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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, projektet kan 
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Natursty-
relsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger Tekst Bemærkninger FK
Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Opførelse af nybyggeri med blandede byfor-

mål (primært boligformål i form af etageboli-
ger til helårsbeboelse, med henholdsvis kolle-
gie/studieboliger og til særlige boformer, samt
erhverv og detailhandel i dele af stueetagen) 
på byggefelt i nordlig del af Rolighedsvej By-
campus 
Det samlede bruttoareal er 27.964 m² inkl. 
kælder.

I byggeperioden vil projektet holde sig inden 
for matriklerne: 13go, 122r, 240c og 13gz. 
Det færdige projekt vil holde sig inde for ma-
trikel 13go samt matrikel 122r. Disse matrikler 
ligger indenfor Åboulevarden, Bülowsvej, den 
grønne Cykelsti og Brandvejen/Adgangsvejen, 
mod syd. Projektet får trafik til og fra offentlig 
vej, men vil på intet tidspunkt direkte berøre 
arealer på offentlig vej og heller ikke få di-
rekte ind- og udkørsel til offentlig vej.

Rammerne for bebyggelsen er 
fastsat i lokalplan 223 - Roligheds-
vej Bycampus. Bygherren har i for-
bindelse med byggeandraget feb. 
2021 udarbejde en separat pro-
jektbeskrivelse for det planlagte 
arbejde. Arbejdet omfatter blandt 
andet opførelsen af sammenhæn-
gende bygninger benævnt UMEUS 
og Noli til henholdsvis kollegie- og 
iværksætterboliger, i alt 529 kolle-
gieboliger og 156 iværksætterboli-
ger. Dertil underjordisk P-kælder i 
et plan med ca. 105 parkerings-
pladser, hvoraf minimum halvdelen 
har offentlig adgang. Dertil ca. 
1000 m2 lettere erhverv.

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

NSF II UMEUS Rolighedsvej ApS 
CVR-nr.37820709
c/o NREP A/S
Southamptongade 4
2150 Nordhavn
Danmark
Tlf.: 3948 4900
E-mail: info@nrep.dk

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

Jesper Kyhl Gudmann 
Mobil: +45 30624096
Tlf.: +45 39484900
E-mail: JEKG@nrep.com

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. 
For havbrug angives anlæggets geogra-
fiske placering angivet ved koordinater 
for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 datum).

Bülowsvej xx (endelig adresse ikke kendt p.t. 
idet den først tildeles af byggesagsbehandler 
Frb. Kommune ifm. byggetilladelse), nabo til 
Bülowsvej 27. 

I byggeperioden vil projektet holde sig inden 
for matriklerne: 13go, 122r, 240c og 13gz. 
Det færdige projekt vil holde sig inde for ma-
trikel 13go samt matrikel 122r.

Projektet berører følgende kommune el-
ler kommuner (omfatter såvel den eller 
de kommuner, som projektet er placeret 
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.

Oversigtskort er vedlagt i bilag 1

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 
1:5.000 med indtegning af anlægget og 

Situationsplan er vedlagt i bilag 2
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projektet (vedlægges dog ikke for stræk-
ningsanlæg).
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: 
Det drejer sig om punkt 10b) An-
lægsarbejder i byzoner.

Hvilket betyder at der skal udføres 
en VVM-screening mhp. at vurdere 
om projektet med sin størrelse, art 
og karakter skal gennemgå en fuld 
VVM-proces (herunder udarbejde 
miljøkonsekvensrapport).

Projektets karakteristika  Tekst  Bemærkninger FK 
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de are-
aler, som projektet omfatter angives 
navn og adresse på de eller den pågæl-
dende ejer, matr.nr. og ejerlav

NSF II har fra Freja Ejendomme er-
hvervet matrikelnr. 13go, Frederiks-
berg. Aktuel ejer er stadig Freja Ejen-
domme. Der foreligger fuldmagt fra 
Freja Ejendomme til NREP til vareta-
gelse af samtlige relevante myndig-
hedsanliggender.

