
 

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) 

Det samlede igangværende projekt er navngivet ”Fra grå villaveje til grønne fællesskaber” og har til 
overordnet formål at fremme nye rammer for fællesskaber og at skabe et bedre boligmiljø.  
 
Med projektet ønskes det at ændre et traditionelt villakvarter fra 50’erne, hvor der ikke er andre 
fællearealer end veje med brede asfalterede kørebaner og fortove af beton i begge vejsider. Ved at 
fjerne asfalt og beton gives plads til grønne bede, delefaciliteter og nye fællesskaber mellem beboerne 
langs vejene. Projektet kombineres samtidig med klimatilpasning af regnvandsafledningen til 
fremtidens øgede og mere ekstreme nedbørsmængder.  
 
De nye overflader 
Projektet arbejder med en lege- og opholdszone, i form af en delt asfaltflade for både cykler, bilister og 
gående. Herved reduceres vejarealer og de ”grå”-flader med ca. 30%. Det tilbageværende areal på 
hver side af asfalten, skifter mellem at være grønt (alm bede + vejbede), agere overkørsler til 
boligerne (belægningssten) og som fælles parkeringspladser (græsamering). Herved opnås et langt 
mere grønt udtryk i vejrummet.  

Vejens tracéer ændres fra linære forløb til kurvede for at skabe tracé, der ikke opfordrer til fart. 
 
Vejenes vertikale tracé følger eksisterende, dog omprofileres tværsnittet så vand der falder på terræn 
ledes direkte til rabatter og grøfter uden kantopsamling. 
 
Designet af det nye vejforløb med indkørsler, regn- og vejbede langs siderne nødvendiggør en 
omlægning af eksisterende belægninger.  
 
Lege- og opholdszonen betyder at der ingen opspring må være, hvorfor der i projektet ikke er nogle 
deciderede kantstene med lysning, men der arbejdes med en kantning af asfalten for at  
holde denne. 
 
Trafikken i området går fra gennemkørende veje til lukkede veje med vendepladser for personbiler i 
enderne. Vejene lukkes for at undgå gennemkørende trafik i området. Der vil dog være mulighed for 
større køretøjer samt brand og renovation at passere igennem ved vejlukninger. Skiltning og 
udformning markerer at servicevej ikke må anvendes for personbiler.  
 
Vejene lukkes og laves om til ét kørespor + vigespor – for at omklassificere vejen til ’opholds- og 
legezone’ da beboerne oplever høj fart, især fra gennemkørende trafik. Endvidere laves  
trafikændringen for at tilgodese muligheden for opsamling og tilbageholdelse af vand på terræn for at 
undgå oversvømmelser i området. 
 
Regnvandsløsningen 
Der skal i indeværende projekt anlægges en regnvandsløsning, der håndterer regnvandet fra vejene 
såvel som det regnvand der måtte opstuve fra regnvandskloakken til terræn, så HOFORs serviceniveau 
for en fremtidig 5-års regnhændelse overholdes. 
 
For at øge kapaciteten af det eksisterende regnvandssystem etableres en væsentlig del af de nye 
grønne arealer på vejene som sænkede ”vejbede”, der rummer et forsinkelsesvolumen over terræn 
samt under terræn i form af faskiner, der så vidt muligt placeres under bedene eller i tilknytning til dem 
og med respekt for øvrige fremmedledninger under vejene. 
 
En mindre del af vejbedene etableres uden underjordisk faskinevolumen og dræner direkte via 
underliggende dræn- og opsamlingsledninger til HOFORs hovedregnvandsledningen i midten af vejen. 
 



I alt anlægges ca. 
• 778 m2 vejbede med vandhåndterende funktion 
• 566 m3 underjordisk faskine 
• 41 m opdimensionering af regnvandsledning  

Navn, adresse, 
telefonnr. og e-mail på 
bygherre 

Herlev Kommune 
Byggeri, Park og Trafik 
Herlev Bygade 90 
2730 Herlev  

Navn, adresse, 
telefonnr. og e-mail på 
kontaktperson 

Herlev Kommune 
Byggeri, Park og Trafik 
Herlev Bygade 90 
2730 Herlev 
20 12 41 09 
Martin.Johansen@herlev.dk  

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). 

