
 

 

Niels Frandsen 

Hvalsøvej 28 

4320 Lejre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelse om, at skovrejsning på matr. nr. 4m Osager By, Osted ikke er 

omfattet af krav om udarbejdelse af miljøvurdering 
 

Kære Niels Frandsen 

 

Lejre Kommune har den 27. august 2020 modtaget din ansøgning om screeningsafgørelse 

(VVM) for rejsning af skov på ejendommen beliggende Hvalsøvej 28, 4320 Lejre på matriklen 

nr. 4m Osager By, Osted. Ansøgningen er sendt af konsulent Bjarke Thomsen fra 

Skovdyrkerforeningen Øerne.  

 

Vi har nu behandlet din ansøgning. 

 

Afgørelse  

Vi har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil kunne 

påvirke miljøet væsentligt og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven1.  

 

Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven, bilag 2, punkt 1d ’Landbrug, skovbrug og 

akvakultur’,’Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden 

arealudnyttelse’. Kommunen er myndighed. 

 

Denne screeningsafgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal 

udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet (VVM-proces). 

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i dit indsendte ansøgningsskema og på 

baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres, skal du anmelde den påtænkte ændring til Lejre Kommune, så vi kan 

foretage en vurdering af, om ændringen udløser krav om at der skal udarbejdes en 

miljøkonsekvensrapport. 

 

  

                                            
1
Lovbekendtgørelse nr. 1125 af 25. oktober 2018, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM)   

Lejre Kommune 
Center for Teknik & Miljø 
Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø 
 
Tlf. 46 46 46 46 
www.lejre.dk 
 
Sagsbehandler: 
Nicky Petersen 
 
Tlf. direkte: 4646 4933 
E-mail: nicp@lejre.dk 
 
Dato: 5. november 2020 
J.nr.: 20/7000 
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Offentliggørelse 

Kommunen offentliggør screeningsafgørelsen på vores hjemmeside den 5. november 2020. 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.  

 

Begrundelse for screeningsafgørelsen 

I vurderingen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet, er 

der især lagt vægt på:  

• At projektet ikke strider mod den planlægningsmæssige anvendelse af området 

• At der ikke vurderes at være væsentlige miljøpåvirkninger af projektet 

• At projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000- områder eller 
potentielle yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter 

• At skovrejsningen ikke vurderes at påvirke det større sammenhængende landskab 
inden for kystnærhedszonen negativt 

• At der ikke er kendskab til yderligere projekter, der vil kunne medføre en 
kumulativ effekt 

 
Projektet placeres i et område med særlige drikkevandsinteresser. Det er vores vurdering at 

projektet ikke vil have negativ virkning på grundvandet i området. 

 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Projektet ligger ikke i et Natura 2000-område og heller ikke i nærheden af et Natura 2000-

område. Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre 

projekter vil kunne påvirke nogen Natura 2000-områder. 

 

Bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og en lang række flagermusarter 

findes udbredt forskellige steder i kommunen. Da der ikke ændres på hydrologien eller 

fældes træer i forbindelse med projektet er det Lejre kommunes vurdering, at det ansøgte 

ikke vil påvirke levesteder for disse eller øvrige bilag IV-arter. 

 

Beskrivelse af projektet 

Du har søgt om at rejse skov på ejendommen beliggende Hvalsøvej 28, matr. nr. 4m Osager 

By, Osted, se bilag 6. 

 

Partshøring 

Sagen har været i mundtlig høring hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som har meddelt, at 

det ikke er i konflikt med Roskilde Lufthavns aktiviteter at rejse skov på arealet. 

 

Sagen har ikke derudover været sendt i høring, da vi har vurderet, at projektet ikke vil 

kunne berøre andre myndigheder eller parter. 

 

Lovgrundlag for din tilladelse 

Lovhenvisningerne herunder omhandler LBK nr 973 af 25/06/2020 af lov om miljøvurdering 

af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 

• Det ansøgte projekt er omfattet af lovens bilag 2, punkt 1, litra d, og skal derfor 

screenes for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet, 

jf.lovens § 16.  
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• Lejre Kommune har truffet screeningsafgørelsen efter lovens § 21, stk. 1. 

 

• Jf. lovens § 35, stk. 1, skal berørte myndigheder høres i forbindelse med 

screeningsafgørelser efter § 21.  

