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Afgørelse om ikke VVM pligt vedr. regn- og spildevandsledninger i Jersie, på en 

strækning fra Solrød Erhvervskile til Birkeholmen/Lindeholmen. 

 

Ansøgning 

Solrød Kommune, Teknik og Miljø har den 12. januar 2022 modtaget ansøgning om 

screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven (LBK nr 1976 af 27/10/2021) fra COWI på 

vegne af Klar Forsyning for projekt vedr. regn- og spildevandsledninger i Jersie. 

Den 10. februar 2022 udførte Klar Forsyning og COWI sammen med Solrød Kommune 

en fælles besigtigelse af projektområdet, hvor Solrød Kommunes uddybende spørgsmål 

til bl.a. trafikplaner, arbejder ved fredsskov og sammenhæng med øvrig klimatilpasning i 

Jersie Strand blev besvaret. 

 

Beskrivelse af projektet 

Projektarealet strækker sig fra Solrød Erhvervskile, og følger Ankerhusstien til 

Birkeholmen/Lindeholmen. På strækningen krydser ledningerne Køge Bugt Motorvejen 

og Tåstrupvej. Projektet omfatter desuden arbejder i Strandgården samt Enggårdsstien. 

TEKNIK OG MILJØ 

 

Solrød Center 1 

2680 Solrød Strand 
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Projektet er en del af Solrød Kommunes samlede klimatilpasningsplan. Ud fra den 

samlede prioritering af klimatilpasningen i Solrød Kommune har Jersie Strand første 

prioritet. 

Herudover er der som følge af etableringen af erhvervsområdet Solrød Erhvervskile 

behov for etablering af regn- og spildevandsledninger herfra, jf. tillæg nr. 2 til Solrød 

Kommunens spildevandsplan. 

Arbejdet omfatter derfor etablering af ledninger til henholdsvis regn- og spildevand 

samt etablering af forsinkelsesbassin ved Strandgården. 

 

Screening af projektet 

Projektet falder ind under punkt 10 litra b, f, g og j i miljøvurderingslovens bilag 2. 

Projekter omfattet af bilag 2 må ikke påbegyndes, før kommunen har vurderet om 

projektet kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 21. 

 

Rådgiverfirmaet Cowi har på vegne af Klar Forsyning udfyldt og fremsendt vedlagte 

ansøgningsskema omkring projektet. Solrød Kommune har gennemgået skemaet og 

finder det korrekt udfyldt. Ved gennemgang af de enkelte punkter, der er relevant for 

denne vurdering, kan det konkluderes, at projektet ikke kan antages at have en 

væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Solrød Kommune har med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning vurderet 

projektets karakteristika, projektets placering samt arten af og kendetegn ved den 

potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 i Miljøvurderingsloven. 

 

Solrød Kommune finder ikke, at projektets karakteristika, placering eller art og 

kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet er så væsentlig, at projektet 

kræver yderligere miljøvurdering og tilladelse. 

 

Afgørelse 

Solrød Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet med 

etablering af regn- og spildevandsledninger i Jersie, fra Solrød Erhvervskile til 

Birkeholmen/Lindholmen ikke kan antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og 

derfor ikke er VVM-pligtigt. 

Afgørelsen er truffet efter § 21 og bilag 2, punkt 10 litra b, f, g og j i 

miljøvurderingsloven. 

 

I afgørelsen er det især lagt vægt på: 

 

 at projektet ikke medfører øget udledning til overfladeforekomster, 

 at projektets dimension og ressourceforbrug er meget begrænset, 

 at projektet ikke vil påvirke grundvandsressourcen i området, 

 at projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder, 

 at projektet ikke påvirker bilag IV-arter. 

 

Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøvurderes, begrundes med, at projektet efter en 

vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, 

herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og 

naturmæssige værdier. 

 

Udkast til afgørelsen er sendt i høring hos de relevante myndigheder Miljøstyrelsen og 

Vejdirektoratet samt hos berørte grundejerforeninger og grundejere. 
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Der er ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden. 

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke 

skal gennemgå en miljøvurdering. 