Et ca. 7 ha stort boligområde. Alle anlægsarbejder skal foregå i Kærnestykket, Dalbugten og Krumstien 
i Herlev. Det primære projektområde udgør ca. 0,8 ha.  
Matr. Nr.: 7000al, Herlev  

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) 

 Herlev Kommune  

Oversigtskort i 
målestok eks. 1:50.000 
– Målestok angives. 
For havbrug angives 
anlæggets placering på 
et søkort. 

Nedenfor ses oversigtskort over Herlev og projektområdet er markeret med rødt  

 
 
 
 

mailto:Martin.Johansen@herlev.dk


Projektområdet er angivet mere konkret på nedenstående figur 

  
Kortbilag i målestok 
1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af 
anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke 
for strækningsanlæg). 

Målestok angives: 1:200 
Der henvises til tegningerne: K02_H02_L01_S1_005, K02_H02_L01_S1_006, K02_H02_L01_S1_007. Se 
endvidere tegningsliste for yderligere tegninger, fx kote- og belægningsplan. 
 
Kærnestykket: 

 
 
Krumstien: 

 
 
Dalbugten:  



  
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 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: projektet er omfattet af pkt. 10b (anlægsarbejder i byzone) 

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 

 Bygherre ejer arealerne  

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 

I dag fremstår villavejene Kærnestykket, Krumstien og Dalbugten som grå villaveje; det vil sige at der 
er belægning fra matrikelskel til matrikelskel. Af det samlede areal på 8.660 m2 udgør det grønne 1% 
og er beliggende ved toppen (den østlige ende) af Kærnestykket.  
 
Anlægsprojektet ønsker at omdisponere vejarealerne og trafikafviklingen, der betyder at vi kan 
reducere befæstelsesprocenten fra 99 til 65%. De fremtidige befæstede arealer vil i fremtiden udgøre 
knap 5.600 m2. De resterende 35% (knap 3.000 m2) vil blive anvendt til grønne områder, 
opholdsarealer samt til åben regnvandshåndtering. Dertil ønsker projektet at forsinke overfladevand på 
terræn og i faskinekassetter (med tæt membran) forud for udledning til eksisterende kloak. 
 
I projektet tilstræbes en betydelig andel af den eksisterende belægning genanvendt og genindbygget - 
det værende chaussesten, fortovsfliser samt vejopbygninger.   

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 

På baggrund af udgravningsdybder og jordbundsforhold, forventes det at udgravningerne kan 
tørholdes på almindelig vis fx ved lænsning.  
Iflg. HIP-data (hydrologisk informations- og prognosesystem) kan der være risiko for højtstående 
sekundært grundvandsspejl i de lavtliggende områder, særligt i vinterperioden.    
 
Samlede areal for vejbede og grønne arealer: 3.031 m2.  
Befæstede areal i Kærnestykket, Krumstien og Dalbugten: 5.629 m2. 
 
Anlægsprojektet indebærer ikke ny bebyggelse eller nedrivningsarbejder.  
 
  



Beskrivelse af 
omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i 
forbindelse med 
projektet 
4. Projektets behov for 
råstoffer i 
anlægsperioden 
Råstofforbrug i 
anlægsperioden på 
type og mængde: 
Vandmængde i 
anlægsperioden 
Affaldstype og 
mængder i 
anlægsperioden 
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 

Nye råstoffer/Materialer i projektet:  
- Belægning 

o Ny asfalt opbygning: 385 m2  
o Nyt slidlag på eksisterende asfalt sort: 3.460 m2 
o Beton kantsten: 1.770 m  
o Græsarmering: 790 m2 
o Slotgrus: 36 m2 
o Termoplast 10 cm bred hvid: 350 m 

- Beplantning  
o Træer: 27 stk.  
o Beplantning (græs) i vejbede og almindelige grønne bede: 1.225 m2 
o Engblanding/mikrokløverblanding i vejbede og almindelige grønne bede: 1.680 m2 

- Inventar 
o Træboardwalk 1.7m brede: 35 m 
o Trædestubbe: 100 stk. 
o Balancestammer 34 m 
o Siddelementer træplint: 15 stk  
o Balancestylter: 60 stk  
o Opholdsbroer: 15 stk  

- Vejbede  
o Indbygning af filterjord: 365 m3  
o Faskine og membran: 575 m3 

- Kloak 
o Ø160 mm drænledning (PP): 280 m  
o Ø200 mm PP-ledninger: 85 m 
o Ø250 mm PP-ledninger: 10 m 
o Ø315 mm PP-ledninger: 10 m  
o Bortskaffelse af eksisterende regnvandsledning: 40 m  
o Ny Ø600 mm PP brønd: 25 stk.  