 

• Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, 

jf. miljøvurderingslovens § 39. 

 

• Jf. lovens § 49, kan screeningsafgørelsen, for så vidt angår retslige spørgsmål, 

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledningen bagerst i 

afgørelsen. 

 

Anden lovgivning end miljøvurderingsloven 

Kommunen har i denne screeningsafgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning end 

miljøvurderingslovens bestemmelser.  

 

Hvis du vil klage over denne afgørelse  

Du kan klage over denne afgørelse inden for 4 uger, efter at afgørelsen er offentliggjort. Se 

mere i den vedlagte klagevejledning.  

 

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen er du velkommen til at kontakte mig på mail: 

nicp@lejre.dk eller på tlf: 4646 4933. 

 

Med venlig hilsen 

 

Nicky Petersen 

Vejingeniør 

 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

Bjarke Thomsen, Skovdyrkerforeningen Øerne, bjt@skovdyrkerne.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, natur@dof.dk; dnlejre-sager@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; lejre@dof.dk 

Friluftsrådet, roskilde@friluftsraadet.dk 

 

Bilag: 

 

1 Klagevejledning 

2 Ansøgningsskema (screening) 

3 Fuldmagt fra ansøger 

4 Ansøgning om skovrejsning 

5 Oversigtskort 

file:///C:/Users/local_vinh/INetCache/Content.Outlook/WRNJ4JOW/nicp@lejre.dk
mailto:bjt@skovdyrkerne.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:mail@lbst.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dnlejre-sager@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:lejre@dof.dk
mailto:roskilde@friluftsraadet.dk
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6 Kort  

 

Vedhæftet: Lejre Kommunes vurdering af at projektet kan gennemføres uden dispensationer 

og tilladelser 
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Bilag 1 Klagevejledning 
 
Klagevejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (miljøvurderingsloven) 

 

Hvad kan der klages over?   
Denne afgørelse kan, for så vidt angår retslige spørgsmål, påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 49. 

 
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og 

Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis klagenævnet bestemmer, at klagen skal have 

opsættende virkning, skal du afvente klagenævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan 

gennemføres. Hvis bygge- og anlægsarbejdet allerede er påbegyndt, så kan klagenævnet 

påbyde arbejdet standset. 

 

Hvem kan klage? 

• enhver med retlig interesse i sagens udfald  

• landsdækkende foreninger og organisationer der som formål har beskyttelse af 

natur og miljø, eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor 

arealanvendelsen og har vedtægter og love, som dokumenterer deres formål, og 

som repræsenterer mindst 100 medlemmer.  

 

Miljø-og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers 

klageberettigelse. 

 

Frist for at indgive klage  

Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af 

screeningsafgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag. 

 

Hvordan klager man?  

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Nævnenes Hus  eller direkte via 

dette link: Start din klage på Nævnenes Hus. Klageportalen kan også tilgås via 

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 myndigheden i 

Klageportalen. 
 

Når du klager, skal du betale et gebyr.Du kan læse mere om gebyrordningen og klagens 

behandling ved Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnenes Hus.  
 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 

om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 

en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 

videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter at 

klagenævnets afgørelse er meddelt.  
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Bilag 2 ansøgningsskema (screening) 
 
Bemærk, at det ikke har været muligt at gøre denne tabel tilgængelig for syns- og 
hørehandikappede. Kontakt os på ctm@lejre.dk hvis du er syns- hørehandikappet og har 
behov for hjælp til læse tabellen.  

 

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) Rejsning af løvskov i skovrejsning ønsket 

zone. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre  
 Niels Frandsen, Hvalsøvej 28, 4320 

Lejre 
 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson  
 Bjarke Thomsen, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, bjt@skovdyrkerne.dk, 

25554204 
 

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). 

 
 Hvalsøvej 28, 4320 Lejre, 4m og 

60856 
 

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) 

Lejre Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok 

angives. For havbrug angives anlæggets placering på 

et søkort. 

1:50.000 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med 

indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog 

ikke for strækningsanlæg). 

1:5.000 

mailto:ctm@lejre.dk
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Basisoplysninger Tekst  

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej   

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 

projekter (VVM). 

