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Afgørelse om at etablering af +Way for linje 500S for strækningen i Brøndby Kommune 
ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

På vegne af Hvidovre- og Brøndby Kommunes Vejafdelinger har DJ Miljø- og Geoteknik P/S 
d. 14. februar 2022 med supplerende oplysninger af 28. april 2022 ansøgt Miljøafdelingen 
om at træffe afgørelse om hvorvidt bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med ’forbedring’ 
af ’Buslinje 500s’ stoppesteder i Brøndby Kommune er omfattet af miljøvurderingspligt.

Hvidovre Kommune er myndighed for så vidt angår den del af projektet der ligger inden for 
deres ressortområde. Denne afgørelse vedrører derfor alene de arbejder der bliver udført i 
Brøndby Kommune.

 
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovensi bilag 2 Pkt .10: 
INFRASTRUKTURPROJEKTER
b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.

Afgørelse
Brøndby Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil
kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke VVM-pligtigt. VVM- screeningen er
vedlagt som bilag 1.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete
projekter (VVM)

Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, er begrundet med, at projektet efter en
vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antager at kunne påvirke miljøet væsentligt, 
herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og
naturmæssige værdier.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal
gennemgå en VVM-proces. Projektet kan efterfølgende kræve andre tilladelser og
dispensationer fra anden lovgivning for at det kan gennemføres.

Vejafdelingen
Brøndby Kommune
Att: Henrik Buus Thomsen, HEBUT@brondby.dk
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Afgørelsen bliver offentliggjort på Brøndby Kommunes hjemmeside Planer mv. i høring - 
Brøndby Kommune.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på borger.dk og 
virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på 
en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside: www.nmkn.dk.

Klagefristen er torsdag den 28. juni 2022.

Venlig hilsen

Connie Tilgren Askløf
Miljømedarbejder

i) Bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM)

Vedlagt:

Bilag 1: Myndighedsvurdering - VVM-screening af +Way for linje 500S for strækningen i 
Brøndby Kommune.
Bilag 2: Oversigtkort med alle detailprojekterne B1-B10 og H1-H7
Bilag 3: B1 – H7 oversigtkort 1:50.000
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