
Afgørelse: P-plads ved Søndergade, Hou er ikke omfattet af krav 
om miljøvurdering (VVM-pligt)

Odder Kommune har modtaget din anmeldelse om etablering af en par-
keringsplads på matr.nr. 47a, Halling by, Halling. Parkeringspladsen 
indrettes på terræn med plads til 22 personbiler og adgang fra Sønder-
gade. Pladsen etableres overvejende i græsarmering med kantsten, og 
mindre træer/buske omkring arealet. Området er i dag udlagt med 
græs.

Afgørelse
Odder Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at det an-
meldte projekt ikke kan påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er om-
fattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). Screeningsskema er 
vedlagt i bilag. Afgørelsen er truffet efter Miljøvurderingslovens1 §21.

Screeningen er gennemført under hensyn til kriterierne i bilag 6 med 
udgangspunkt i den indsendte projektbeskrivelse, og på baggrund af de 
miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstids-
punktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtiget til, at ansøge igen mhb. på at få 
afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden 3 år efter den er 
meddelt jf. Miljøvurderingslovens §39.

Sagens oplysninger
Ansøgningen er indsendt i henhold til §18 i miljøvurderingsloven. An-
søgningen er fremsendt til Odder Kommune, som er myndighed på om-
rådet. Projektet omfatter etablering af 22 parkeringspladser til personbi-
ler på terræn (græsarmering) tæt ved havnen i Hou, og med udkørsel til 
Søndergade. Arealet henligger i dag med græs.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 10b: Anlægs-
arbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsan-
læg

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Det vurderes, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurde-
ring af projektets virkninger på Natura 2000-områder jf. Habitatbekendt-
gørelsen2. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med 
andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-
områder negativt. Kommunen har ikke kendskab til forekomst af bilag 
IV-arter i området. Det ansøgte vurderes ikke at påvirke evt. bilag IV-
arter negativt.

Offentliggørelse 

1 LBK nr. 1976 af 27/19/2021: Miljøvurderingsloven
2 BEK nr. 2091 af 12/11/2021: Habitatbekendtgørelsen
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Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.odder.dk 
under ”Høringer & afgørelser”.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de be-
grænsninger der følger af lovgivningen.

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver 
med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendel-
sen, og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og 
som repræsenterer mindst 100 medlemmer jf. Miljøvurderingslovens 
§50.

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 forsiden af www.naevneneshus.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/mitID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 
for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalings-
kort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-
klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en kla-
ge, 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 Odder Kommune, Rådhusgade 3, 
8300 Odder, e-mail: miljoe@odder.dk. Kommunen videresender heref-
ter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgø-
relse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klageperioden er 4 uger, dvs. klagen skal være modtaget 
senest 6. juli 2022.

Betingelser mens en klage behandles 
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klage-
nævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller 
efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbe-
gynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, 
stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebæ-
rer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulig-
hed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en 
klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke ud-
nyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder 
standset.

http://www.odder.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
mailto:miljoe@odder.dk
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Søgsmål
Odder Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 
måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Lene Andersen
Sagsbehandler, Team Miljø

Bilag:
Screeningsskema

Kopi til:
Miljøstyrelsen            mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening            dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokal afd.     Odder@dn.dk
Friluftsrådet, kreds Aarhus Bugt            aarhus@friluftsraadet.dk

mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:Odder@dn.dk
mailto:aarhus@friluftsraadet.dk


Bilag 1
Bilag til Odder Kommunes afgørelse om hvorvidt etablering af P-plads ved Søndergade, Hou er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Dato: 07-06-2022
Projektnavn: Sags nr.  S2022-2470
Sagsbehandler:  Lene Andersen

Lovgivning
Miljøvurderingsloven*) og Miljøvurderingsbekendtgørelsen**) 

Vejledning: 
Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Odder Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-
pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3. 

Farvekodeforklaring: Farverne ” rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. 
”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger
Denne kolonne udfyldes med ansøgers oplysninger

Myndighedsvurdering
Denne kolonne udfyldes af kommunen 

Projektbeskrivelse 
På det angivne areal planlægges det, at etablere en parkeringsplads på 
arealet. Arealet udlægger i dag som græsareal.
Jf. tegningsbilagene så etableres parkeringspladsen overvejende i 
græsarmering med kantsten omkring parkeringspladsen.
Der etableres mindre træer samt buskbeplatning omkring arealet, for at 
bevare lidt af det grønne præg i området.

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 5008 – Bolig- og erhvervsformål ved 
Søndergade i Hou by.
Den udlægges i delområde 3, som ifølge lokalplanen er udlagt til 
parkeringsareal.

