
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 03.12 foretaget en vvm-screening af projektet, da 
projektet skal screenines for sin virkning på miljøet, da større byggearbejder i byzone er omfattet af bilag 
2 i Miljøvurderingsloven. Kommunen har udført vedlagte screening af projektet med henblik på at 
vurdere, om anlægget er VVM-pligtigt. 

Kommunen afgør hermed, at opførslen af en ny skole samt nedrivning af den eksisterende skole ikke får 
væsentlig indvirkning på miljøet og således ikke kræver en VVM-undersøgelse. Afgørelsen er truffet med 
hjemmel i bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM).  
 
Kommunens afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside den 17. september 2020  

 
Se nærmere om projektet i lokalplanen. 
 
Klagevejledning  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen 
skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen.  
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du 
logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen via 
Klageportalen  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune 
videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør om din anmodning kan 
imødekommes.  
 
For at få behandlet klagen er det en betingelse, at der betales et gebyr til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet 
hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen.  
 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, fra modtagelse af dette brev. 
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