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Lemvig Kommune 
Teknik & Miljø 
Rådhusgade 2 
7620 Lemvig   
E-mail: teknik@lemvig.dk 

 

 

 
Skema til brug for screening i.f.m. ansøgning om en afgørelse efter  
miljøvurderingslovens § 21  

 

Screening for krav om miljøvurdering, indretning af arealer ved gl. Børnehave, Harboøre Sagsnr.: 09.40.20P19-1-21 

 

Basisoplysninger  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

 
Projektbeskrivelse 

 
Etablering af parkeringspladser, stier og y vej med 
vendeplads ved Harboøre skole og børnehave. Samt 
overgang. (Se vedlagt skitse). 

 
Derudover gøres projektområdet grønnere, og der overvejes at etablere 
en sikker overgang ved Søndergade, hævet flade eller evt. anden 
markering på vejbane iht. tilladelse efter Vejloven.  
 
 

Bygherre 
Navn:   
Adresse:   
Telefonnr.:  

 
Lemvig Kommune 
Rådhusgade 2 
7560 Lemvig 

 
 

mailto:teknik@lemvig.dk
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Basisoplysninger  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

E-mail:   
  

9663 1200 
teknik@lemvig.dk 

 

Kontaktperson 
Navn:  
Adresse:  
Telefonnr.:  
E-mail:   

Lotte Juul 
Lemvig Kommune, Plan og Projekt 
Rådhusgade 1, 7560 Lemvig 
9663 1143 
Lotte.astrid.juul@lemvig.dk 

 
 

Projektets  
Adresse:  
Matr. nr. og ejerlav:
   

 
Matr. nr. 12gy, 12at, 14o, 14i, 14af, 72au samt 72av alle 
Den sydlige Del, Harboøre. 

 
Matrikel 14 o, den sydlige del, Harboøre indgår ikke i projektet. 
Derudover kigges på en bedre passering af Søndergade del af matrikel 
nr. 7000c, den sydlige del Harboøre. 

Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner 

Lemvig Kommune  

Oversigtskort  Vedlagt, 1:2000  

Kortbilag med indtegning af 
anlægget og projektet 

  

 

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer 
og konkrete projekter (VVM). 

 X 

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-
pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

 

 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM). 

X  

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 

 

 
Listepunkt 10b, anlægsarbejder i byzone, herunder 
parkeringsanlæg  
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Projektets karakteristika Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

1.  Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives:  

 
Navn og adresse på de eller den 
pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 
 

 
- 

 
 

2.  Arealanvendelse efter projektets realisering. 

 
Det fremtidige samlede bebyggede 
areal i m2 

 
 
 
 
Fremtidigt samlet befæstet areal: 1875 m2 

 
 

 
Det fremtidige samlede befæstede 
areal i m2 

 
 
Nye befæstede arealer: I alt: 900 m2 

 
Nye arealer, som befæstes ved 
projektet i m2 

 

 
Vej: 400 m2 

3.  Projektets areal og volumenmæssige udformning. 

Projektets samlede grundareal angivet i 
ha eller m2 

 
Projektets samlede grundareal: 5.800 m2 

 
Der opføres ikke byggeri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der foretages ingen grundvandssænkning. 
 
 
 

 
Projektets bebyggede areal i m2 

 

 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 

 

 
Projektets maksimale bygningshøjde i 
m 

 

 
Grundvandssænkning i forbindelse med 
projektet og i givet fald hvor meget i m 
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Projektets karakteristika Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 
 

 Der foretages ingen nedrivningsarbejder ifm. dette projekt. 

 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – 
mm/åå: 
  

 
 

 
Anslået, medio 2021 – primo 2022.  

4.  Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type 
og mængde 

  
Ikke oplyst, almindelige materialer til anlæggelse af vej, 
stier og park. 

