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VVM-afgørelse
Hedensted Kommune har den 5. oktober 2018 via Miljø- og Fødevareministeriet modtaget en VVManmeldelse vedr. skovrejsning fra Niels Jørgen Utoft på Bellevej 22, 7140 Stouby, matr. nr. 2a
Belle By, Stouby.

Afgørelse
Hedensted Kommune har på baggrund af VVM-anmeldelsen vurderet, at det ansøgte projekt ikke
vil give anledning til væsentlige negative ændringer eller miljøpåvirkninger, hverken i sig selv eller
i kumulation med andre projekter og derfor ikke er VVM-pligtigt.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVMproces.

Sagens oplysninger
Anmeldelsen er indgivet i henholdt til § 18
Skovrejsning er omfattet af bilag 2 punkt 1d

Offentliggørelse
Afgørelsen offentligøres den 1. november 2018 på Hedensted Kommunes hjemmesiden under offentliggørelser – Afgørelser iht. VVM

Klageregler
Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af konkrete projekt kan påklages jf.
§49 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort på kommunens
hjemmeside http://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser .
Ansøger, Miljø- og fødevareministeren og enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, kan
klage. Landsdækkende organisationer og foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, kan klage over
afgørelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Hvis du vil klage
Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via
Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på a www.borger.dk og
www.virk.dk.
Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.
På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk er der en vejledning til, hvordan man klager.
Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Fritagelse for at bruge Klageportalen
Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.
Domstolsafgørelse
Hvis du vil have Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske
inden 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt.
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Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed

Hedensted Kommune

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelse

Skovrejsning på agerjord

Navn og adresse på bygherre

Projektets placering

Niels Jørgen Utoft
Bellevej 22, 7140 Stouby
Skovdyrkerne SYD
Brejning Søndergade 26, 7080 Børkop
Kontaktperson:
Anders Holt Paulsen
23 48 57 88
ahp@skovdyrkerne.dk
Matr.nr. 2a Belle By, Stouby

Projektet berører følgende kommuner

Hedensted Kommune

Oversigtskort i målestok

1:4000, se vedhæftet i bilag.

Kortbilag i målestok

Målestok angives i 1:4000.

Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Forholdet til VVM reglerne
Er anlægget opført på bilag 1 til lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
Er anlægget opført på bilag 2 til lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
Anlæggets karakteristika:
1. Arealbehovet i m2
2. Er der andre ejere end bygherre
3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i
m3

Ikke
relevant

Ja

Punkt

x

1d

Ja

Bør
undersøges

Nej
x

Nej

3 ha
x
x

Tekst

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og
opbevaring af:

x
x

Råstoffer – type og mængde:
Mellemprodukter – type og mængde:
Færdigvarer – type og mængde:
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:

x

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:

x

8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet
af:

x

Standardvilkår:
BREF-dokumenter:
BAT-konklusioner:
9. Anlæggets behov for råstoffer – type og
mængde:

x

I anlægsfasen:
I driftsfasen:
10. Behov for vand – kvalitet og mængde:
I anlægsfasen:
I driftsfasen:

x

11. Forudsætter anlægget etablering af
yderligere vandforsyningskapacitet:
12. Affaldstype og mængder, som følge af
anlægget:

x
x

Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand:
13. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand
ændringer af bestående ordninger:
14. Overskrides de vejledende grænseværdier
for støj og vibrationer:

x
x

I anlægsfasen:
I driftsfasen:
15. Overskrides de vejledende grænseværdier
for luftforurening:
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:

x
x

I anlægsfasen:
I driftsfasen:
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:
I anlægsfasen:
I driftsfasen:

x

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:

x

I anlægsfasen:
I driftsfasen:
19. Er anlægget omfattet af
risikobekendtgørelsen:
Anlæggets placering:
20. Forudsætter anlægget ændring af den
eksisterende arealanvendelse:

x
Ikke
relevant

Ja

Bør
undersøges

Nej

x

Tekst
Det vil ændre sig fra agerjord til skov.
Skoven vil komme til at bestå af eg og
andet løv med et omkransende bryn.

