke
relevant

Ja

Bør
undersøges

Nej

Nedgravningen af fjernvarmerørene vil ikke begrænse anvendelsen af naboarealerne.

Tekst
Vand
Fjernvarmevandet er tilsat konditioneringsmiddel primært til sikring mod alge- og
svampevækst. Ledningen er i konstruktion og anlæggelse sikret mod utætheder.

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:

Desuden indgår i konstruktionen lækagealarmer. Samlet set vurderes det at risiko for
brud eller utætheder er meget lille, og at forureningsrisikoen som følge heraf er minimal
og uden væsentlig betydning.
For fjernvarmeledninger vurderes risikoen alene at være forbundet med anlægsfasen med
potentielt spild af brændstof og hydraulikolie fra maskiner. Opbevaring af materiel og
parkering af maskiner holdes uden for indvindingsoplandet. I tilfælde af uheld eller spild
kontaktes de lokale vandværker.
Hele projektet er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er
endvidere flere boringsnære beskyttelsesområder inden for projektområdet. Da der
etableres fjernvarmeledninger, der er helt tætte, er der ingen afstandskrav til de
boringsnære beskyttelsesområder. Såfremt der skal udføres grundvandssænkning i
nærheden af en indvindingsboring kontaktes Sorø Kommune for en tilladelse hertil.
Jordforurening
Der er både registreret jordforurening V1 og V2 i projektområdet.
En kommende entreprenør til anlægsarbejdet skal bortskaffe jord i henhold til Sorø
Kommunens anvisninger.

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

x
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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

Ligger i byområde/nærhed hertil.

30. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede
områder

x

Indenfor projektområdet findes beskyttede natur af typerne eng, overdrev, sø og
beskyttede vandløb. Fjernvarmeledningerne vil ikke passere områderne.

Ledningsnettet vil ligge under vejanlæggene.

På Fredensvej vil en kommende fjernvarmeledning ligge tæt på overdrevet ved
Galgebakken Legeplads, men vil blive placeret i eksisterende vej.

Nationalt:
Internationalt (Natura 2000):

Hvis der bliver behov for midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med
anlægsarbejdet, vil der blive rettet kontakt til Sorø Kommune med en beskrivelse af
grundvandssænkningens omfang og tidshorisont, med henblik på en afklaring af, hvorvidt
grundvandssænkning kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

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

Der er ikke registreret beskyttede arter.
Inden for projektområdet ligger det fredede område Galgebakke Træer.
Natura 2000-område nr. 160 Nordlige del af Sorø Sønderskov, Habitatområde H160 ca.
50 m syd for projektområdet.
Kommunen har ikke kendskab til forekomst af Bilag IV arter eller rødlistearter i
projektområdet.
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

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

x

Da anlægget ligger under terræn, vil det ikke påvirke befolkningens oplevelse af området.
Projektet etableres for at kunne forsyne et tæt befolket område med fjernvarme.
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33. Kan projektet påvirke:

x

Historiske landskabstræk:
Kulturelle landskabstræk:
Arkæologiske værdier/landskabstræk:
Æstetiske landskabstræk:
Geologiske landskabstræk:

3.

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

Ja

Bør
undersøges

Nej

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:

Tekst
Ledningsnettets meget begrænsede påvirkning vil være til stede så længe, det ligger i
jorden.
Anlægsarbejdet kan give anledning til genevirkninger for beboerne.

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

x

36. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:

Ca. 150 ha, hvoraf ledningerne kun optager en lille del.
Ikke
relevant

Ja

Bør
undersøges

Nej

Tekst

37. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:

Beboerne i projektområdet påvirkes, mens anlægsarbejdet står på. Men projektet vurderes
ikke at påvirke beboerne i driftsfasen.

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske område og
udstrækning:

Vejarealerne og de tilstødende boliger inden for projektområdet.

39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?

x
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40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?

x

x

41. Miljøpåvirkningens art:

x

Der er tale om nedgravning af et ledningsnet til fjernvarmeforsyning.

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige

x

Der kan ikke identificeres væsentlige miljøpåvirkninger – hverken enkeltvis
(anlægsarbejdet og driftsfasen) eller samlet.

x

Alle påvirkninger – enkelte som samlet – er velkendte og kan beskrives.

Enkeltvis:
Eller samlet:

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?

Det er Sorø Kommunes vurdering, at projektets samlede miljøpåvirkning er begrænset,
og at miljøpåvirkningerne ikke er komplekse.
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?

x

De identificerede miljøpåvirkninger er sandsynlige, men vurderes som ovenfor at være
lav og af begrænset betydning.

45. Miljøpåvirkningens intensitet:

46. Tidspunktet for miljøpåvirkningens indtræden:

I anlægsfasen

47. Er påvirkningen af miljøet –

Ledningsnettets meget begrænsede påvirkning vil være til stede så længe, det ligger i
jorden.

Varig:

Anlægsarbejdet kan give anledning til genevirkninger.

Hyppig:

Ledningsnettet kan fjernes.

Reversibel:

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

x

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:

Intet kendskab til sådanne resultater.
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51. Er der mulighed for reelt at begrænse miljøpåvirkningerne?

x

Hvordan:

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

Samlet set vurderer Sorø Kommune, at der ikke kan identificeres væsentlige påvirkninger
af det omkringværende miljø, da anlægget placeres under terræn, og da anlægsarbejderne
ikke vil påvirke registrerede beskyttelsesinteresser.
Anlægget er derfor ikke VVM-pligtigt.

Husk høring af berørte myndigheder inkl. kolleger (interne myndigheder), som skal give øvrige tilladelser til projektet, samt eventuelle berørte parter, jf.
forvaltningsloven.
Dato:04.04.2022

Sagsbehandler: Vibeke Solvang
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