 
Der skal ikke anvendes vand i anlægsfasen. 
Der bortskaffes overskudsjord fra udgravningerne til vejbede og underjordiske volumener: 

- Rydning og håndtering af chaussésten i beton, til depot: 1.620 m  
- Fræsning + bortkørsel slidlag, (og til genbrug i produktion): 5.250 m2  
- Rydning eksisterende vejriste: 40 stk.  
- Nedlægning af stikledning til rister, inkl. Afpropning: 40 stk.  
- udgravning, bortkørsel af overskudsjord (ekskl. skæring og bortkørsel af asfalt) til vejbede: 

725 m3 
- udgravning, bortkørsel af overskudsjord (ekskl. skæring og bortkørsel af asfalt) til faskiner: 

575 m3 
Projektet genererer ikke spildevand i anlægsperioden 
Regnvand håndteres i åbne regnbede, faskinekassetter (med tæt membran) og videre til eksisterende 
kloaksystem. Der tilføres ikke mere regnvand end der gør i dag, derimod forsinkes regnvandet 
yderligere.  
 
Anlægsperioden forventes at være 1. og 2. kvartal 2023, med mulighed for forlængelse og/eller senere 
igangsættelse. 

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 

Projektet medfører ikke øget flux af råstoffer, mellemprodukter eller færdigvarer. Anlægget giver ikke 
anledning til øget vandforbrug. 
 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: Ikke relevant  
Mellemprodukter: Ikke relevant  
Færdigvarer: Ikke relevant  



Mellemprodukter – 
type og mængde i 
driftsfasen 
Færdigvarer – type og 
mængde i driftsfasen 
Vandmængde i 
driftsfasen 
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: 

Der er ikke farligt affald i indeværende projekt.  
 
Andet affald: Sediment fra sandfang, høstning af beplantning i vejbede og almindelig grønne bede. 
Evt. med 10 – 20 års mellemrum skal der være udskiftning af øvre jordlag i vejbede.  
 
Spildevand til renseanlæg: ændres ikke ifm. indeværende projekt 
 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Intet 
 
Håndtering af regnvand: projektet har til formål at håndtere regnvand i vejbede og underliggende 
faskinekassetter med tæt membran og med udløb til eksisterende regnvandskloak, der er tilsluttet 
eksisterende regnvandskloak i Grønsvinget.   

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 
branchebekendtgørelse
n? 

 
 
  

  -  

10. Er projektet eller 
dele af projektet 
omfattet af BREF-
dokumenter? 

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

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

  
    

  Ikke relevant for anlægsprojektet. 

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? 

    -  

14. Er projektet 
omfattet af en eller 
flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller 
bekendtgørelser om 
støj eller eventuelt 
lokalt fastsatte 
støjgrænser? 

X   Anlægsprojektet er omfattet af Herlev Kommunes forskrifter for miljøhensyn ved bygge- og 
anlægsaktiviteter.   



15. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj 
og vibrationer? 

X   Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til Herlev Kommunes forskrifter for miljøhensyn ved 
bygge- og anlægsaktiviteter og de krav der måtte blive stillet af kommunens miljømyndighed. 

16. Vil det samlede 
projekt, når 
anlægsarbejdet er 
udført, kunne 
overholde de 
vejledende 
grænseværdier for støj 
og vibrationer? 

 X   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

17. Er projektet 
omfattet 
Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om 
luftforurening? 

  X Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening? 

X   Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede 
projekt, når 
anlægsarbejdet er 
udført, kunne 
overholde de 
vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening?  

X   Projektet medfører ikke øget luftforurening efter endt anlægsarbejde. 

20. Vil projektet give 
anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

X   I anlægsperioden kan der forventes mindre støvgener ifm. jord- og materialekørsel til og fra 
anlægsområdet. I tørre perioder vil generne blive mindsket ved jævnlig vanding og 
renholdelse af vejene. 
 
Ingen støvgener i driftsfasen. 
 
