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Halsnæs Kommune har den 9. juni 2021 modtaget VVM-ansøgning om et beplantet filteranlæg 
med aktiv beluftning på matrikel 6a, Torup By, Torup i Halsnæs Kommune. Ansøgningen er 
indsendt af Kilian Water ApS.  

Afgørelse 
Halsnæs Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 og bilag 
2, pkt. 11c og 11d i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter1.  

Afgørelsen, om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes med, at projektet efter en 
vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, 
herunder medføre forurening, støjgener eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og 
naturmæssige værdier. 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 
gennemgå en VVM-proces. Projektet vil efterfølgende kræve andre tilladelser og 
dispensationer fra anden lovgivning for at det kan gennemføres.  

Beskrivelse af projektet 
Projektet omfatter etablering af et nyt decentralt anlæg til håndtering af spildevand nyt 
boligområde, hvor der i alt er planlagt 100 nye boliger, udført i 2 etaper. Da der ikke må 
udledes spildevand fra området, etableres et beplantet filter med aktiv beluftning, med et 
efterfølgende nedsivningsanlæg, til det rensede spildevand. 

VVM-screening 
Projektet er screenet for at afgøre om det kan få væsentligt indvirkning på miljøet.  
  

 
1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lov nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
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Grundvand 
Projektet på Sverkilstrupvej i Hundested er beliggende i område med drikkevandsinteresser 
(OD) og i indvindingsoplandet til Halsnæs Vandforsyning. Nærmeste boring er DGU nr. 186.56 
er en vandforsyningsboring, beliggende 460 m nord for anlægget. Med den ansøgte placering 
og opbygning af anlægget, vurderes der ikke at være risiko for påvirkning af 
grundvandsressourcen. 
 
Natur 
Projektet forventes ikke at påvirke områder der er omfattet af Naturbeskyttelselsloven2 (LBK nr. 
1986 af 27. oktober 2021).  
 
Nærmeste §3 natur er en sø beliggende 200 m sydøst for anlægget. Da anlægget er placeret 
mere en 25 m fra søen og der sikres mod lækage og overløb, forventes den beskyttede §3 sø 
ikke at blive påvirket af spildevand fra anlægget.  
 
Natura 2000 
Anlægget er beliggende 4,2 km øst for Natura 2000 habitatområde Havet og kysten mellem 
Hundested og Rørvig og Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde Havet mellem Korshage og 
Hundested. Det vurderes ikke at anlægget vil påvirke Natura 2000 områderne omfattet af 
Habitatbekendtgørelsen3. 
 
Bilag IV arter 
Inden for projektområdet, er der ikke registreret nogen bilag IV arter og rødlistearter, som er 
omfattet af Habitatbekendtgørelsen. 
 
Jordforurening 
Der er ingen kendte forureninger inden for området, hvor projektet anlægges. 
 
Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, 
jf. miljøvurderingslovens § 49. 

Klageberettigede er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø 
eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter 
eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Eventuel klage skal sendes til Halsnæs Kommune via Klageportalen inden 4 uger, dvs. senest 
21. juli 2021. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.  

 
2 Bekendtgørelse om lov om naturbeskyttelse LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021. 
3 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter BEK 
nr. 2091 af 12. november 2021. 



Klagen skal fremsendes via Klageportalen, som der er et link til på www.naevneneshus.dk, 
hvor du også kan finde yderligere oplysninger om bl.a., hvad det koster i gebyr at klage. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Fritagelse for at bruge klageportalen kan 
opnås ved at sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i 
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.  

Sagen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene senest 6 
måneder fra dags dato, dvs. 23. december 2022. 
 

Venlig hilsen 

Merete Kjær 
Specialkonsulent – Miljø 
Telefon 47 78 40 00 
mail@halsnaes.dk 
www.halsnaes.dk 

 

Bilag: Screeningsskema 

 

Kopi sendes til sagens parter og klageberettigede  
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