 

Screening / Vurdering 

Solrød Kommunes vurdering af potentielle væsentlige miljøpåvirkninger, som følge af 

anlægsudvidelsen, herunder anlæggets karakteristika og placering, er beskrevet i 

nedenstående afsnit. Solrød Kommunes bemærkninger til screeningsansøgningen kan 

desuden ses i bilag 

 

Ledningernes potentielle miljøpåvirkning kan beskrives i henholdsvis det færdige anlæg 

og projektet i anlægsfasen. Det færdige anlæg er i princippet ikke synligt da både 

ledninger og bassiner er underjordiske og medfører ikke umiddelbart andre ændringer, 

end øget kapacitet i regn- og spildevandssystemet. 

 

Miljøpåvirkninger vil primært forekomme i anlægsfasen, hvor arbejdet kan give 

påvirkninger af omkringliggende områder i større eller mindre grad. Påvirkningerne 

omfatter hovedsageligt trafikale gener i forbindelse med midlertidige omlægninger af 

Ankerhusstien og generel anlægstrafik og –arbejde, samt mindre miljømæssige gener i 

form af støj, lys og støv fra anlægsarbejdet. 

 

De væsentligste bemærkninger fra screeningen er desuden refereret herunder. 

 

Trafik fra bygge- og anlægsarbejde 

Påvirkningerne omfatter hovedsageligt trafikale gener i forbindelse med midlertidige 

omlægninger af Ankerhusstien samt det egentlige bygge- og anlægsarbejde. 

 

I forbindelse med anlægsarbejdet vil Ankerhusstien blive lukket for trafik. Stien vil 

derfor blive midlertidigt omlagt og brugere af stien vil blive ledt via Strandgården på 

strækningen mellem motorvejen og Tåstrupvej. 

 

Da trafikken og arbejdet hovedsageligt vil foregå inden for normal arbejdstid og er af 

midlertidig karakter, vurderes genen herfra ikke at være væsentlig. 

 

Støj og vibrationer 

Anlægget medfører ikke støj og vibrationer i driftfasen. I anlægsfasen forventes 

arbejdet at overholde Solrød Kommunes forskrift for miljøforhold. Endvidere foretager 

ansøger fotoregistrering af nærliggende ejendomme samt monitorering af vibrationer i 

hele anlægsperioden. 

Solrød Kommune vurderer ikke, at der vil være væsentlige miljømæssige gener fra støj 

og vibrationer fra anlægget. 

 

Grundvand 

Projektområdet er inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men 

uden for NFI, SFI og disses indsatsområder. Grundvandet i området er beskyttet af et 5- 

10 m. tykt lag af moræneler. Projektområdet ligger uden for indvindingsopland og der 

er ikke drikkevandsboringer inden for projektarealet. 

 

Natur 

Nærmeste beskyttede naturtype jf. naturbeskyttelseslovens § 3 er en sø beliggende ca. 50 

meter nord for samt en sø ca. 80 meter syd for projektområdet, begge vest for Køge Bugt 



SIDE 4/5 

 

 

Motorvejen. 

Herudover er nærmeste § 3 natur i Jersie Strandpark ca. 500 meter øst for projektområdet. 

 

Natura2000 og bilag IV-arter. 

Det berørte projektområde er beliggende ca. 450 m nordvest for Staunings Ø. 

Det er Solrød kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere 

konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder eller konkrete 

Bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 

arter. 

 

Øvrigt vedr. screeningen 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for 

Solrød Kommune og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er 

gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, skal den pågældende 

ændring anmeldes med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. 

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

ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39. 

 

Klagevejledning 

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

Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål, jf. lovens § 49. 

 

Du klager via nedenstående link til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

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

 

Du logger på Klageportalen, 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. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt jf. lovens § 51, dvs. den 

29. juli 2022. 

 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 

følgende hverdag. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (for privatpersoner) 

eller 1800 kr. (for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder). Der kan 

benyttes betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller 

delvis medhold i klagen. 

 

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 

fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 

myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 

anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 

måneder efter modtagelsen af dette brev dog senest 6 måneder fra det tidspunkt, hvor 

afgørelsen er blevet offentligt bekendtgjort på Solrød Kommunes hjemmeside. 

 

Venlig hilsen 

Sune Bjørn Rømer Pedersen 

Projektleder 
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Bilag 

Bilag 1 – Ansøgning om screeningsafgørelse  

Bilag 2 – Solrød Kommunes bemærkninger til ansøgning 


