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Bilag 1  

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, projek
tet 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  FK Bemærkninger/vurdering 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Mav Invest ApS ønsker at opføre en byg
ning på matr. Nr. 26da, Finsensvej 12, 
2000 Frederiksberg. Det samlede areal 
for byggeriet over terræn (Under terræn, 
to etagers parkeringshus, auditorie og 
teknik) udgør ca. 15.700 m2 og er fordelt 
på 13 etager: 

- Stueetage med madmarked, mindre 
butikker og ankomstfaciliteter 
- 2-4 etager med kontorarbejdspladser 
- 8 etager med enkeltrumsboliger  
- 1. etage med større lejligheder 
- 1. etage med offentlig adgang indehol
dende café/restaurant 
- Stibro henover metroen med forbin
delse til TEC – Technical Education Co
penhagen 

Der henvises endvidere til vedlagte bilag 
1 – Projektbeskrivelse. 

Projektejer har vedlagt projektbeskrivelse. 
Projektet er desuden nøje beskrevet i Lo
kalplan 217. Det er efterfølgende afklaret 
af skurby/byggeplads placeres ud mod 
Finsensvej på offentlig vej. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Mav Invest ApS ved Martin Kvist Madsen  
A.P. Møllers Allé 43 A, 2791 Dragør 
30702307 
kvist@kajovemadsen-kbh.dk

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Peter Lund Christensen 
Hannemanns Allé 53,  
51618417 
ptc@ramboll.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angi
ves anlæggets geografiske placering angivet ved koordina
ter for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde 
(WGS-84 datum). 

Finsensvej 12, 2000 Frederiksberg 
Matr. Nr.: 26da 
Ejerlav: Frederiksberg 

mailto:kvist@kajovemadsen-kbh.dk
mailto:ptc@ramboll.dk
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Projektet berører følgende kommune eller kommuner (om
fatter såvel den eller de kommuner, som projektet er pla
ceret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes 
påvirket af projektet) 

Frederiksberg kommune 

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

Der henvises til bilag 1 – Projektbeskri  
velse. 

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

Målestok angives: 
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Oversigtskort 

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  Projektet vurderes at være omfattet af bi
lag 2 punkt 10 Infrastrukturanlæg, b) An
lægsarbejder i byzoner, herunder opfø
relse af butikscentre og parkeringsanlæg. 

Projektets karakteristika  Tekst  FK-bemærk/vurdering 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet 
omfatter angives navn og adresse på de eller den pågæl
dende ejer, matr. nr. og ejerlav 

 Ikke relevant 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremti
dige samlede bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

Det samlede bebyggede areal (etagemeter) over terræn udgør ca. 15.700 m2. Der
udover ca. 7000 m2 under terræn i form af parkeringshus, auditorie og teknik.  
Fremtidigt befæstet areal: ca. 1700 m2befæstet areal plus ca. 2500 m2 fodaftryk af 
bygningen.  

Hele matrikel Nr.: 26da er allerede befæstet.  

Arealet omfatter et areal hvor der 
tidligere har været posthus og 
postdistribution. Arealet udgør et 
mindre areal lokalt på frederiks
berg. 

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 

Der vurderes ikke at være behov for grundvandssænkning i anlægsfasen. 
Grundarealet udgør 4204 m2 

Det samlede bebyggede areal er ca. 2500 m2 i grundplan og 15.700 etage-m2 over 
terræn. 
Maksimale bygningshøjde er 47 meter. 
Befæstet areal udgør ca. 1700 m2 plus ca. 2500 m2 fodaftryk af bygningen. 
Det eksisterende posthus inden for lokalplanområdet skal nedrives i forbindelse med 
 etableringen af Start-up City og der er ansøgt om nedrivningstilladelse.  

Bygherren har 8. dec. 2017 udar
bejdet jordforureningsnotat, som 
også vurdere behovet for grund
vandssænkninger nærmere. Evt. 
større grundvandssænkninger re
guleres af vandforsyningslovens § 
26. 

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 

Der er tale om et traditionelt betonelement-byggeri og der forventes ikke et råstof
forbrug udover, hvad der er alment for et byggeri af denne type.  
Affald håndteres jf. Frederiksberg Kommunes anvisninger. 
Der forventes ikke ekstraordinært spildevand i byggeperioden og det håndteres som 
et normalt byggeprojekt af denne karakter.  
Håndteres iht. §8. 
Anlægsperioden forventes at forløbe fra August 2019 – januar 2022.    

