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Afgørelse om at skovrejsning på Hovmarksstien 1 ikke er VVM-pligtig
Naturstyrelsen Nordsjælland har fremsendt anmeldelse af skovrejsning på dele af matrikel 6 b
Katrinebjerg Hgd., Sengeløse til Høje-Taastrup Kommune med anmodning om udtalelse og
VVM-screening.
Kommunen har vurderet, at skovrejsning på Hovmarksstien 1 ikke vil få væsentlig negativ
indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.
Vurderingen er foretaget i henhold til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (bekendtgørelse nr.
1510 af 15. december 2010). Skovrejsning er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt d,
der omhandler ” om nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse”
Det kan oplyses, at skovetablering på de anmeldte arealer ikke strider mod relevant lovgivning inden for kommunens kompetenceområde eller kommunens planlægning i øvrigt, jf.
screeningsskemaet (vedlagt).
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal
gennem en VVM-proces, før der kan rejses skov på arealet. Screeningsresultatet kan ændres,
hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. Ansøger, naboer eller andre kan i tvivlstilfælde kontakte naturmedarbejder Vibeke Steen Heskjær på tlf. 43 59 12 50 eller tmc@htk.dk.
Øvrige forhold
Anmeldelsen/ansøgningen om skovrejsning er videresendt til NaturErhvervstyrelsen i overensstemmelse med § 8 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur
(nr. 637 af 10. juni 2010).
Hvis der under etableringen af skov dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses,
og det lokale arkæologiske museum kontaktes.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.htk.dk tirsdag den 11. september
2012.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.
Natur- og Miljøklagenævnet tager stilling til retslige spørgsmål. Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og
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miljø eller væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og
59.
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630
Taastrup eller som e-post til tmc@htk.dk. Klagen skal være Høje-Taastrup Kommune i hænde
senest 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort. Vi videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagen skal sendes Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller som e-post til
tmc@htk.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning
om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. planlovens § 62, stk. 1.
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