 
Vand - mængde i anlægsperioden 

 

 
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden 

 

 
Spildevand til renseanlæg i 
anlægsperioden 

 

 
Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, søer, hav i anlægsperioden 

 

 
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 
 

 

5.  Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råvarer/produktet i driftsfasen:  

 
Råstoffer – type og mængde i 
driftsfasen 

  
Ikke relevant. 
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Projektets karakteristika Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 

 
Færdigvarer – type og mængde i 
driftsfasen 

 
 

 
Vand – mængde i driftsfasen 
 

 
 

6.  Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: 
 
Farligt affald 

  
Anlægsaffald bortskaffes i henhold til Lemvig Kommunes 
regulativ for erhvervsaffald. 
 
 
 
Der skal ikke afledes spildevand til Harboøre Renseanlæg. 
 
Idet bygninger er nedrevet i projektområdet, vil det 
befæstede areal efter etablering af nye p-pladser, vej og 
stiforløb være langt mindre end det tidligere befæstede 
areal. Derfor øges tilledning af regnvand ikke til Lemvig 
Vands regnvandsledning, hvorfor der ikke skal ske en 
neddrosling/begrænsning fra matriklen for udledningen af 
regnvand. 
 
Lemvig Vand er blevet spurgt og svaret følgende: 
 
Afledning af overfladevand fra befæstede arealer, veje, stier 
og parkering, vil foregå gennem eksisterende 
regnvandsledning. Lemvig Vand udtaler, at når der ikke er 
en netto tilgang af befæstede arealer, er der ikke yderligere 
krav til forsinkelse af afledningen (Børnehave med 
tilhørende arealer nedrevet).    

 
Andet affald 

 

 
Spildevand til renseanlæg 

 

 
Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, sø, hav 

 

 
Håndtering af regnvand 
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Projektets karakteristika Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
7. Forudsætter projektet etablering af 

selvstændig vandforsyning? 
 

 X   

8. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse?   
 

   Nej. 

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen?  
 

   Ikke relevant. 

10. Er anlægget eller dele af anlægget 
omfattet af BREF-dokumenter?  

 

   Nej. 

11. Vil anlægget kunne overholde de 
angivne BREF-dokumenter?  
 

   Ikke relevant.  

12. Er anlægget eller dele af anlægget 
omfattet af BAT-konklusioner?  
 

   Ikke relevant. 

13. Vil anlægget kunne overholde de 
angivne BAT-konklusioner?  
 

    

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj? 
Oversigt vejledninger 
 

   Ja, men etablering af anlægget vurderes ikke at være til 
gene med støj for omboende.  

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer? 
 

   Ja, forventeligt. 

http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/
http://mst.dk/luft-stoej/stoej/regler-love-og-direktiver-om-stoej/oversigt-over-vejledninger/
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Projektets karakteristika Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er 
udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 
 

   Ikke vurderet. 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser 
om luftforurening? 
Luftvejledning mv. 
 

   Nej. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

 

   Ikke relevant. 

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 
 

    

20. Vil projektet give anledning til 
støvgener eller øgede støvgener? 

 
I anlægsfasen 

  

 

 
 
 
Ikke forventeligt, anlægsarbejdet udføres på hverdage i 
dagtimerne. 

I driftsfasen 
 

   Nej, ikke forventeligt. 

21. Vil projektet give anledning til 
lugtgener eller øgede lugtgener? 

 
I anlægsfasen 

  

 

 

I driftsfasen 
 
 

   Ikke relevant. 

http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2001/aug/luftvejledningen/
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Projektets karakteristika Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

22. Vil anlægget som følge af projektet 
have behov for belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse naboarealer 
og omgivelserne? 

 
I anlægsfasen 

  

 

 
 
 
 
 
Almindeligt byggearbejde. 

I driftsfasen 
 

   Almindelig vejbelysning.  

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen? 
 
jf. bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige 
stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 
 

   Nej. 

 

Projektets placering Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

24. Kan projektet rummes inden for 
lokalplanens generelle formål? 

  

  Ja, det er i overensstemmelse med 
formål i lokalplan nr. 39. 

 

25. Forudsætter projektet dispensation fra 
gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 

  

   Nej, området er beliggende indenfor kirkezone III til 
Harboøre Kirke. 

26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarealer? 

  

    Nej. 