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 

Der vil ikke være produktion i byggeriet, men kontorerhverv, madmarked, bolig og  
parkeringshus og forbruget af materialer og vand forventes at svare til standard
byggeri af denne type.  
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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 forventes ikke farligt affald i driftsfasen. Der skal jf. lokalplanens § 7.14 installe  
res affaldscontainere i bygningens kælder i en afgrænset varegård. Affald skal end
videre håndteres jf. Frederiksberg Kommunes forskrifter. 

Alt spildevand ledes til renseanlæg Lynetten. 

Regnvand: Der skal jf. lokalplanen etableres et underjordisk forsinkelsesbassin på 
mindst 15 m3 i overensstemmelse med retningslinjerne i spildevandsplanen.  

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  FK Bemærkning/vurdering 

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vand
forsyning? 

X  

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standard
vilkår eller en branchebekendtgørelse? 

X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til  
punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standard
vilkår 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. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-doku
menter? 

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. 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklu
sioner? 

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke  
BAT-konklusioner, der ikke vil kunne over
holdes. 

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

X  Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg  
Kommune er omfattet af kommunens 
”Forskrift for begrænsning af støjende og 
støvende bygge- og anlægsarbejder”. Til 
forskriften hører ”Vejledning om miljøfor
hold ved bygge- og anlægsarbejder”. 

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

X  Hvis »nej« angives overskridelsens om
fang og begrundelse for overskridelsen 
Se notat  
”SUC_K12_C08_N004_VVM støj ifm. an
lægsarbejde” 

Reglerne indebærer blandt andet 
at støjende anlægsaktiviteter skal 
ske mellem 7-18 på hverdage, og 
særligt støjende aktiviteter skal 
mellem 8-16 på hverdage. En 
række af aktiviteterne må forven
tes at være særligt støjende for 
omgivelserne. Nedrivning af eksi
sterende bygninger, etablering af 
spunsvægge, jordankre, betonned
brydning og skæring mv. Bygher
ren har udarbejdet særskilt notat. 
Her fremgår det blandt andet at 
støjen vil blive begrænset ved brug 
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af BAT – brug af Sekantvægge – 
som indfatning – og anvendelse af 
store elementer, så de arbejds
mæssige funktioner begrænses. 
Blandt andet pga. nærhed til Me
troen er der særlige krav om be
grænsning af vibrationer. Føl
somme installationer og bygninger 
registreres og overvågnes i an
lægsfasen. Kommunen vurderer, at 
der i anlægsfasen periodevis vil 
være støj og vibrationer fra an
lægsarbejdet og dermed gener for 
lokalboende. De vurderes dog ikke 
at være af en sådan karakter, at de 
i forhold til lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og kon
krete projekter kan betegnes som 
væsentlige.  

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

X  Projektet lever op til bestemmelserne i Lo
kalplan 217 §§ 8.4 og 8.5, der bl.a. fast
sætter, at ny bebyggelse skal udføres og 
indrettes således, at brugerne i fornødent 
omfang skærmes mod støj fra veje og 
parkeringspladser.  

Projektet giver mulighed for etable
ring af ca. 1000 m2 madmarked. 
Evt. støj fra disse aktiviteter er om
fattet af miljøbeskyttelseslovens § 
42, og kan reguleres – begrænses 
hvis nødvendigt. Kommunens for
skrift for cafeer og restaurationer 
regulerer og fastsætter vilkår, her
under støjgrænser for drift af disse 
aktiviteter.  

Bygherren har 18. december 2017 
udarbejdet notat; Trafik-, metro-, 
og ekstern støj. Det er her vurderet 
at udbygningen af Start-up City gi
ver anledning til ca. 500-600 ture 
(til/fra området). En spidstime vil 
ligge mellem 70-125, primært om 
morgenen. Det tidligere posthus 
anslås at have ca. 200 ture. Års
døgntrafikken på den tilknyttede 
Finsensvej er ca. 7.900 køretøjer. 
Det vurderes på den baggrund, at 
projektet ikke vil give anledning til 
væsentlig mertrafik, herunder støj. 
Støjbilledet i området vil således 
opleves uændret.  
Etablering af stibroen vurderes at 
give bedre trafikal sammenhæng i 
området.  Finsensvej vil stadig, 
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med placering af skurby ud mod 
Finsensvej, være farbar i begge 
retninger, ligesom cykelmuligheder 
bevares. 

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

X  
Projektet er omfattet af ”Bekendtgørelse 
om miljøregulering af visse aktiviteter”, 
der bl.a. fastsætter regler om anmeldelse 
af visse midlertidige aktiviteter, herunder 
bygge- og anlægsarbejder. 