Se punkt 19.  

Projektets 
karakteristika  

Ja  Nej  Tekst  

21. Vil projektet give 
anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

X   Ingen væsentlige emissioner som følge af anlægsarbejder, der blandt andet omfatter 
asfaltarbejde, der kan give midlertidige og kortvarige luftgener – som det typisk kendes ved 
alm. vejarbejde.  
 
Projektet omfatter kun håndtering af overfladevand, som ikke er forbundet med øgede 
lugtgener. 
 
I driftsfasen vil der ikke være ændringer i forhold til eksisterende forhold.  

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 Intet behov for belysning i anlægsfasen, der kan oplyse uden for området i aften og 
nattetimerne. Der kan være behov for belysning af byggepladsen, men så vil denne belysning 
blive tilrettelagt, så den vil være til mindst mulig gene for naboer, fx ved at lyset er 
nedadvent.  
 
I driftsfasen fastholdes den eksisterende vejbelysning og der suppleres med 9 
belysningsmaster, hvor lyskilden vil være skærmet og nedadrettet.  
Der vurderes ikke at ske væsentlige belysningsmæssige ændringer som følge af de 
foreslåede placeringer og af den valgte belysningskilde.  

23. Er anlægget 
omfattet af 
risikobekendtgørelsen, 

  X  Ikke relevant 



jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen 
for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 
af 25. april 2016? 
Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
24. Kan projektet 
rummes inden for 
lokalplanens generelle 
formål? 

 X   Anlægsprojektet omfatter vejformål, inkl. regnvandshåndtering.  

25. Forudsætter 
projektet dispensation 
fra gældende bygge- 
og beskyttelseslinjer? 

   X -  

26. Indebærer 
projektet behov for at 
begrænse anvendelsen 
af naboarealer? 

   X -  

27. Vil projektet kunne 
udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

   X  Ingen nærliggende råstofområder. 

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 Ingen rejste fredningssager i nærområdet.  

31. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til 
naturbeskyttelsesloven
s § 3. 

     Ca. 240 m til Sømosen 

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i 
givet fald hvilke? 

X 
 

Uvist hvilke arter der forekommer i Sømosen og om de er beskyttede arter.  
Anlægsprojektet forventes ikke at kunne påvirke det beskyttede område, og vil ikke påvirke 
forekomsten af eventuelle rødlistearter og bilag IV-arter væsentligt.  
Overfladevand/regnvand fra vejbede får udløb til eksisterende regnvandskloak, der er 
tilsluttet eksisterende regnvandskloak i Grønsvinget, og vandet vil således ikke påvirke 
Sømosen. 

33. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede 
område. 

     Ca. 240 m til Sømosen 

34. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 

     2,8 km til  NATURA 2000 – Habitatområder (Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal 
Skov)  



nærmeste 
internationale 
naturbeskyttelsesområ
de (Natura 2000-
områder, 
habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområ
der og 
Ramsarområder). 
35. Vil projektet 
medføre påvirkninger 
af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i 
form af udledninger til 
eller fysiske ændringer 
af vandområder eller 
grundvandsforekomste
r? 

  X Overfladevand ledes til åbne regnbede og delvis i faskinekasetter. Alle faskiner etableres med 
tæt membran for at sikre mod nedsivning eller indsivning.  

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

 
X Nej. Overfladevand håndteres også i faskinekassetter, der etableres med tæt membran for at 

sikre mod nedsivning. 

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 
 

 Projektområdet er beliggende i Risikoområde 1 – Sømose Nord (jf. Skybrudsplan 2018), hvor 
der er oplistet et behov for forsinkelse og afledning af skybrudsvand. 

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 Anlægsprojektet vurderes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, ligesom det 

ikke forventes at have nogen væsentlig miljømæssig betydning på nærliggende 
miljøområder. 

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 

     Der er ikke foretaget nogle ansøgninger ifm. indeværende projekt før denne ansøgning.  



eller kompensere for 
væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet? 

 

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

Dato:____16. maj 2022_____   Bygherre/anmelder: Herlev Kommune, Byggeri, Park og Trafik. Kontakt: Martin Theill Johansen 

    Martin Theill Johansen 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de 
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig 
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets 
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret 
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne 
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en 
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres 
dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af 
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 

 