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring 
for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

  

     

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

  

    Ja. 
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Projektets placering Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

29.Forudsætter projektet rydning af skov?  
(skov er et bevokset areal med træer, 
som danner eller indenfor et rimeligt 
tidsrum ville danne sluttet skov af 
højstammede træer, og arealet er 
større end ½ ha og mere end 20 m 
bredt.) 
  

    Nej. 

30. Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

  

    Der er ikke fredningssager under behandling i Lemvig 
Kommune. 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede naturtype i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

  

  180 meter til overdrev.  Der er 160 meter til §3 overdrev ved 
Flyvholmvej/Lemvigvej. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og 
i givet fald hvilke? 

  

    Området kan måske rumme markfirben. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede område. 

  

  3500 meter til arealer omkring Engbjerg 
Kirke  

 Der er ca. 615 meter til fredningen omkring Harboøre 
Kirke.  

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste Habitatområde (Natura 2000 
områder, fuglebeskyttelses-områder og 
Ramsarområder). 

  

  950 meter til Ramsar område Nissum 
Bredning med Harboøre og Agger Tange  

 Der er ca. 1 km til Natura 2000 område nr. 28, Agger 
Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af 
overfladevand eller grundvand, f.eks. i 
form af udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 
 

   Nej, ingen udledninger udover overfladevand til 
eksisterende regnvandsledning. 



 

Side 10 af 15 

Projektets placering Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

36. Er projektet placeret i et område med 
særlige drikkevandinteresser? 

  

     

37. Er projektet placeret i et område med 
registreret jordforurening? 

  

    Nej, heller ikke områdeklassificeret iht. 
jordforureningsloven, dog er Søndergade 
områdeklassificeret. 

38. Er projektet placeret i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som 
område med risiko for oversvømmelse? 

 

   I klimatilpasningsplanen er der for området angivet ikke at 
være risiko for oversvømmelser i forbindelse med set ud fra   
2050-niveau. 
 
Området ved Harboøre er beskyttet for oversvømmelser i 
forbindelse med havvandsstigninger ved ekstreme 
højvandshændelser af digerne ved Harboøre Digelag.  

39. Er projektet placeret i et område, der, 
jf. oversvømmelsesloven, er udpeget 
som risikoområde for oversvømmelse? 
 

   Nej. Arealer i Lemvig Kommune er ikke omfattet af 
oversvømmelsesloven. 

40. Er der andre lignende anlæg eller 
aktiviteter i området, der sammen med 
det ansøgte må forventes at kunne 
medføre en øget samlet påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold)? 

  

   Ikke bekendt med. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 
berøre nabolande? 

 

   Nej. 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 
ansøger har foretaget af projektet 
inden ansøgningen blev indsendt og de 
påtænkte foranstaltninger med henblik 
på at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet? 

   Ingen. 
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Myndighedsscreening 

Kan projektets kapacitet og længde for 
strækningsanlæg give anledning til 
væsentlige miljøpåvirkninger? 
 

Nej. Projektet er vurderet til ikke at give væsentlige miljøpåvirkninger, idet der etableres nogle få parkeringspladser i 
et område der i forvejen er parkeringspladser og område med skole, idrætshal, tidligere institution og 
dagligvarebutik. Projektet skaber bedre adgangsforhold til skolen, hvor en tidligere sti bliver til ny tilkørselsvej til 
skolen for specialskolekørslen m.v. Der er ikke beboelser lige i umiddelbar nærhed af ny vej med parkeringspladser, 
som kan blive generet unødigt af denne trafik. 

Hele projektets påvirkning af  
 
Historiske landskabstræk: 

 
Området rummer ikke arkæologiske landskabstræk. 

Kulturelle landskabstræk: 

Arkæologiske værdier/landskabstræk: 

Æstetiske landskabstræk: 
Geologiske landskabstræk:  
Beskyttede naturtyper: Projektet vil ikke påvirke beskyttede naturtyper eller arter, da der er tale om et trafikprojekt uden inddragelse af 

beskyttet natur eller mulige levesteder for beskyttede arter.   
Projektet vil ikke påvirke fredede områder, da der ikke bygges eller laves andet der kan påvirke den visuelle 
oplevelse af fredede områder. 
Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 områder, da der er god afstand til området og der ikke sker nogen form for 
udledninger til området.   
Projektet vil ikke påvirke sårbare vådområder, da der er god afstand til områderne og der ikke sker nogen form for 
udledninger til disse.   