Derudover har Frederiksberg Kommunes 
udarbejdet vejledning om miljøforhold ved
bygge- og anlægsarbejder, der bl.a. fore
skriver at: 

”I forbindelse med bygge- og anlægsar
bejde bør du vælge køretøjer, materiel og 
arbejdsmetoder, som begrænser luftforu
reningen mest muligt. Bygherren skal i 
den sammenhæng altid sikre sig, at der 
anvendes maskiner, der som minimum 
opfylder bekendtgørelse om begrænsning 
af luftforurening fra ikke vejgående ma-
skiner. Derudover anbefaler vi, at du un
dersøger muligheden for at anvende parti
kelfilter på dieselkøretøjer, samt evt. el
drevet materiel.  
Kommunens tomgangsregulativ foreskri
ver, at motoren i et holdende køretøj nor
malt ikke må være i gang længere end 
højst nødvendigt og højst 1 min. Det er 
politiet, der håndhæver bestemmelserne i 
tomgangsregulativet. Regulativet kan ses 
på hjemmesiden.” 

Det forventes ikke, at der ud fra 
arealanvendelse – blandede by
funktioner – vil være væsentlig 
luftforurening knyttet til projektet. 
Luftforurening under anlægsarbej
det og virksomhedsdriften (pri
mært madboderne) er omfattet af 
MBL § 42, og kan hvis det skulle 
være relevant, reguleres i medfør 
heraf.   

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

 x  Krav indarbejdes i byggesagsbeskrivelsen. Der henvises til førnævnte afsnit.  

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

 X  Hvis »Nej« angives overskridelsens om
fang og begrundelse for overskridelsen. 
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20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede 
støvgener 

I anlægsfasen kan der forventes støvge
ner i forbindelse med nedrivningsarbejder 
og etablering af nyt byggeri. 

I driftsfasen forventes ikke støvgener.  

Støv i anlægsfasen er omfattet af 
kommunens Forskrift for begræns
ning af støjende og støvende 
bygge- og anlægsarbejder. Her der 
vilkår om obligatorisk vanding mv. 
for at begrænse støvgener.  

I anlægsperioden? X  
I driftsfasen? X 

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede 
lugtgener 

Der er i området placeret kortlagte 
området. Oprensningen af disse 
området er omfattet af jordforure
ningslovens § 8, hvor der vil være 
krav til oprydningen. Lugtgener 
kan begrænses ved overdækning 
af afgravning mv.  

Lugtgener reguleres af MBL § 42. 
Cafeer og restaurationer er desu
den omfattet af lokal forskrift, og 
kan om nødvendigt reguleres i 
medfør heraf.  

I anlægsperioden? X Ifm. Udgravning kan der opstå lugtgener 
ved mindre hotspot. 

I driftsfasen? X   Afkastsluft ifm. madproduktion afledes 
ved jetfans fra 4. sals. højde og 20 meter 
op. Der forventes derfor ikke lugtgener i 
driftsfasen.  

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for be
lysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse nabo-  
arealer og omgivelserne  

I anlægsfasen vil der være belysning af  
byggepladsen i det omfang det er nød
vendigt. 

I driftsfasen vil der være belysning i over
ensstemmelse med lokalplan 217 § 7.15: 

Belysning af udearealer skal fremstå 
dæmpet, skal retningsbestemmes så ind
gange belyses bedst muligt, og må ikke 
virke generende eller blændende. ’Shared 
space’ vist på kortbilag 2 skal fremstå 
trygt og sikkert og være tilstrækkeligt op
lyst. 

I anlægsperioden? X 
I driftsfasen? X 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. be
kendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

 X 

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 anvendel
sen af naboarealer? 

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

X 

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszo
nen? 

X 

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller in
denfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af høj
stammede 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 realise
ringen af en rejst fredningssag? 

X 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyt
tede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

Ca. 2 km vest for projektområdet findes 
§3-området Damhussøen. 

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

X 

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

Ca. 390 meter vest for projektområdet 
findes Lindevangsparken, der er fredet.   

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste interna
tionale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, 
habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarom
råder). 

Ca. 5 km syd for projektområdet findes  
Natura 2000-området ”Vestamager og ha
vet syd for” (habitatområde og fuglebe
skyttelsesområde).  

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand el
ler grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? 

X   Anlægsarbejdet kræver en § 8 tilladelse i 
henhold til lov om forurenet jord. Der vil 
være krav om oprensning af forurenet 
jord og grundvand. Projektet forventes 
således at medvirke til at mindske forure
ningen fra området til grundvandet. Det 
vurderes derfor, at den planlagte arealan
vendelse ikke vil føre til negative ændrin
ger i grundvandsbeskyttelsen. 
Ansøgningsproces er igangværende.  