21. Forudsætter anlægget ændring af en
eksisterende lokalplan for området:

x

22. Forudsætter anlægget ændring af
kommuneplanen:

x

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse
anvendelsen af naboarealer ud over hvad der
fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:

x

Jævnfør gældende kommuneplan 20172029 er der et lavbundsareal der kan
genoprettes inden for arealet. I tilfælde
af at skoven klassificeres som Fredskov,
vil skovrejsningen kunne være til hinder
for eventuelt fremtidig genskabelse af
det naturlige vandstandsniveau. Da der
er tale om et mindre areal, vurderes
det, at det ikke har en negativ
betydning.
Der er ingen lokalplan for området.

24. Vil anlægget udgøre en hindring for
fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og
grundvand:

x

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af
sårbare vådområder:

x

26. Forudsætter projektet dispensation fra
gældende bygge- og beskyttelseslinjer:

x

27. Er anlægget tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen:

x

En del af skovrejsningsprojektet er
omfattet af skovrejsning uønsket.
Ansøgning forudsætter derfor at der
dispenseres for et område på ca. 0,2 ha
som er dækket af skovrejsning uønsket.
Arealet er placeret inden for
kystnærhedszonen, men på grænsen
for, hvor der ikke er kystnærhedszone.
Kystnærhedszonen skal så vidt muligt
friholdes for yderligere bebyggelse og
anlæg, som ikke er afhængige af
kystnærhed. Inddragelse af og
planlægning for nye arealer til
bebyggelse og anlæg skal have en
særlig planmæssig eller funktionel
begrundelse. Mulighederne for
placering uden for kystnærhedszonen
skal belyses i fornødent omfang.
Det vurderes, at arealet til skov ikke
påvirker området i negativ forstand, da
det i dag grænser op til eksisterende
skov.

28. Forudsætter anlægget rydning af skov:

x

29. Vil projektet være i strid med eller til hinder
for realisering af en rejst fredningssag:

x

30. Kan anlægget påvirke registrerede,
beskyttede eller fredede områder –
Nationalt (fx § 3):

x

Internationalt (Natura 2000):

x

Forventes området at rumme beskyttede arter
efter bilag IV:

x

Der er registreret et beskyttet vandløb i
og langs kanten af eksisterende skov,
som ligger tæt på den ansøgte
skovrejsning. Vandløbet vurderes ikke
at blive væsentlig påvirket af den
ansøgte skovrejsning, idet det allerede
ligger omgivet af skov. Enkelte steder
ligger vandløbet meget tæt på den
ansøgte skovrejsning, og her skal der
overholdes en afstand til det nye
skovrejsningsareal på minimum 2
meter.
Det anbefales at arter, der naturligt
findes vandløbsnært, sættes i området
langs vandløbet.
Etablering af skov på arealet, vurderes
på sigt, at reducere tilledning af
materiale og næringsstoffer til
vandløbet, i forhold til nu-situationen,
hvormed det ansøgte vurderes, at være
til fordel for vandløbets naturtilstand.
Det nærmeste Natura 2000 område
ligger i en afstand af ca. 1 km og er
Natura 2000 område nr. 78 ”Skove
langs nordsiden af Vejle Fjord”, som
rummer habitatområde H67 og
fuglebeskyttelsesområde F45.
Skovrejsningsprojektet er af en sådan
karakter og placering, at det ikke vil
påvirke Natura 2000 områderne
negativt.

Hedensted Kommune vurderer, at
projektet ikke vil forringe levevilkårene
for dyre- og plantearter omfattet af
Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret
kendskab til de enkelte arters
forekomst i området haves dog ikke.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor
fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er
overskredet:

x

Overfladevand:
32. Er projektet placeret i et område med
særlige drikkevandsinteresser eller/og
indvindingsopland:

x

33. Er projektet placeret i et område med
registreret jordforurening:

x

34. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket
område:

x

35. Kan anlægget påvirke:
Historiske landskabstræk:
Kulturelle landskabstræk:
Arkæologiske værdier/landskabstræk:
Æstetiske landskabstræk:
Geologiske landskabstræk:

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
36. Er området, hvor anlægget tænkes placeret,
sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:

x

Ikke
relevant

Ja

Ca. 500 meter vest for
skovrejsningsprojektet er der
registreret en rundhøj (Frednings nr.:
31116).