2. Arealanvendelse efter projektets reali-
sering. Det fremtidige samlede bebyg-
gede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal 
i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet 
i m2

Det samlede bebyggede areal vil udgøre i alt 
6.600 m2 

Befæstede arealer udgør i alt ca. 2.500 m² 
mod tidligere ca. 2.500 m2

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

Ingen behov for væsentlige grundvandssænk-
ninger. Hverken i anlægs- eller driftsfasen. 

Anlægsfasen:
Lejlighedsvist og kortvarigt vil der blive behov 
for almindelig tørholdelse af området og der-
med for afledning af overfladevand. Men ge-
nerelt ikke for grundvandssænkninger, undta-
gen på særligt udsatte steder i korte afgræn-
sede perioder.
Der vil skulle afgraves til et niveau, der ligger 
over vandspejlet i det sekundære grundvands-
magasin. Derfor vil der ikke blive behov for en 
generel grundvandssænkning for byggeriet.

Undtagelser er ved elevatorgruber, rørtilslut-
ninger og lignende lokale konstruktioner. Ved 
hver af disse lokaliteter vil der blive behov for 
midlertidig mindre grundvandssænkning på et 
begrænset areal, afgrænset til nogle få uger. 
Desuden vil der til konstruktion af kælderen i 
det SØ-hjørne blive afgravet dybere end 
grundvandsspejlet i et område på op til 600 
m2. Her vil der blive behov for grundvands-
sænkning på ca. 1 meter i en afgrænset peri-
ode, der maximalt kan blive 3-6 måneder.

Det er vurderingen fra MOEs grundvandsspe-
cialister, at den samlede grundvandssænkning 
på intet tidspunkt vil nå op på den administra-
tive grænse på 100.000 m3/år.

Driftsfasen:
Bygningen, inkl. kælder vil generelt være over 
det sekundære grundvandsspejl. Kælderen

Grundvandssænkninger – bortled-
ning af grundvand er reguleret i 
vandforsyningsloven § 26. Tilslut-
ning for bortledning i kloak regule-
res af miljøbeskyttelseslovens § 
28. Såfremt der mod forventning 
skal udføres grundvandssænkning, 
som kræver § 26 tilladelse, vil der 
her typisk være krav til bortlednin-
gen; mængde, overvågning og 
monitorering etc. Bygherren er 
gjort opmærksom på, der skal sø-
ges om tilslutningstilladelse for 
byggegrubevand.
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inkl. elevatorgruber osv. konstrueres vand-
tætte. Der vil etableres underliggende dræn 
og omløbsdræn, men der imødeses ikke noget 
behov for grundvandssænkninger. 

Arealer mv.:
Projektet forudsætter nedrivning af eksiste-
rende bebyggelse, i alt ca. 8.990 m2 bruttoeta-
gemeter, samt fritliggende overdækning på 28 
m2.

Projektet består i opførelse af to boligblokke 
med etagevis aftrapning fra 7 til 4 etager 
samt et punkthus på 4 etager oven på kælder. 
Det samlede projektareal udgør i alt ca. 9.000 
m², hvor bebygges ca. 6.800 m2, og den sam-
lede bygningsvolumen vil udgøre ca. 60.000 
m3 med en højde på ca. 28 m over terræn. 
Det samlede befæstede areal vil udgøre i alt 
ca. 2.500 m2.

Nedrivningen er omfattet af kom-
munens forskrift for begrænsning 
af støjende og støvende bygge- og 
anlægsarbejder med regler til ar-
bejdstid og støjgrænser. Affald 
skal bortskaffes til godkendt de-
poni. Farligt affald asbest, PCB skal 
anmeldes til kommunen efter gæl-
dende regler. Nedrivningen af de 
ældre gule staldbygninger kræver 
særlig tilladelse af bygningsmyn-
digheder pga. af bevaringsværdi. 

Der er i lokalplanen udarbejdet 
skyggediagrammer, der viser at 
projektet ikke vil påvirke omgivel-
ser væsentligt visuelt.

