Høje-Taastrup
Kommune

NOTAT

Skema til anmeldelse af projekter omfattet af VVM-bekendtgørelsen 1

Teknik- og Miljøcentret

Vejledning til ansøger
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet
link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger
angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hen
tes på de angivne offentlige hjemmesider.
Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM
pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej.
Høje-Taastrup Kommunes vurdering
Høje-Taastrup Kommune skal på baggrund af oplysninger fra ansøger vurdere om projektet grundet dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig
indvirkning på miljøet. Kommunen træffer herefter afgørelse om projektet er VVM-pligtigt. Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.htk.dk og kan påkla
ges i 4 uger.
Kommunens bemærkninger

Basisoplysninger

Udfyldes af anmelder

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Ny godkendelse

Navn, adresse, telefon nr. og e-mail på bygherre

Stærkende vandværk I/S

Navn, adresse, telefon nr. og e-mail pa kontaktperson
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Martin Madsen, Stærkendevej 234, 2640 Hedehusene
katzmad@live.dk
Stærkende vandværk I/S
Matr. Nr. 30b
Høje-Taastrup Kommune

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner,
som projektet er placeret i, som den eller de
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af
oroiektet).
Oversigtskort i målestok 1: 50.000
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med
indtegning af anlægget og projektet (vedlægges
doa ikke for strækninasanlæa).
Forholdet til VVM reglerne

Tingstedvej 45, 2640 Hedehusene

Vedlagt
Vedlagt

Ja

I

Nej

I

1 Bekendtgørelse nr. 956 af 27-06-2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (WM) i medfør af lov om planlægning