Bør
undersøges

Nej
x

Der er ca. 1,3 km til det nærmeste
fredede område, som er Daugård
Strand fredningen.
Tekst

37. Er der andre anlæg eller aktiviteter i
området, der sammen med det ansøgte
medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative
forhold):

x

38. Er der andre kumulative forhold?

x

39. Den forventede miljøpåvirknings
geografiske udstrækning i areal:

x

40. Omfanget af personer der forventes berørt
af miljøpåvirkningen:

x

41. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud
over kommunens område:

x

42. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre
nabolande:

x

43. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne
være væsentlige –

x

Enkeltvis:
Eller samlet:
44. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes
som kompleks:

x

45. Er der stor sandsynlighed for
miljøpåvirkningen:

x

46. Er påvirkningen af miljøet –

x

Varig:

Hyppig:
Reversibel:
Konklusion
Giver resultatet af screeningen anledning til at
antage, at det anmeldte projekt vil kunne
påvirke miljøet væsentligt, således at der er
VVM-pligtigt:

Det ansøgte skovrejsningsprojekt vurderes til ikke at give anledning til væsentlige negative
ændringer eller miljøpåvirkninger, hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter.
På baggrund af VVM-screeningen finder Hedensted Kommune, at der ikke er VVM-pligt ved den
ansøgte skovrejsning.

Bilag Oversigtskort, målestok 1:4000

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
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens
bilag 5.
Basisoplysninger
Projektbeskrivelse
(kan vedlægges)

Tekst
Skovrejsning på agerjord

Navn, adresse,
Niels Jørgen Utoft, Bellevej 2, 7140 Stouby, tlf. 22177237. mail bellenygaard@utoft.dk
telefonnr. og e-mail
på bygherre
Navn, adresse,
Skovdyrkerforeningen Syd
telefonnr. og e-mail Brejning Søndergade 26
på kontaktperson
7080 Børkop
Kontaktperson:
Anders Holt Paulsen
23 48 57 88
ahp@skovdyrkerne.dk
Projektets adresse,
matr. nr. og ejerlav. 2e Belle By, Stouby
For havbrug angives
anlæggets
geografiske
placering angivet
ved koordinater for
havbrugets 4
hjørneafmærkninger
i bredde/længde
(WGS-84 datum).
Projektet berører
Hedensted Kommune
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)
Oversigtskort i
målestok eks.
1:50.000 – Målestok
angives. For
havbrug angives
anlæggets placering
på et søkort.

Kortbilag i målestok Målestok angives: 1:4000
1:10.000 eller
Se vedhæftelse.
1:5.000 med
indtegning af
anlægget og
projektet
(vedlægges dog ikke
for
strækningsanlæg).
Forholdet til VVM
J Ne
reglerne
a j
Er projektet opført
X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
på bilag 1 til lov om
miljøvurdering af
planer og
programmer og
konkrete projekter
(VVM).
Er projektet opført
X
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
på bilag 2 til lov om
PUNKT 1d
miljøvurdering af
planer og
programmer og af
konkrete projekter
(VVM).
Projektets
Tekst
karakteristika
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
2. Arealanvendelse Skov
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
3. Projektets areal
Ca 3 ha.
og volumenmæssige Ingen grundvandssænkning.
udformning
Er der behov for
grundvandssænknin
g 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
4. Projektets behov Ingen.
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
Projektets
Tekst
karakteristika
5. Projektets
Ingen vandforsyning
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
6. Affaldstype og
Intet affald.
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:
Projektets
J Ne Tekst
karakteristika
a j
7. Forudsætter
X
projektet etablering
af selvstændig
vandforsyning?
8. Er projektet eller
X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
dele af projektet
omfattet af
standardvilkår?
9. Vil projektet
X
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
kunne overholde alle
de angivne
standardvilkår?
10. Er projektet eller
X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
dele af projektet
omfattet af BREFdokumenter?
11. Vil projektet
X
kunne overholde de
angivne BREFdokumenter?

