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VVM-screening – Afgørelse om ikke VVM-pligt for cykelsti ved Erholmvej

Trafik og Byg har den 12. juni 2018 ansøgt om etablering af ca. 1,4 km cykelsti langs
Erholmvej mellem Aarup og Grønnemose.
Projektet er ansøgt i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), da projektet er
omfattet af Bilag 2 pkt. 13 a (10 e). Bilag 2 oplister projekter, der ikke i sig selv udløser VVMpligt, men som skal screenes med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er VVMpligtigt.
Der er ikke er registreret beskyttet natur eller fredede arter i området, hvor cykelstien etableres.
planlægges.
Projektet vurderes ikke at have påvirkninger i forhold til grundvand og jordforurening.
Afgørelse
Assens Kommune, Trafik og Byg har foretaget en VVM-screening af projektet.
På baggrund af VVM-screeningen er det Assens Kommune, Plan og Kulturs afgørelse, at det
anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, idet projektet
ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt. Afgørelsen er truffet jf. VVMbekendtgørelsens § 21.
VVM-screeningen er gennemført efter kriterierne i bilag 6 i Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.
maj 2017.
Oplysninger om projektets særkender og potentielle indvirkning på miljøet kan ses af
ansøgningen med bilag.
Afgørelsen offentliggøres på Assens Kommunes hjemmeside den 3. juli 2018, og vil være at se på
hjemmesiden i fire uger.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse. Etableringen af projektet kan derfor forudsætte
godkendelse efter anden lovgivning. Screeningen er gennemført på baggrund af det projekt, der
er anmeldt i ansøgningsskemaet. Hvis projektet ændres eller ikke er påbegyndt inden 3 år /ikke
udnyttet i 3 på hinanden følgende år fra datoen for VVM-afgørelsens offentliggørelse, skal hhv.
den påtænkte ændring eller projektet anmeldes jf. bekendtgørelsens § 18 med henblik på at få
afgjort om ændringen udløser VVM-pligt.
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Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 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.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. eller
via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på som du plejer, typisk med NEM-ID.
På www.nmkn.dk kan du også finde information om, hvordan du klager via
Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og
e-mail adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Kommunen sender din
eventuelle anmodning om fritagelse fra brug af klageportalen videre til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som beslutter, om din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort. Kommunens
afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.
Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside: www.nmkn.dk.
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