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Afgørelse om VVM pligt af projekt ”Udbygning af Panum Komplekset”
Naturstyrelsen Roskilde har den 21. december 2011 modtaget jeres anmeldelse vedrørende projekt til udbygning af Panum Komplekset. Anmeldelsen
er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006
respektive ny bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Projekt ”udbygning af Panum Komplekset” er omfattet af bilag 2,
punkt 11 ”infrastrukturprojekter”, paragraf a) ”Anlægsarbejder i byzone, herunder butikscentre og parkeringspladser” i nævnte bekendtgørelser.
Afgørelse
Naturstyrelsen Roskilde har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at
projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor er VVM-pligtigt.
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2. Begrundelsen kan
ses i vedlagte screeningsnotat (bilag A).
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.
Klagevejledning
Afgørelsen efter planloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for
så vidt angår retlige spørgsmål (planlovens § 58 og § 59).
Klagen skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej
8, 2400 København NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk.
Klagefristen er 4 uger fra dags dato.
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klage koster et gebyr på kr.
3.000,- for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk
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I tilfælde af klage kan Natur- og Miljøklagenævnet beslutte, at eventuelt
meddelte tilladelser ikke må udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet.
Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
annonceringsdato.

Med venlig hilsen
Kim Michelsen
Fysisk planlægning og VVM

Bilag: Screeningsnotat (bilag A)
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