 X 

(skov 

under 

30 

ha) 

Hvis ja, er der obligatorisk 

VVM-pligtigt. Angiv punktet 

på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM). 

x  Hvis ja, angiv punktet på bilag 

2 pkt 1d 

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 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 m2  

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 

 Projektets grundareal 3,84 ha 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden  

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:  

Vandmængde i anlægsperioden  

Affaldstype og mængder i anlægsperioden  

ingen 



 

 

 

 

Side 9 af 17 

Basisoplysninger Tekst  

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  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  

Vandmængde i driftsfasen  

ingen 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af 

projektet i driftsfasen:  

Farligt affald:  

Andet affald:  

Spildevand til renseanlæg:  

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, 

hav:  

Håndtering af regnvand:  

ingen 

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? 

 x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis 

»nej« gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne 

standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? 

  Hvis »nej« angives og 

begrundes hvilke vilkår, der 

ikke vil kunne overholdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 

BREF-dokumenter? 

 x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis 

»nej« gå til pkt. 12. 
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Basisoplysninger Tekst  

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-

dokumenter? 

  Hvis »nej« angives og 

begrundes hvilke BREF-

dokumenter, der ikke vil 

kunne overholdes. 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 

BAT-konklusioner? 

 x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis 

»nej« gå til punkt 14. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-

konklusioner? 

  Hvis »nej« angives og 

begrundes hvilke BAT-

konklusioner, der ikke vil 

kunne overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 

Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser 

om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? 

 x Hvis »ja« angives navn og nr. 

på den eller de pågældende 

vejledninger eller 

bekendtgørelser.  

Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt 

lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og 

vibrationer? 

  Hvis »nej« angives 

overskridelsens omfang og 

begrundelse for 

overskridelsen 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er 

udført, kunne overholde de vejledende 

grænseværdier for støj og vibrationer? 

  Hvis »nej« angives 

overskridelsens omfang og 

begrundelse for 

overskridelsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 

vejledninger, regler og bekendtgørelser om 

luftforurening?  

 x Hvis »ja« angives navn og nr. 

på den eller de pågældende 

vejledninger, regler eller 

bekendtgørelser.  

Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

vejledende grænseværdier for luftforurening? 

  Hvis »Nej« angives 

overskridelsens omfang og 

begrundelse for 

overskridelsen. 
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Basisoplysninger Tekst  

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er 

udført, kunne overholde de vejledende 

grænseværdier for luftforurening? 

  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. 

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. 372 af 25. april 2016? 

 x  

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens 

generelle formål? 

x  Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende 

bygge- og beskyttelseslinjer? 

 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? 

 x  
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Basisoplysninger Tekst  

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 

kystnærhedszonen? 

 x  

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? 

 x  

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

beskyttede naturtype i henhold til 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

  Arealet ligger inden for 50 m 

af et areal som formentlig er 

beskyttet eng, men ikke 

vejledende registreret 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet 

fald hvilke? 

 x  

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

fredede område. 

  Ca 520 m 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 

2000-områder, habitatområder, 

fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

  Ca 830 m til N 2000 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af 

overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af 

udledninger til eller fysiske ændringer af 

vandområder eller grundvandsforekomster?  

 x Hvis »ja« angives hvilken 

påvirkning, der er tale om. 

36. Er projektet placeret i et område med særlige 

drikkevandinteresser? 

x   

37. Er projektet placeret i et område med registreret 

jordforurening? 

 x  

38. Er projektet placeret i et område, der i 

kommuneplanen er udpeget som område med risiko 

for oversvømmelse. 

 x  



 

 

 

 

Side 13 af 17 

Basisoplysninger Tekst  

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 

oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde 

for oversvømmelse? 

 x  

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i 

området, der sammen med det ansøgte må forventes 

at kunne medføre en øget samlet påvirkning af 

miljøet (Kumulative forhold)? 

 x  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre 

nabolande? 

 x  

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? 

   

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

oplysninger. 

Dato:________________________  

 

 

Bygherre/anmelder:___________________________________ 

Se fuldmagt for underskrift af Niels Frandsen, Hvalsøvej 28, 4320 Lejre 

Underskrevet den 25/8 - 2020 
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Bilag 3 Fuldmagt fra ansøger 
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Bilag 4 Ansøgning om skovrejsning 
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Bilag 5 Oversigtskort 
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Bilag 6 Kort 
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