Bilag vedlagt.

Der etableres parkeringsplads til 22 personbiler på terræn (græsarmering/ 
permeabel underlag. 
Ind/udkørsel til Søndergade.

Området ligger i byzone.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Odder Kommune
Rådhusgade 3, 8300 Odder
8780 3333
Odder.kommune@odder.dk

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Mikkel Møller Jørgensen
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Mikkel.moller@odder.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. Søndergade, Hou (ikke adressesat)
Matr. Nr. 47a
Halling by, Halling

Projektet berører følgende kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er 
placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet)

Odder Kommune

Oversigtskort i målestok 1:50.000 – Målestok angives. Vedlagt i 1:50.000 ok

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning 
af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg)

Vedlagt i 1:5.000 ok



Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Bemærkning Myndighedsvurdering
Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk 
initialer.

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

   X Hvis Ja, er der obligatorisk VVM-pligt

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

X Angiv punktet på bilag 2:  10b Anlægsarbejder 

i byzone, herunder opførelse af butikscentre 

og parkeringsanlæg

OK 



Projektets karakteristika Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering
Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk 
initialer.

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter 
angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. 
og ejerlav

Arealet ejes af Odder Kommune ok

2. Arealanvendelse efter projektets realisering
• Det fremtidige samlede bebyggede areal í m2 
• Det fremtidige samlede befæstede areal i m2

• Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2

0 m2
675 m2 
675 m2

Befæstet areal er med græsarmeringssten

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
• Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med 

projektet og i givet fald hvor meget i m
• Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2

• Projektets bebyggede areal i m2

• Projektets nye befæstede areal i m2

• Projektets samlede bygningsmasse i m3

• Projektets maksimale bygningshøjde i m
• Beskrivelse af omfanget af eventuelle 

nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet

Det forventes ikke. Dog ikke lavet forundersøgelser af 
grundvandet.
675 m2
0 m2
675 m2
0 m2
-
-

ok

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
• Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:

• Vand- mængde i anlægsperioden
• Affaldstype og mængder i anlægsperioden
• Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
• Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 

anlægsperioden
• Håndtering af regnvand i anlægsperioden
• Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå

Råstoffer = bundsikringssand 195 m3, grus 100 m3, betonsten 
675 m2, drænrør (plast) 55 m, brønd (plast) 2 stk
-
-
-
-

Ledes til eksist. kloak.
08/22 – 12/22 (kan blive udsat)

Ok. Befæstelsesgraden overholdes.

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 

• Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
• Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
• Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
• Vand – mængde i driftsfasen 

Råjord 200 m3, Muldjord 135 m3
-
-
-

ok

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i 
driftsfasen: 

• Farligt affald:
• Andet affald:
• Spildevand til renseanlæg:
• Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
• Håndtering af regnvand:

-
-
-
-
Regnvandet kobles på Samn Forsynings regnvandsledning. 
Befæstelsesgraden overholdes for området, hvorfor intern 
forsinkelse ikke er nødvendigt.

ok



Projektets karakteristika Ja Nej Anmelders oplysninger Myndighedsvurdering
Denne kolonne skal udfyldes i den interne 
høring, husk initialer.

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?    X

8. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår eller 
branchebekendtgørelse ? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk 

X Ikke inden for vej området. ok

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav 
i branchebekendtgørelse?

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke 
vil kunne overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Se 
Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk 

    X Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12. ok

11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-
dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Se 
Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk  

     X Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14. ok

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BAT-
konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger 
eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte 
støjgrænser? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk  

X Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de 
pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.
Hvis ”nej” gå til pkt. 17.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor

   x Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen

Evt. støjgener i anlægsfasen reguleres gennem 
miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se 
ovenfor.

  x Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen

Der er tale om en parkeringsplads på offentlig areal og anvendelsen 
reguleres derfor ikke gennem miljøbeskyttelseslovgivningen.
Parkeringspladsen skal anvendes til parkering af personbiler. Som 
udgangspunkt vurderes det, at eventuelle støjgener ift. 
tomgangskørsel vil kunne reguleres gennem Odder Kommunes 
Regulativ for Tomgang.

17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening? Se Miljøstyrelsens hjemmeside 
http://mst.dk

   X Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de 
pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. 
Hvis ”nej” gå til pkt. 20.

Ok

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier 
for luftforurening? Se ovenfor.

  X Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.

   X Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
• I anlægsperioden?
• I driftsfasen?

  X Ved udlægning af grus og sandmaterialer kan det give 
øget støv i luften ved tørt vejr.
Gruset vandes, hvis det giver øget støvgener.

