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Afgørelse om at etablering af asfalteret parkeringsplads på 
Strandvejen 18-20, 7700 Thisted ikke er VVM-pligtigt 
 
Miljøstyrelsen Aarhus har den 15. februar 2012 modtaget jeres anmeldelse 
via Thisted Kommune om etablering af en asfalteret parkeringsplads på 
adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Aarhus 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 bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-
bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
Miljøstyrelsen Aarhus vurderer, at etableringen kan ske uden væsentlige 
gener for miljøet. Anlæggelsen af p-pladsen medfører ikke, at der kommer 
flere biler til området, idet medarbejderne i dag parkerer på de omkringlig-
gende villaveje. Der er således tale om, at man flytter aktiviteten fra offentlig 
vej til virksomhedens område. Der vil ske en mindre forøgelse i støjniveauet 
fra virksomheden, eftersom parkeringsoperationerne nu skal tælles med i 
virksomhedens støjniveau. Støjgrænserne vil dog ikke overskrides som følge 
af projektet.  
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at pro-
jektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen Aarhus kan træf-
fe afgørelse i sagen. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Etableringen af p-pladsen er omfattet af bilag 2, pkt. 7 i nævnte bekendtgø-
relse. 
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Thisted Kommune har oversendt bemærkninger til VVM-anmeldelsen sam-
tidig med oversendelsen af denne til Miljøstyrelsen Aarhus. Kommunen har 
oplyst, at de ikke har kommentarer til etableringen af p-pladsen for så vidt 
angår anlæg og placering.  
 
Myndighederne er ikke bekendt med forekomst af bilag IV-arter, som vil 
kunne påvirkes af projektet.  
 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virk-
ninger på omkringliggende Natura 2000 områder/habitatområder, jf. be-
kendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af in-
ternationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det 
skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter vurderes at kunne påvirke sådanne områder eller bilag IV-arter.  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har be-
skrevet for MST og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er 
gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring 
jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser 
VVM-pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt tilladelse, bør I fore-
tage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til 
stede.  
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen samtidig med offentliggørelsen af tillæg til miljøgodkendelse af 
etablering af p-pladsen i på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.   
 
 
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 be-
skyttelsen 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. Klage skal 
sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kø-
benhavn NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for 
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et ge-
byr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisati-
oner og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende 
en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke 
begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebeta-
les, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og 
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gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 

Tanja Smetana 
Biolog 
72 54 44 42 
tasme@mst.dk  

Anne Mette Kloster 
Biolog 
72 54 43 74 
amklo@mst.dk  

 
 
 
 
Kopi til: 
 
Sundhedsstyrelsen, Region Nordjylland nord@sst.dk; 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk  
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
Dansk Naturfredningsforening dn@dn.dk; 
Friluftsrådet, kreds Nordvest jf@newmail.dk;   
Dansk Ornitologisk Forening thisted@dof.dk; natur@dof.dk;   
 
Bilag: Screeningsnotat 
 
 
 