Beskyttede arter: 

Fredede områder: 

Natura 2000 områder 

Fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder: 
Sårbare vådområder: 

Grundvand og drikkevandsinteresser: 
 

 

Vil projektet være i strid med eller til hinder 
for etableringen af reservater eller 
naturparker? 
 

Projektet ligger indenfor Geopark Vestjyllands område, men vil ikke have nogen påvirkning af hotspots i Geoparken. 

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er 
overskredet? 
 
Overfladevand: 

 
 
 
 
Overfladevand afledes i eksisterende regnvandsledning efter aftale med Lemvig Vand. 
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Myndighedsscreening 
Grundvand:  
Naturområder: Nej 
Boligområder (støj/lys og luft): 
 

Nej. Projektet er vurderet til ikke at give væsentlige miljøpåvirkninger, idet der etableres nogle få parkeringspladser i 
et område der i forvejen er parkeringspladser og område med skole, idrætshal, tidligere institution og 
dagligvarebutik. Projektet skaber bedre adgangsforhold til skolen, hvor en tidligere sti bliver til ny tilkørselsvej til 
skolen for specialskolekørslen m.v. Der er ikke beboelser lige i umiddelbar nærhed af ny vej med parkeringspladser, 
som kan blive generet unødigt af denne trafik. 

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 
ordninger i: 
 
Anlægsfasen? 

 
 
 
Nej, bortskaffes I henhold til gældende regulativer og spildevandsplaner. 

Driftsfasen? 
 

 

Brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand 
 

Ikke relevant, alm, infrastruktur i byområde. 

Risikoen for større ulykker og/eller 
katastrofer, som er relevante for det 
pågældende projekt, herunder sådanne 
som forårsages af klimaændringer, i 
overensstemmelse med videnskabelig 
viden 
 

Ingen. 

Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. 
som følge af vand- eller luftforurening). 
 

Ikke relevant. 

Indebærer projektet en væsentlig 
udledning af drivhusgasser? 

Nej. 

Er området, hvor projektet tænkes 
placeret, sårbar overfor den forventede 
miljøpåvirkning? 
 

Nej. 
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Myndighedsscreening 

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket 
område? 
 

Byområde, og der sker omdannelse af eksisterende stianlæg/tomter. 

Omfanget af personer der forventes berørt 
af miljøpåvirkningen 
 

Nærmeste beboelser kan forvente at opleve støj ifm. anlægsarbejdet. 

Miljøpåvirkningens grænseoverskridende 
karakter 
 

Ingen. 

Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet 
 

Ikke relevant. 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed 
 

Minimal. 

Miljøpåvirkningens: 
 
Varighed 

 
 
Anlægsarbejdet forventes at foregå over 3 måneder. 

Hyppighed Projektet gennemføres ad en omgang. 
Projektet er ikke reversibelt.  

Reversibilitet 
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Konklusion Ja Nej  

Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt, 
således at der er VVM-pligtigt: 

 X 

Lemvig Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes 
miljøkonsekvensrapport og tilladelse. 
Afgørelsen er begrundet i, at projektet ikke vil medføre en 
negativ påvirkning af miljøet, og det ikke bryder med den 
planlægningsmæssige anvendelse af området. 

Partshøring Lemvigvej 9A 

Skolegade 2 

Søndergade 27 

Skolegade 2 

Skolegade 2 

Lemvigvej 5, 7673 Harboøre 

Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre 

Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre 

Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre 

Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre 

Ågade 19, 7620 Lemvig 

Roskildevej 65, Albertslund 
 

 
Dato:  
 
Lene Bast Larsen 
Projektleder 
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Bilag, skitse over området ved den gl. Børnehave i Harboøre. 
 
 