4. Projektets behov for råstoffer i an-
lægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type 
og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperio-
den
Spildevand til renseanlæg i anlægsperio-
den
Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, søer, hav i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperio-
den
Anlægsperioden angivet som mm/åå – 
mm/åå

Projektet vil have et samlet materialeforbrug 
på ca. 24.000 ton. Det meste heraf vil bestå 
af cement- og grus samt vejbelægning. Mate-
rialerne produceres ikke på stedet, hvorfor der 
ikke påregnes forbrug af vand, ligesom der 
ikke fremkommer spildevand. Der produceres 
ikke affald ved opførelsen. 

Anlægsperioden er forventeligt: juni 2021 – 
april 2024

Det bemærkes at projektet plan-
lægges opført som miljøcertificeret 
byggeri - DGNB-guld. 

Alt spildevand ledes til kloak. 
Byggeriet er forberedt for separe-
ring, som f.eks. når hele klimatil-
pasningsanlægget er etableret i 
området, kan blive relevant.

Projektets karakteristika Tekst Bemærkninger FK 
5. Projektets kapacitet for så vidt angår 
flow ind og ud samt angivelse af place-
ring og opbevaring på kortbilag af rå-
stoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i drifts-
fasen
Vandmængde i driftsfasen

Der produceres, oplagres eller eksporteres 
ikke råstoffer eller andre materialer i projek-
tets driftsfase.

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 produceres alene almindeligt hushold-
ningsaffald. 

Spildevand bortledes til kloak tilsluttet rense-
anlæg.

Regnvand fra befæstede arealer håndteres i 
henhold til principper nærmere beskrevet i no-
tat vedlagt i bilag 3.

Erhvervsaffald er omfattet af Fre-
deriksberg Kommunens Erhvervs-
affaldsregulativ. Husholdningsaf-
fald er omfattet af kommunens 
husholdningsregulativ.

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning?

X
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8. Er projektet eller dele af projektet om-
fattet af standardvilkår eller en branche-
bekendtgørelse?

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

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår eller krav i bran-
chebekendtgørelsen?

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

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 an-
givne BREF-dokumenter?

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.

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst Bemærkninger FK
13. Vil projektet kunne overholde de an-
givne BAT-konklusioner?

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

14. Er projektet omfattet af en eller flere 
af Miljøstyrelsens vejledninger eller be-
kendtgørelser om støj eller eventuelt lo-
kalt fastsatte støjgrænser?

X Hvis »ja« angives navn og nr. på den 
eller de pågældende vejledninger el-
ler bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

Anlægsfasen:
• Miljøaktivitetsbekendtgørelsen 

BEK nr. 844 af 23/06/2017
• Frederiksberg Kommune: For-

skrift til begrænsning af bygge- 
og anlægsarbejder

• Frederiksberg Kommune: VEJ-
LEDNING OM MILJØFORHOLD 
VED BYGGE- OG ANLÆGSAR-
BEJDER. 4. JUNI 2013

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

X Hvis »nej« angives overskridelsens 
omfang og begrundelse for overskri-
delsen. 

Vurdering af støj er foretaget i Miljø-
rapporten til LP 223, s. 47. Konklusi-
onen er, at støj ikke ventes at kunne 
blive generende for omgivelserne. 
Der vil dog under anlægsarbejdet 
skulle være særlig opmærksomhed 
på de to daginstitutioner vest for lo-
kalplanområdet. Her kan det, af-
hængig af en konkret vurdering, 
være nødvendigt at foretage ekstra 
støjreducerende tiltag, f.eks. opsæt-
ning af støjhegn etc. Dette vurderes 
at være tidsafgrænset og ukomplice-
ret.

Vurdering af vibrationer er ligeledes 
foretaget i Miljørapporten s. 47. Det 
vurderes, at der ikke ventes at være 
væsentlige vibrationsgener knyttet til 
byggeriet. Der angives desuden en 
række foranstaltninger som forudgå-
ende fotoregistrering, monitering, 
mv. Disse er aktuelt iværksat for 
nedrivninger og vil fortsætte for byg-
geaktiviteterne.

