VVM-screening, pr. 14. juli 2020
1. Projektbeskrivelse
Ansøger

Køge Kommune

Anlæg

Adgangsvej og skolesti

Placering

Adgangsvej: Forlængelse af Vestre Ringvej, 4140 Borup,
matrikel nr. 4b m.fl., Kløvested By, Nr. Dalby
Skolesti: Forlængelse af Dalstrøget mod Møllebankerne, 4140 Borup,
matrikel nr. 4a m.fl., Borup By, Borup

1.1 Indledning
Køge Kommune har fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af en ny adgangsvej, som
forlængelse af Vestre Ringvej mod nord, og skolesti, som forlængelse af Dalstrøget mod
Møllebankerne, i Borup. I den forbindelse har Køge Kommune vurderet, at anlægget er omfattet af
miljøvurderingsloven (VVM).
1.2 Afgørelse
Køge Kommune vurderer, at vej- og stianlægget med den pågældende placering ikke vil have en
væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor er anlægget ikke er omfattet af miljøvurderingspligten
(VVM-pligten).
1.3 Projektet
Der er tale om to delprojekter, som begge er placeret i relation til Møllebankerne i Borup, Køge
Kommune:
Adgangsvej:
Køge kommune skal etablere en adgangsvej, med udspring ved rundkørsel i krydset Møllevej og
Vestre Ringvej. Adgangsvejen skal betjene de to nye udstykninger, som bygges nordøst for Borup.
Adgangsvejen skal forløbe i nordlig retning fra dens udspring og ligge parallelt med Kløvestedvej før
tilslutning ved Ørningevej. På adgangsvejen begrænses trafikken til motoriserede køretøjer. Gående
og cyklister skal benytte stisystem i udstykningsområdet mod Borup Bymidte.
Projektet omhandler anlæg af ca. 660 meter vejtilslutning samt afvanding heraf til grøft og
opsamling i regnvandsbassin. På vestlig side etableres jordvold til deponering af overskudsjord.
Ved sø på østlig side af tracéet, anlægges paddetunnel under vej i retning af Kimmerslev Møllebæk.
Herved kan padderne bruge den grønne kile mellem etape 2 og 3 som spredningskorridor.
Adgangsvejen gøres klar til, at denne på et senere tidspunkt kan forlænges mod nord, så den vil
krydse Ørningevej for til sidst at blive tilsluttet Ryeskovvej, således at hele vejen vil fungere som en
nordlig omfartsvej om Borup.
Skolesti:
Køge Kommune ønsker at etablere en skolesti, som forløber fra Dalstrøget i Borup og videre øst på
mod Møllebankerne. Stien skal krydse det beskyttede vandløb Kimmerslev Møllebæk.

2. Hvad er VVM
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres
før større projekter og anlæg kan sættes i gang.
Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) for et projekt eller anlæg, hvis
det:
enten er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 (Miljø- og Fødevareministeriets
Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)).
eller er omfattet af lovens bilag 2, og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må
antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters
miljøpåvirkning - screening - skal ske ud fra kriterierne i lovens bilag 6.

3. VVM-screening af projektet
Køge Kommune vurderer, at vej- og stianlægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt:
10b, Anlægsarbejder i byzone og 10e, Bygning af veje.
3.1 VVM-Screeningsskema
I skemaet er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vurderes ud fra i VVMscreeningen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

4. Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
senest 4 uger efter denne offentliggørelse.
Ifølge Miljøvurderingsloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om afgørelsens
lovlighed, herunder tilvejebringelse, og ikke over afgørelsens hensigtsmæssighed.
Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus’ hjemmeside,
www.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen 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 gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med
mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. 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 herefter beslutter om
du kan fritages.
Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter
offentliggørelsen.

5. Sagens akter
5.1 Bilag 1 VVM-screeningsskema
5.2 Bilag 2 Dispositionsforslag adgangsvej
5.3 Bilag 3 Myndighedsprojekt
5.4 Bilag 4 Visualisering skolesti
5.5 Bilag 5 Vejplan, Skolesti
5.6 Bilag 6 Vejplan, Adgangsvej Nord
5.7 Bilag 7 Vejplan, Adgangsvej Syd
5.8 Bilag 8 Normaltværprofil Adgangsvej
5.9 Bilag 9 Normaltværprofiler Skolesti
5.10 Bilag 10 Skolesti tracé A
5.11 Bilag 11 Skolesti tracé B
Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og
Miljøforvaltningen, Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller TMF@koege.dk.

