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Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af parkeringsplads i Søften Erhverv.
Favrskov Kommune har den 31. august 2018 modtaget en ansøgning om miljøvurdering, med henblik på at screene, om den ansøgte udvidelse af lastbilparkeringsplads i
Søften erhvervsområde på Omega 101, 8382 Hinnerup er omfattet af krav om miljøvurderingspligt efter miljøvurderingslovens1 § 21. Opdateret anmeldelse er modtaget
den 3. december 2018.
Afgørelse om miljøvurderingspligt
Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at udvidelsen af lastbilparkeringsplads i
Søften erhvervsområde ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
miljøvurderingslovens1

Afgørelsen er truffet i henhold til
§ 21. Afgørelsen er truffet på
baggrund af Favrskov Kommunes screening af projektet (vedlagt som bilag 1), baseret
på ansøgers oplysninger i den vedlagte sceeningsansøgning, efter bekendtgørelsens 2
bilag 1. Vurderingen er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i
miljøvurderingslovens bilag 6.
Hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år, bortfalder denne afgørelse. Hvis projektet
efterfølgende ønskes udført, skal der udføres en ny screening for krav om
miljøvurdering og tilladelse.
Screeningafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke
skal gennem en VVM-proces.
Sagens oplysninger
Projektets formål er, at lastbilparkeringspladsen i Søften erhvervsområde udvider med
10 ekstra pladser. Projektet omfatter en udvidelse af pladsen på ca. 800 m 2, så det kan
holde 35 lastbiler. Total arealet for parkeringspladsen bliver ca. 4.500 m2. Parkeringsarealet udvides, men den eksisterende beplantning beholdes. Både belægningen på
den nuværende parkeringsplads og udvidelsen udføres med betonbelægningssten,
som afgrænses af en kantsten. Indkørsel udføres i asfalt. For bedre udnyttelse af parkeringspladsen opmærkes de enkelte pladser.
Udvidelsen giver anledning til, at projektarealet befæstes med betonbelægningssten,
og der anlægges sandfang og olieudskiller som foranstaltning i tilfælde af oliespild.
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Med det befæstede areal reduceres støv og støj belastning i området. Regnvand håndteres ved kantopsamling i rendenstensbrønde, hvorfra vandet bortledes til eksisterende regnvandssystem, efter det er ledt gennem olieudskillere.
Screening af anlægget er indgivet i henhold til §2 pkt. 2 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. For anlæg nævnt i bilag 2
i miljøvurderingsloven gælder det, at kommunen skal screene om projektet er omfattet
af krav om miljøvurderingspligt efter miljøvurderingslovens § 21.
Udvidelsen af Parkeringsplads er omfattet af bilag 2, pkt. 10b. Anlægsarbejder i byzoner herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.
Resumé af screeningen
Det ansøgte vurderes ikke, at være omfattet af krav om miljøvurderingspligt og
indsendelse af miljøkonskevensrapport.
Anlægsperiode
I anlægsperioden kan der forekomme gener i form af støj, der stammer fra anlægsarbejde, materialekørsel til og fra anlægget, og udlægning af beton og asfalt.
Anlægsarbejdet forventes at vare ca. 2 måneder, hvor anlægsaktiviteterne vil forekomme i dagperioden mellem kl. 7-18 på hverdage.
Anlægsarbejdet er omfattet af BEK. om miljøregulering af visse aktiviteter. Favrskov
Kommune vurderer, at håndtering af den midlertidige aktivitet jf. gældende lov, vil
sikre, at der vil ikke opstår væsentlige støjgener i anlægsfasen.
Støj
Det forventes, at projektet kan overholde grænseværdier for støj og vibrationer i driftsfasen. For projektarealet gælder grænseværdier for støj i erhvervs- og industriområde.
Den nye fast/jævn belægning reducerer støj fra lastbilkørsel på parkeringspladsen.
Natur
Ifølge Habitatbekendtgørelsen skal Favrskov Kommune foretage en vurdering af det
ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.
Det ansøgte areal ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Favrskov
Kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget, for
internationale naturbeskyttelsesområder, er uvæsentlig. Ligeledes vurderer kommunen, at projektet ikke vil have noget væsentlig indvirkning på beskyttelsen af de ovennævnte arter og deres levesteder.

Grundvand
Der er angivet nej til evt. påvirkning af overfladevand m.v. Da der faktuelt vil blive afledt
regnvand via olieudskiller til områdets vandmiljø bør der tilføjes, at der bliver tale om
afledning af regnvand til områdets vandløb. Pga. udskilleranlægget, og idet vandet
passerer et vådt regnvandsbassin inden udledning, vurderes påvirkningen af vandmiljøet dog at blive uvæsentlig.

Ved at ændre fra grus-belægning til fast belægning med betonbelægningssten, mindskes risikoen for forurening af grund- og drikkevandet ved spild og uheld fra de parkerede lastbiler.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres 07 januar 2019 på kommunens hjemmeside på adressen
www.favrskov.dk. Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
jf. nedenstående afsnit ” Klage over afgørelse”.
Klage over afgørelse
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan klage over denne afgørelse, for så vidt angår retslige spørgsmål.
Klageberettigede er:


Enhver med retlig, individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald.



Miljø- og fødevareministeren.



Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden
for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres
formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen kan også findes på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes
Gebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner for en borger og 1800 kroner for
en virksomhed/organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Nævnet vil afvise klagen hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af en fastsat frist.
Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Klagen skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at
afgørelsen er offentligt bekendtgjort dvs. klage skal være indsendt senest den 07. februar 2019.

Opsættende virkning
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse ikke må udnyttes samt at et iværksat bygge- og anlægsprojekt skal standses.
Yderligere orientering om indsendelse af klage og gebyrordningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet kan findes via hjemmesiden for Nævnenes Hus (www.naevneneshus.dk)
Domstolsprøvelse
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene efter miljøbeskyttelseslovens § 101,
stk. 1 skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.
Forhold til anden lovgivning
Denne afgørelse er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet. Denne afgørelse betyder kun, at bygherren ikke skal udarbejde og fremlæggelse en miljøkonsekvensrapport
til VVM-myndigheden. Projektet må ikke påbegyndes, inden der er indhentet de nødvendige øvrige godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning.

Venlig hilsen

Amparo Gomez Cortina
Miljømedarbejder

Vedlagt:
Favrskov Kommunes screening af projektet efter miljøvurderingslovens bilag 6 med
kortbilag.
Kopi af afgørelse er sendt til:


Rambøll, RAMC@ramboll.dk



Christian Hougaard Nielsen (Favrskov Kommune), chhn@favrskov.dk



Danmarks Naturfredningsforening, dnfavrskov-sager@dn.dk



Moesgård Museum, : ark@moesgaardmuseum.dkk



Sundhedsstyrelsen: senord@sst.dk



Friluftsrådet,oestjylland@friluftsraadet.dk



Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Venlig hilsen

Amparo Gomez Cortina
Miljømedarbejder