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

12. Er projektet eller
X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
dele af projektet
omfattet af BATkonklusioner?
Projektets
J Ne Tekst
karakteristika
a j
13. Vil projektet
X
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
kunne overholde de
angivne BATkonklusioner?
14. Er projektet
omfattet af en eller
flere af
Miljøstyrelsens
vejledninger eller
bekendtgørelser om
støj eller eventuelt
lokalt fastsatte
støjgrænser?
15. Vil
anlægsarbejdet
kunne overholde de
eventuelt lokalt
fastsatte vejledende
grænseværdier for
støj og vibrationer?
16. Vil det samlede
projekt, når
anlægsarbejdet er
udført, kunne
overholde de
vejledende
grænseværdier for
støj og vibrationer?
17. Er projektet
omfattet
Miljøstyrelsens
vejledninger, regler
og bekendtgørelser
om luftforurening?
18. Vil
anlægsarbejdet
kunne overholde de
vejledende
grænseværdier for
luftforurening?
19. Vil det samlede
projekt, når
anlægsarbejdet er
udført, kunne
overholde de
vejledende
grænseværdier for
luftforurening?
Såfremt der allerede
foreligger
oplysninger om de
indvirkninger,
projektet kan
forventes at få på
miljøet som følge af
den forventede
luftforurening,

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

X

X

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

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

X

X

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

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

medsendes disse
oplysninger.
20. Vil projektet give
X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
anledning til
støvgener eller
øgede støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
Projektets
J Ne Tekst
karakteristika
a j
21. Vil projektet give
anledning til
lugtgener eller
øgede lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

X Hvis »ja« angives omfang og forventet 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?
23. Er anlægget
omfattet af
risikobekendtgørelse
n, jf. bekendtgørelse
om kontrol med
risikoen for større
uheld med farlige
stoffer nr. 372 af 25.
april 2016?

X Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

Projektets
placering

X

J Ne Tekst
a j

24. Kan projektet
x
rummes inden for
lokalplanens
generelle formål?
25. Forudsætter
x
projektet
dispensation fra
gældende bygge- og
beskyttelseslinjer?
26. Indebærer
X
projektet behov for
at begrænse
anvendelsen af
naboarealer?
27. Vil projektet
X
kunne udgøre en
hindring for
anvendelsen af
udlagte
råstofområder?
28. Er projektet
x
tænkt placeret
indenfor
kystnærhedszonen?
Projektets

Hvis »nej«, angiv hvorfor:

Hvis »ja« angiv hvilke: Der skal dispensere fra skovrejsning uøensket i et mindre onråde,
dispensationsansøgning er indsendt, men der er i forvejen en sag i kommunen vedrørende dette.

ja

J Ne Tekst

placering
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.)
30. Vil projektet
være i strid med
eller til hinder for
realiseringen af en
rejst fredningssag?
31. Afstanden fra
projektet i luftlinje til
nærmeste
beskyttede
naturtype i henhold
til
naturbeskyttelseslov
ens § 3.
32. Er der forekomst
af beskyttede arter
og i givet fald
hvilke?
33. Afstanden fra
projektet i luftlinje til
nærmeste fredede
område.
34. Afstanden fra
projektet i luftlinje til
nærmeste
internationale
naturbeskyttelsesom
råde (Natura 2000områder,
habitatområder,
fuglebeskyttelsesom
råder og
Ramsarområder).
35. Vil projektet
medføre
påvirkninger af
overfladevand eller
grundvand, f.eks. i
form af udledninger
til eller fysiske
ændringer af
vandområder eller
grundvandsforekoms
ter?
36. Er projektet
placeret i et område
med særlige
drikkevandinteresser
?

a j
X

X

Ca 15 meter

X

Ca. 1 km er der et fredet område

Ca. 1 km syd for ligger Natura 2000 Fuglebeskyttelsesområde

X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

x

Nej, ligger i ”område med drikkevandsinteresser”

37. Er projektet
placeret i et område
med registreret
jordforurening?
38. Er projektet
placeret i et område,
der i
kommuneplanen er
udpeget som
område med risiko
for oversvømmelse.
39. Er projektet
placeret i et område,
der, jf.
oversvømmelseslove
n, er udpeget som
risikoområde for
oversvømmelse?
Projektets
placering
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)?
41. Vil den
forventede
miljøpåvirkning
kunne berøre
nabolande?

X

X

X

Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området.

J Ne Tekst
a j
X

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 eller
kompensere for
væsentlige skadelige
virkninger for
miljøet?
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.
Dato:______07-09-18_________________ Bygherre/anmelder:___Skovdyrkerne SYD Anders Holt
Paulsen________________________________
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.