Evt. Støvgener i anlægsfasen minimeres ved vanding.

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
• I anlægsperioden?
• I driftsfasen?

  X Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse Ok

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i 
aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. 

• I anlægsperioden?
• I driftsfasen?

   X Hvis ”ja” angives og begrundes omfanget. ok

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse 
om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer p.t. nr. 372 
af 25. april 2016? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk 

   X Ok

http://mst.dk/
http://mst.dk/
http://mst.dk/
http://mst.dk/
http://mst.dk/
https://www.retsinformation.dk/


Projektets placering Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering
Denne kolonne skal udfyldes i den interne 
høring, husk initialer.

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Se 
http://kort.plansystem.dk/searchlist.html 

 x Hvis »nej«, angiv hvorfor: Arealet er omfattet af lokalplan nr. 5008 – Bolig- og erhvervsformål 
ved Søndergade i Hou by.

Den udlægges i delområde 3, som ifølge lokalplanen er udlagt til 
parkeringsareal.

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? Se Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

       X           Ja, vejbyggelinje. Denne er clearet 
med vejmyndigheden og der kan 
dispenseres herfra.

Projektet forudsætter dispensation fra vejbyggelinjen.
Myndigheden forventer at meddele dispensationen.

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?           X
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? Se Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

        X

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Se Danmarks 
Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

x Området ligger i byzone og indenfor kystnærhedszone. 
Parkeringspladsen ønskes etableret på den udvalgte lokalitet nær 
Hou Havn, for at afhjælpe parkeringsudfordringer bl.a. som følge af 
færgetrafik til Samsø og Tunø. Området bebygges ikke. Anlæg af P-
pladsen vil ikke ændre oplevelsen af kysten.

29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt 
tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større 
end ½ ha og mere end 20 m bredt.)

          X

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag? Se Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

          X

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

Sø på matr. 5b: 190 m

Overdrev langs m. stranden: 225 m

Ingen bemærkninger

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se Danmarks 
Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

         X nej

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se 
Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

 Ca. 600 m Projektet vurderes ikke at påvirke fredede områder pga. afstand.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

Nærmest afstand er 520 m
Horsens fjord og endelave

Ingen bemærkninger

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, 
f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

        XX Behandles hos myndighed. Overflade 
regnvand er det eneste som påvirkes.

Nærmeste vandindvindingsanlæg ligger ca. 680 m vest for 
projektet. Projektet vurderes ikke at påvirke vandindvindingen.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? Se 
Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

         X Ingen GKO kortlægning  Projektet ligger i område med drikkevandsinteresser – OD.

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Se 
Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

         X Projektet ligger på et areal, som er omfattet af 
områdeklassificeringen. Jordflytning skal anmeldes på 
www.jordweb.dk 

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som 
område med risiko for oversvømmelse. Se Danmarks Miljøportal 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X           P-pladsen ligger ikke i et område, hvor der er risiko for 
oversvømmelse. Området er udpeget som risikområde for 
højtstående grundvand, dvs. der i perioder med meget nedbør i 
fremtiden kan vise sig problemer med nedsivning af regnvand. 

http://kort.plansystem.dk/searchlist.html
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://www.jordweb.dk/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/


39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Se hjemmesiden 
https://www.retsinformation.dk

        X   Der er ikke udpeget risikoområder i hht. Oversvømmelsesloven i 
Odder Kommune jf. ”Revurdering og ajourføring af risikoområder 
for oversvømmelse fra hav og Vandløb. Oversvømmelsesdirektivet, 
Anden Planperiode. Kystdirektoratet. (December 2018)

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med 
det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold)?

          X Grundet færgefart til Tunø og Samsø er der i perioder særdeles 
mange parkerede biler i byen, som belaster trafik- og 
adgangsforhold. Etablering af en ny offentlig parkeringsplads vil - 
sammen med de allerede eksisterende parkeringspladser, medvirke 
til bedre trafikforhold.

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?            X
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet?

Ingen

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående 
oplysninger

Dato: 
17.05.2022

Underskrift Bygherre/Anmelder: 
Mikkel M. Jørgensen, 
Odder Kommune

Myndighedsscreening. Dette skema skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.

Projektets miljøpåvirkninger Ikke relevant Ja Nej Bør undersøges Bemærkning
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg  
give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger

x De forholdsvis få biler med udkørsel til Søndergade vurderes ikke at medføre 

væsentlige gener for trafikken i Hou

Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger i:
Anlægsfasen
Driftsfasen

X

Der genereres ikke affald i projektets anlægs- og driftsfase

Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller 
særlige jordarealer

X Sædvanlige mængde/type jord og sand mv. som anvendes ved etablering af p-plads

Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller 
katastrofer, herunder sådanne som forårsages af 
klimaændringer

X Det vurderes ikke at projektet ændrer væsentligt på trafiksikkerhedsforholdene i 

området. 

Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed X

Indebærer projektet en væsentlig udledning af 
drivhusgasser

X

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet X

Vil projektet være i strid med eller til hinder for 
etableringen af reservater eller naturparker

X

Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare 
vådområder

X

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede 
naturområder

• Nationalt
• Internationalt

x Nationalt beskyttede områder
Projektarealet ligger i en afstand på ca. 200 meter til hhv. beskyttet overdrev og 
vandhul. 
Grundet afstanden og projektets karakter vurderer Odder Kommune, at der ikke vil 
ske påvirkning af § 3-beskyttet natur. 

Internationale naturbeskyttelsesområder
Det nærmeste Natura 2000-område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave,, 
ligger ca. 520 meter sydvest for projektarealet.  Området har en lang række arter og 

https://www.retsinformation.dk/


naturtyper udpegningsgrundlaget. Grundet afstanden og projektets karakter 
vurderes der ikke at ske påvirkning af dette eller andre Natura 2000-områders 
udpegningsgrundlag, hverken i sig selv eller i forbindelse med øvrige projekter.

Forventes området at rumme beskyttede arter efter 
habitatdirektivets bilag IV

x Ved gennemgang af naturdata, arter.dk og naturbasen er der ikke registreret Bilag IV-
arter inden for eller i nærheden af området. Projektområdet vurderes ikke at være 
yngle- og rasteområde for bilag IV-arter., herunder fældes der ikke træer, der er 
egnet som yngle- og rasteområder for flagermus. Det ansøgte vurderes ikke at 
beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter.

Forventes området at rumme danske rødlistearter x Ved gennemgang af naturdata, arter.dk og naturbasen er der ikke registreret 
rødlistearter inden for området

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet i forhold til 

• Overfladevand
• Grundvand
• Naturområder
• Boligområder (støj/lys og luft)

X

 
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart 
overfor den forventede miljøpåvirkning

X Projektet vurderes ikke at have en negativ indvirkning på grundvandsressourcen.

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område X Hou er en lille by. Etablering af en ny parkeringsplads vil afhjælpe udfordringer med 
parkerede biler navnlig i feriesæsonen. 

Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, 
æstetiske eller geologiske landskabstræk.

X

Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og 
omfanget af personer, der berøres) Øget trafik ved kørsel til og fra området vurderes kun at have en mindre væsentlig 

lokal betydning.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter Ingen

Miljøpåvirkningsgrad og - kompleksitet Miljøpåvirkningen ved p-pladser på terræn er kendt og ikke kompleks

Miljøpåvirkningens sandsynlighed Bemærkning
Varighed

Der vurderes ikke at være negative miljøpåvirkninger ved projektet. Den positive effekt af flere parkeringspladser på den generelle trafikafvikling i Hou vil vare 
så længe p-pladsen eksisterer. 

Hyppighed Der vurderes ikke at være negative miljøpåvirkninger ved projektet. Den positive effekt af flere parkeringspladser på den generelle trafikafvikling i Hou vil især 
opleves i feriesæsonen.

Reversibilitet Effekten af p-pladsen vil ophøre hvis den fjernes.

Myndighedens konklusion. Ja Nej Bemærkning Dette skema udfyldes af myndigheden
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at 
det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, 
således at det er omfattet af krav om miljøvurdering 
(VVM-pligtigt)

X Ovennævnte gennemgang viser, at kendetegnet ved de potentielle miljøpåvirkninger og væsentligheden af 
miljøpåvirkningerne i forbindelse med etablering af p-pladsen ikke vurderes at have nogen væsentlig indvirkning 
på miljøet. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad, kompleksitet, 
sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. 



Det kan samlet på baggrund af objektive kriterier kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget i omkringliggende Natura 2000-områder væsentligt eller 
forårsage en tilstandsændring af beskyttet natur.
Det ansøgte kan ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller raste områder i det naturlige udbredelsesområde for 
dyrearter og plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.
Det vurderes derfor samlet set, at der ikke skal foretages en konsekvensvurdering efter habitatreglerne.

Odder Kommune vurderer på baggrund af den udførte screening, at det anmeldte projekt ikke vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt og derfor er der ikke krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig).

Referenceliste (love og bekendtgørelser)

*)Miljøvurderingsloven
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
LBK nr. 1976 af 27/10/2021

**)Miljøvurderingsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
BEK nr. 1376 af 21/06/2021
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