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VVM-afgørelse - Kunstgræsanlæg ved
Bjæverskov
Køge Kommune har VVM-ansøgt om et kunstgræsanlæg til fodbold ved
Skovbohallerne i Bjæverskov. Køge Kommune afgør, at anlægget med den
pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor
ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse).
Den offentliggjorte VVM-screening ses i vedlagte dokument. VVM
screeningen er gennemført efter Miljø- og Fødevareministeriets
Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM).
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Afgørelsen bliver offentliggjort i lokalaviserne og på Køge Kommunes
hjemmeside www.koege.dk dags dato.
Klagevejledning
Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til
Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler
gebyret med betalingskort 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 Køge Kommune. Køge Kommune videresender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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