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Afgørelse om ikke VVM pligt ved anlæg af grusvej ved Greve Badehotel
Anmeldelse
Greve Kommunes Vej- og Landskabsafdeling har fremsendt en VVM-screeningsanmeldelse, der omfatter en adgangsvej i grus eller græsarmering fra
Greve Strandvej til stranden ved Greve Badehotel.
Afgørelse
Greve Kommune har afgjort, at adgangsvejen ikke er VVM-pligtig. I dette tilfælde er grundlaget for afgørelsen bygherrens anmeldelse.
Projektet er omfattet af VVM-lovens1 bilag 2, punkt 10 e. Da projektet er
omfattet af bilag 2, skal Greve Kommune derfor vurdere, om projektet kan
påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt, jf. VVM-lovens § 21
stk. 1. Det sker i en særlig proces kaldet en screening. Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.
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Greve Kommune har vurderet, at anlægget på grund af dets art, dimensioner og placering, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det
vurderes, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt. I denne afgørelse
lægges vægt på at anlægget placeres uden for områder med særlig drikkevandsinteresser. Desuden lægges der vægt på at anlægget ikke påvirker
områdets landskabstræk og ikke medfører væsentlige støj- og lugtgener
mm. for naboer i driftsfasen. Afgørelsen er truffet efter § 21 stk. 1 i VVMloven.
En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. VVM-lovens § 39. Afgørelsen er ikke en tilladelse, men
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Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 a 25/10/2018.

alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.
Offentliggørelse
Screeningsafgørelsen vil blive offentliggjort i Sydkysten torsdag den 16. april 2020.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af
miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen
af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. Miljøvurderingslovens § 49 og 50.
Klagefristen er fire uger og udløber torsdag den 14. maj 2020.
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.nævneneshus.dk eller via www.borger.dk eller
www.virk.dk.
Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Greve Kommune. Hvis Greve Kommune fastholder afgørelsen, sender Greve Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du
får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Greve Kommune. Greve Kommune
videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.
Se betingelserne for at blive fritaget på www.nævneneshus.dk
Søgsmål
Denne afgørelse kan indbringes for en domstol indtil 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort,
det vil sige senest torsdag den 16. oktober 2020. Hvis afgørelsen bliver påklaget, er fristen 6 måneder
fra endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Med venlig hilsen

Karen M. Knudsen
Miljøtekniker
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