Bygherren har udarbejdet særskilt 
jordforurening- og grundvandsno
tat. Der d. 4. juli 2019 meddelt § 8 
tilladelse i henhold til lov om foru
renet jord.  

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikke
vandinteresser? 

 X  Projektområdet er lokaliseret i et område 
med særlige drikkevandsinteresser.  

Bygherren har udarbejdet notat til 
vurdering af grundvandsrisikoen. 
Grundvandstrykket er pga. eksiste
rende indvinding sænket til kote -2. 
Der forventes på den baggrund 
ikke behov for grundvandsænknin
ger. Der kan dog blive behov for 
aflastninger af evt. sandlag indlej
ret i moræneleret. Grundvands
sænkninger er omfattet af vandfor
syningslovens § 26. 
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37. Er projektet placeret i et område med registreret jord
forurening? 

X   Området er kortlagt på vidensniveau 2, da
der er truffet olieprodukter og chlorerede 
opløsningsmidler flere steder i fyld- og in
taktjord og sekundært og primært grund
vand. 

 Der d. 4. juli 2019 meddelt § 8 til
ladelse i henhold til lov om forure
net jord. 

38. Er projektet placeret i et område, der i kommunepla
nen er udpeget som område med risiko for oversvøm
melse. 

X Bygherren har 17. september udar
bejdet notat om klimatilpasning og 
grønne tiltag. Projektet afvander i 
skybrudssituationer til kommunens 
kommende skybrudsystem langs 
Finsensvej.  

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvøm
melsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvøm
melse? 

X  

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området,   
der sammen med det ansøgte må forventes at kunne med
føre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative for-
hold)? 

X Langs metroen planlægges for en sti samt 
en mindre ombygning af Finsensvej for 
bedre adgang til P-kælder.     

Anlægsfaserne ligger i forlængelse af hin
anden, hvorfor det ikke umildbart vil med
føre kumulative effekter relateret til ek
sempelvis trafikafvikling eller andre gener 
i anlægsfasen.  

Kommunen har ikke kendskab til 
andre større anlægsarbejder i om
rådet i anlægsperioden.  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabo
lande? 

X 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foreta
get af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de 
påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, fore
bygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skade
lige virkninger for miljøet? 

I udviklingen af projektet er der bl.a. ta
ges hensyn til håndtering af forurenet jord 
på grunden, således at den potentielle ri
siko for forurening af grundvand som 
følge af nedsivning reduceres. Regnvand 
bliver tilbageholdt iht. lokalplanens krav 
om forsinkelses bassin. 

Der er risiko for støjgener ved facaderne 
ud mod Finsensvej, som beskrevet i lokal
planen. Her viste støjberegningerne ni
veauer op til 67 dB (Lden) for den mest 
støjbelastede facade mod Finsensvej, 
men aftagende langs facaden vinkelret på 
Finsensvej. 
Den vejledende grænseværdi på 63 dB 
(Lden) for kontorer er dermed ikke over
holdt for en mindre del af facaden. Der er 
derfor indarbejdet afværgende foranstalt
ninger i form af vinduesløsninger, 

Bygherren har udarbejdet en 
række notater, som beskriver mil
jøforholdende og tiltag til begræns
ninger af miljøpåvirkninger;  

Støj (og vibrationer) fra anlægsar
bejdet af 8. august 2019 
Redegørelse for jordforurening af 
8. dec. 2017 
Redegørelse for klimatiltag og 
grønne tiltag  
Redegørelse for vindforhold af 21. 
december 2017 
Vurdering af trafik-, metro- og af 
ekstern støj af 18 dec. 2017 
Turrater og trafikbelastning 18. 
dec. 2017 

I lokalplan 217 er der fastsat be
stemmelse i forhold til trafik- og 
virksomhedsstøj. Arealanvendelsen 
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der sikrer, at det indendørs støjniveau 
ikke overstiger den anbefalede projekte
ringsværdi fra bygningsreglementet på 38 
dB (Lden) med lukkede vinduer. 

(virksomheder) er begrænset til 
miljøklasse 1,2. 

Der er i lokalplansammenhæng re
degjort for projektets visuelle for
hold, herunder udarbejdet skygge
diagrammer og redegjort for be
grænsning af vindgener i forhold til 
etablering af 13 etager tårn.  

Kommunen vurderer på den bag
grund, at der er indarbejdet de 
nødvendige miljøafværgende tiltag 
i projektet. 

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

Dato: Bygherre/anmelder:

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 forud
sættes 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 afgø
res 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. 
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