Frederiksberg Kommunens forskrift 
for begrænsning af støjende og 
støvende bygge- og anlægsarbej-
der fastsætter rammerne for byg-
geriet. Helt overordnet skal stø-
jende arbejder søges begrænset 
via anvendelse af BAT (bedste til-
gængelige teknologi), hvilket skal 
dokumenteres overfor kommunen 
inden arbejdets start. Støjende ar-
bejde må desuden kun foregå på 
hverdage fra. 07-18, særligt stø-
jende som f.eks. spunsning må 
kun foregå i tidsrummet 08-16 på 
hverdage. Der forventes generelt 
ikke behov for arbejde udenfor 
normalt tidsrum, f.eks. aften eller 
natarbejde. Som ved alle lidt større 
anlægsarbejder på Frederiksberg 
kan der dog i kortere perioder 
være behov for at søge dispensa-
tion for støjgrænserne, f.eks. ved 
spunsning. Generelt er der efter 
frederiksbergske forhold god af-
stand til naboer, med mellemlig-
gende stærkt trafikerede veje, hvil-
ket sammen med ovennævnte vil 
være med til at reducere generne 
fra bygge- og anlægsarbejdet.
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16. Vil det samlede projekt, når anlægs-
arbejdet er udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for støj og vi-
brationer?

X Hvis »nej« angives overskridelsens 
omfang og begrundelse for overskri-
delsen

Der er i lokalplanen fastsat beskyt-
tende støjgrænser overfor trafik-
støj både for boligerne mod Ågade 
og opholdsarealerne på tag og bag 
bygningerne.

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

X Hvis »ja« angives navn og nr. på den 
eller de pågældende vejledninger, 
regler eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

Anlægsfasen:
• Miljøaktivitetsbekendtgørelsen 

BEK nr. 844 af 23/06/2017

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for luftfor-
urening?

X Hvis »Nej« angives overskridelsens 
omfang og begrundelse for overskri-
delsen.

Hele Frederiksberg Kommune er 
miljøzone med særlige krav til 
tunge dieselkøretøjer – lastbiler.

19. Vil det samlede projekt, når anlægs-
arbejdet er udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforure-
ning?

X Hvis »Nej« angives overskridelsens 
omfang og begrundelse for overskri-
delsen.

Frederiksberg Kommunens Strategi 
for ren luft 2030 viser at grænse-
værdierne ikke er overskredet i 
kommunen, herunder projektområ-
det.

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

X Hvis »ja« angives omfang og forven-
tet udbredelse 

Der vil forekomme støv i anlægsfa-
sen, hvilket håndteres som angivet i 
Frederiksbergs Kommunens ”For-
skrift for begrænsning af støjende og 
støvende bygge- og anlægsarbej-
der”, jf. LP 223 som henviser hertil.

Støv skal i forhold til forskriften be-
grænses ved vanding og afven-
delse af materiel og maskiner, der 
forebygger støvdannelse. Lastbiler 
med f.eks. jord skal være over-
dækket.

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst Bemærkninger FK 
21. Vil projektet give anledning til lugt-
gener eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

X Hvis »ja« angives omfang og forven-
tet udbredelse.

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 Hvis »ja« angives og begrundes om-
fanget.

23. Er anlægget omfattet af risikobe-
kendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 
2016?

X

Projektets placering Ja Nej Tekst

24. Kan projektet rummes inden for lo-
kalplanens generelle formål?

X Hvis »nej«, angiv hvorfor:

25. Forudsætter projektet dispensation 
fra gældende bygge- ogfor beskyttel-
seslinjer?

X Hvis »ja« angiv hvilke:

26. Indebærer projektet behov for at be-
grænse anvendelsen af naboarealer?

X

27. Vil projektet kunne udgøre en hin-
dring for anvendelsen af udlagte råstof-
områder?

X

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen?

X

Projektets placering  Ja Nej Tekst   
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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 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 realiseringen af en rejst fred-
ningssag?

X

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede naturtype i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste §3-område er Peblinge 
Sø, der ligger 764m fra den østlige 
side af byggepladsen.

