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Screeningsafgørelse: Skovrejsning på matr.nr. 5c V. Såby By, Kirke Såby 
kræver ikke miljøvurdering  
 
Kære Bjarke Thomsen 
 
Lejre Kommune har den 8. september 2021 modtaget din ansøgning om screeningsafgørelse 
(VVM) for ansøgning om skovrejsning på ejendommen beliggende Landevejen 48, 4060 Kirke 
Såby – matrikel nr. 5c V. Såby By, Kirke Såby. Ansøgningen er sendt på vegne af ejer Søren 
Hansen. Fuldmagt er vedlagt ansøgningen.  
 
 

Afgørelse  
Vi har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er 
truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven1.  
 
Denne screeningsafgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet (VVM-proces).  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i dit indsendte ansøgningsskema og på baggrund 
af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. 
  
Hvis projektet ændres, skal du anmelde den påtænkte ændring til Lejre Kommune, så vi kan 

foretage en vurdering af, om ændringen udløser krav om at der skal udarbejdes en 

miljøkonsekvensrapport. 

 
Offentliggørelse 
Kommunen offentliggør screeningsafgørelsen på vores hjemmeside den 12. oktober 2021.  
 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 
Begrundelse for screeningsafgørelsen  
I vurderingen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet, er der 
især lagt vægt på:  
 

• At projektet ikke strider mod den planlægningsmæssige anvendelse af området  

• At der ikke vurderes at være væsentlige miljøpåvirkninger af projektet  

• At projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000- områder eller 
potentielle yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter  

• At skovrejsningen ikke vurderes at påvirke større sammenhængende landskab negativt  

• At der ikke er kendskab til yderligere projekter, der vil kunne medføre en kumulativ 
effekt  

• at projektet ikke vil have negativ virkning på grundvandet  
 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter  
Projektet ligger ikke i et Natura 2000-område og heller ikke i nærheden af et Natura 2000-
område. Vi vurderer derfor, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre 
projekter vil kunne påvirke nogen Natura 2000-områder.  

 
 

 
1 LBK nr 973 af 25/06/2020 
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Lejre Kommune har ikke kendskab til at der findes Bilag IV-arter i området og vurderer, at det 
ansøgte, ikke vil påvirke levesteder for disse eller øvrige bilag IV-arter. 
  
Beskrivelse af projektet 
Du har søgt om skovrejsning på Landevejen 48, matr.nr. 5C, V. Såby By, Kirke Såby. Ansøgning 

fremgår af bilag 4 og 5. 

Lovgrundlag for din tilladelse  
Lovhenvisningerne herunder omhandler LBK nr. 973 af 25/06/2020 af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  
 

• Det ansøgte skovrejsningsprojekt er omfattet af lovens bilag 2, punkt 1, litra d, og skal 
derfor screenes for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet, jf. 
lovens § 16.  

• Lejre Kommune er myndighed for projekter på bilag 2 og har truffet screeningsafgørelsen 
efter lovens § 21, stk. 1. 

• Jf. lovens § 35, stk. 1, skal berørte myndigheder høres i forbindelse med 
screeningsafgørelser efter § 21.  

• Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, jf. 
miljøvurderingslovens § 39.  

• Jf. lovens § 49, kan screeningsafgørelsen, for så vidt angår retslige spørgsmål, påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledningen bagerst i afgørelsen.  

 

Anden lovgivning end miljøvurderingsloven  
Kommunen har i denne screeningsafgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning end 
miljøvurderingslovens bestemmelser.  
 
Hvis du vil klage over denne afgørelse  
Du kan klage over denne afgørelse inden for 4 uger, efter at afgørelsen er offentliggjort. Se 
mere i den vedlagte klagevejledning.  
 

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig på mail: 

katkr@lejre.dk eller på tlf.nr.: 46 46 49 53. 

 

Med venlig hilsen 

Kaare Tvedergaard Kristensen 
Natur- og friluftsmedarbejder 

 

 
Kopi af afgørelsen er sendt til:  

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

• Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening, dnlejre-sager@dn.dk  

• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; lejre@dof.dk  

• Friluftsrådet, roskilde@friluftsraadet.dk 

 
Bilag: 1. Klagevejledning, 2. Ansøgningsskema (screening), 3. Fuldmagt fra ansøger, 4. 
Ansøgning om skovrejsning, 5. Kort  
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