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Afgørelse om ikke VVM-pligt for projektet om udvidelse af Halsnæs Forsynings administration på
Havnevej 8 i Frederiksværk

Halsnæs kommune har den 22. december 2017 modtaget ansøgning efter lov lov nr. 448 af 19. maj
2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),
(Miljøvurderingsloven). Afsender af ansøgningen er Halsnæs Forsyning (via Niras).
I forbindelse med at Halsnæs Forsyning ønsker at samle sine aktiviteter på Havnevej 8 i Frederiksværk,
ønskes der etableret en ny administrationsbygning på 350 m2. Den nye bygning etableres i to etager
med kantine, omklædningsrum i stueetagen og kontormiljø på 1. salen, og kobles til den eksisterende
bygning via en mindre foyer. Foran bygningen ud mod Havnevej etableres 20 parkeringspladser, og på
den nordligere del af området anlægges 52 parkeringspladser og 12 parkeringspladser til lastbiler.
Nederst i dette dokument findes et kort over området, hvor de kommende bygninger og den nye asfalt
er markeret med hhv. rødt og gråt.
Den fremsendte ansøgning fremgår af bilag 1.
Afgørelse
Halsnæs Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etableringen af endnu en
administrationsbygning med tilhørende parkeringspladser ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og
derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i
miljøvurderingsloven.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Halsnæs Kommune
og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.
Området er omfattet af å-beskyttelseslinje samt fredede fortidsminder. Disse forhold tages der ikke
stilling til i denne afgørelse. Afgørelsen er sendt videre til Halsnæs Kommunes Natur- og Miljøafdeling,
som træffer afgørelse om disse forhold.
Afgørelsen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside den 10. januar 2018.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en
VVM-proces. Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på
vurdering af om ændringen udløser VVM-pligt.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. § 39 i
miljøvurderingsloven.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du
logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Halsnæs Kommune. Hvis Halsnæs Kommune
fastholder afgørelsen, sender Kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du
får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden
er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune videresender
herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne
for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