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

x Planten vedbend-gyvelkvæler er fun-
det i krattet øst for Den 
Grønne Sti nær Åboulevard samt tæt 
ved hegnet ud mod Rolighedsvej. Ar-
ten findes kun i anlæg og parker om-
kring København samt i Vordingborg 
og Odense. Den er fredet 
i henhold til artsfredningsbekendtgø-
relsen og må ikke indsamles, plukkes 
eller opgraves. Der søges dispensa-
tion hos Miljøstyrelsen til at flytte el-
ler fjerne planterne. Ansøgningen 
vurderes som ukompliceret.

Miljøstyrelsen er myndighed for 
beskyttede arter. Bygherre har an-
søgt om dispensation. Dispensatio-
nen er givet 27. marts 2021.

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

Den østlige del af byggeområdet lig-
ger 3,1 km fra Amager fælled.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste internationale naturbeskyttel-
sesområde (Natura 2000-områder, habi-
tatområder, fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder).

Nærmeste N-2000 område er belig-
gende på Amager, 4,57 km fra byg-
geområdet.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af 
overfladevand eller grundvand, f.eks. i 
form af udledninger til eller fysiske æn-
dringer af vandområder eller grund-
vandsforekomster?

X Et ubefæstet område vil for fremti-
den blive befæstet. 
Regnvand fra nærværende bygge-
projekt vil blive bortledt til et kom-
mende regnvandsbassin, syd for pro-
jektområdet.

Projektet vil, når hele området er 
udbygget, indgå som en del af 
kommunens samlede skybrudssy-
stem.

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

X

37. Er projektet placeret i et område 
med registreret jordforurening?

X

38. Er projektet placeret i et område, der
i kommuneplanen er udpeget som om-
råde med risiko for oversvømmelse.

X

39. Er projektet placeret i et område, 
der, jf. oversvømmelsesloven, er udpe-
get som risikoområde for oversvøm-
melse?

X Som den del af købsaftalen for om-
rådet er der udarbejdet en overord-
net tidsplan for disse arbejder, der 
forudsætter en hensigtsmæssig, for-
skudt udførselstakt mellem det for-
skellige projekter i Rolighedsvej By-
campus.

Bygherrens bemærkning er ikke 
relevant her. Området er ikke pla-
ceret i et område der jf. oversvøm-
melsesloven er risikoområde.

Projektets placering Ja Nej Tekst

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 forhold)?

X Som den del af købsaftalen for om-
rådet er der udarbejdet en overord-
net tidsplan for anlægsarbejder i om-
rådet, der sikrer en hensigtsmæssig, 
forskudt udførselstakt mellem det 
forskellige byggeprojekter, samt en 
koordinering med Frederiksberg For-
synings vedligeholdelsesarbejder i 
området.

Frederiksberg Forsyning foretager 
pt. kloakomlægning nord for pro-
jektområdet. Lokalplan 223 giver 
syd for projektområdet mulighed 
for etablering af en mindre idræts-
hal samt en lommepark, samt helt 
syd - en offentligt institution – 
skole.
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Der er i tilknytning til lokalplan 223 
udarbejdet miljørapport og miljøre-
degørelse. Det vurderes her at et 
fuldt udbygget område ikke vil på-
virke omgivelserne væsentligt. 
F.eks. vil trafikken kun stige margi-
nalt på det omkringliggende vej-
net.

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 
kunne berøre nabolande?

 
X

42. En beskrivelse af de tilpasninger, an-
søger har foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt og de på-
tænkte foranstaltninger med henblik på 
at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet?

Jf. ovennævnte koordinering med 
andre projekter i området. Også kør-
sel til og fra byggeområdet er koor-
dineret. I driftsfasen vil de forskellige 
dele af området have forskellige ad-
gangsveje, hvorfor det ikke forventes 
trafikale problemer.

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

Dato: 16.03.2021 Bygherre/anmelder: Bo Leth-Espensen, MOE A/S

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplys-
ninger 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 oplys-
ninger, 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 mini-
mal 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 urig-
tige oplysninger til en offentlig myndighed.
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