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Afgørelse om VVM pligt af elektrificering og hastighedsopgradering 

Roskilde-Kalundborg  

 

Naturstyrelsen har den 10.–12. november 2015 modtaget jeres anmeldelse via hhv. 

Roskilde, Lejre, Holbæk og Kalundborg kommuner om elektrificering og 

hastighedsopgradering af jernbanestrækningen mellem Roskilde og Kalundborg. 

 

Afgørelse 

Naturstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet 

efter § 3, stk. 1, i VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 

2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 

i medfør af lov om planlægning. 

 

Det anmeldte projekt er beskrevet på et overordnet niveau, hvor de eventuelle 

lokale, negative påvirkninger ikke er kendt endnu. 

 

Afgørelsen begrundes i følgende forhold: 

 

 Projektet går gennem Natura 2000 område nr. 156, Store Åmose, Skarresø 
og Bregninge Å. En foreløbig vurdering af påvirkningen på habitatområder 
(Natura 2000 vurdering), kan ikke udelukke en væsentlig påvirkning, da 
projektets omfang ikke er tilstrækkeligt kendt. Det betyder, at der på 
nuværende tidspunkt i projektets planlægning vil skulle gennemføres en 
konsekvensvurdering, hvilket i sig selv medfører VVM-pligt. 

 Der vil være behov for både midlertidige og permanente ekspropriationer 
for at gennemføre projektet. Projektets præcise konsekvenser for naboer 
og naboarealer er ikke endeligt opgjort (antal og placering) – fx omfanget 
af ekspropriationer pga. anlægsarbejde, elektromagnetisme eller 
vibrationer. 

 De vejledende grænseværdier for støj og vibrationer vil blive overskredet i 
både anlægs- og driftsfasen. Omfanget og beliggenheden af boliger, der 
belastes af støj og/eller vibrationer over de vejledende grænseværdier er 
endnu ikke endeligt opgjort. 

 Afledte konsekvenser af elektrificeringen og hastighedsopgraderingen i 
form af ændring af veje og broer eller anlæg af nye veje er ikke præciseret. 
Det er derfor ikke muligt at vurdere miljøpåvirkningen, når omfang, 
placering, anlægsfase m.m. ikke er kendt. 

 Derudover er der flere miljøpåvirkninger, der ikke er beskrevet konkret 
nok til at vurdere om der er en væsentlig påvirkning – alene eller i 
kumulation - fx ifht. visuelle forhold, landskab, Bilag IV arter, 
naturområder, fredninger, fredskov og arkæologi. 
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VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udarbejdet en 

VVM-redegørelse og offentligheden har haft mulighed for at fremkomme med 

kommentarer hertil, jf. VVM-bekendtgørelsens § 4-§ 6,og der er meddelt VVM-

tilladelse til projektet, jf. § 2, stk. 2, nr. 2.  

 

Derudover skal det nødvendige kommunale plangrundlag være 

tilvejebragt/gældende efter planlovens regler herom, jf. VVM-bekendtgørelsens § 

7, stk. 2. 

 

Sagens oplysninger 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 

 

Hastighedsopgradering af jernbanestrækningen mellem Holbæk og Kalundborg og 

elektrificering mellem Roskilde og Kalundborg er omfattet af bilag 2, punkt 11 d, 

samt punkt 14, jf. Bilag 2 punkt 11 b i nævnte bekendtgørelse. 

 

Elektrificering af jernbanestrækningen mellem Roskilde og Kalundborg er 

omfattet af Lov om elektrificering af jernbanen, lov nr. 609 af 12. juni 2013. 

 

Naturstyrelsen har ikke foretaget en høring, da afgørelsen om VVM-pligt er truffet 

udelukkende på baggrund af bygherres oplysninger om det anmeldte projekt. 

 

 

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Da det ikke kan afvises, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer 

og projekter kan påvirke Natura-2000 området nr. 156, Store Åmose, Skarresø og 

Bregninge Å væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets 

virkninger på området, under hensyn til områdets bevaringsmålsætning, før der 

kan meddeles tilladelse til projektet. Det følger af bek. nr. 408/2007 om 

udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde 

 

Tilsvarende skal der foretages en vurdering af projektets påvirkning på de Bilag IV 

arter, der kan blive berørt af projektet, som er arter undergivet en særlig 

beskyttelse.  

 

Viser konsekvensvurderingen at projektet vil skade området, eller kan beskadige 

eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, for de 

beskyttede dyrearter, eller kan ødelægge de beskyttede plantearter i alle 

livsstadier, kan projektet ikke tillades. 

 

Vurderingen er gennemført på baggrund af det anmeldte projekt, som er beskrevet 

på et overordnet niveau, hvor de eventuelle lokale, negative påvirkninger ikke er 

kendt endnu. 

 

 

Offentliggørelse m.m. 

Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende 

indkaldelse af ideer og forslag, såfremt I ønsker VVM proceduren igangsat.  

 

Tidspunktet herfor aftales nærmere med jer. 
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Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige 

spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 

foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 

miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 

jf. planlovens §§ 58 og 59. 

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Naturstyrelsens 

hjemmeside.  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og 

Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på 

forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-

ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 

afgørelsen. 

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 

du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort 

i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist 

medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet skal 

som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der 

ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 

truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 

Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 

kan imødekommes. 

 

Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 

afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Emilie Jantzen  

Tlf.: 9358 8086  

emija@nst.dk  
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