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Afgørelse om at udvidelse af Estrupvej og etablering af en cykelsti, 6600 
Vejen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 
 
Vejen Kommune har den 09.08.2022 modtaget jeres ansøgning om udvidelse af 
Estrupvej mellem Askov By og Skovgårdsvej, 6600 Vejen, samt etablering af en 
cykelsti langs østsiden af vejen. Matr.nr. 2cg, 2ch, 2cp, 2cq, 4d, 5eq, 5hl og 9k, Askov 
By, Malt 
 
Afgørelse 
Vejen Kommune har i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021 foretaget en 
screening af projektet for udvidelse af Estrupvej og etablering af cykelstien.  
 
Vejen Kommune har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at udvidelsen af 
Estrupvej fra 4,5 m. til 7 m bredde, samt etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs 
østsiden af vejen, må antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor 
ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.  
 
Afgørelsen er truffet efter lovens § 21. 
 
I afgørelsen er det især lagt vægt på: 
 

 At generne fra udvidelsen af Estrupvej og etablering af cykelstien vil være 
begrænset. 

 At udvidelsen af Estrupvej og etablering af cykelstien, ikke medfører en 
væsentlig negativ påvirkning af hverken §3 områder, natura 2000 områder eller 
bilag IV arter. 

 At udvidelsen af Estrupvej og etablering af cykelstien, ikke medfører en negativ 
påvirkning af fredede områder.  

 At grøfter til afledning af vejvand får en overflade af muld/græs så vejvandet 
ikke siver direkte ned i bar jord. 

 At vejudvidelsen og etablering af cykelstien vil medvirke til forbedring af 
fremkommelighed og trafiksikkerhed på Estrupvej. 

 
Afgørelsen vedrører det konkrete projekt. Såfremt der sker ændringer i de forhold, 
som er grundlag for den aktuelle screening, skal projektet indsendes til fornyet 
behandling hos Kommunen.  

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 
 
  

Vejen Kommune 
Rådhuspassagen 3 
6600 Vejen 
Att.: Carsten S. Hansen 
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Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres den 15.9.2022 på Vejen Kommunes hjemmeside under 
Høringer og afgørelser. 
 
Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 
Fremsendt til Vejen Kommune, som i den konkrete sag varetager opgaver og 
beføjelser for anlægget. 
 
Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 10e (Bygning af veje).  
 
Den detaljerede screening fremgår af myndighedsscreeningsskemaet, der er vedlagt 
som bilag. 
 
Projektets karakteristika 
Vejen Kommunes byråd har besluttet at afsætte midler til udvidelse af Estrupvej 
mellem Askov By og Skovgårdsvej.  
 
Strækningen kan også ses på det vedlagte oversigtskort.  
 
Etapen omhandler ca. 500 meter fra bygrænsen ved Askov og frem til ca. 50 meter 
nord for Skovgårdsvej. Den eksisterende vej vil blive anvendt til den nye cykelsti og 
afvandingstrug, så den nye vej vil på størstedelen af strækningen blive etableret ved 
siden af eksisterende vejareal.      
 
Det vil være nødvendigt at erhverve landbrugsjord fra 3 lodsejere. 
 
Vejen har i dag en asfaltbredde på ca. 4,50m – 4,75 meter og vil i fremtiden få en 
asfalt bredde på 7,00 meter. Derudover vil der blive etableret en dobbeltrettet cykelsti 
med en asfaltbredde på 2,50 meter langs østsiden af den nye vej.  
 
Langs den østlige side af vejen etableres der afvandingstrug mellem vej og cykelsti 
med brønde og med en trugbredde på 2,00 meter. Langs cykelstien ud mod 
markarealer etableres der afvandingsgrøft som skal håndtere tilstrømmende 
overfladevand fra markarealer. 
Langs vestsiden af vejen etableres der afvandingsgrøft som blandt andet skal håndtere 
overfladevand fra vejens areal. 
 
Anlægsarbejdets udførelse: 
Der vil på hele vejens udstrækning blive afgravet ca. 40 cm muld og 40 cm råjord i en 
bredde på ca. 10,00 meter. Dette udføres med gravemaskine og dumper-lastbiler til 
bortkørsel af muldjord og råjord. 
Herefter udlægges der 40 cm bundsand med gummiged og vibrationstromle. Hvor der 
er ejendomme tæt på anlægsarbejdet, skal komprimeringen foregå med vibrationsfri 
materiel. 
På bundsandet udlægges der 25 cm stabil grus med gummiged og vibrationstromle. 
Hvor der er ejendomme tæt på anlægsarbejdet, skal komprimeringen foregå med 
vibrationsfri materiel. 
Herefter udlægges der 2 x 6 cm GAB som bærelag og til sidst 3 cm slidlag med 
udlægger. Materiale til udlæggeren vil blive transporteret med lastbil, hvorefter det 
tippes direkte i udlæggeren. 
 
Udvidelsen af Estrupvej forgår i det åbne land, der er derfor ikke kumulation med 
andre projekter. 
 
Vejudvidelsen udføres langs den eksisterende vej, ingen naturområder bliver påvirket. 
 
I anlægsperioden fjernes og sorteres alt affald i henhold til gældende regler.  
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Der kan forekomme støj og støv fra vejarbejdsmaskiner. Naboer bliver kun kortvarigt 
påvirket heraf. Hvor der er ejendomme tæt på vejen, skal komprimeringen foregå med 
vibrationsfri materiel, så naboerne ikke bliver påvirket af vibrationer. 
 
 
Projektets Placering 
Natur 
Nærmeste §3 areal er en sø, der ligger 15 m vest for vejen, ved Estrupvej 15. 
Vejudvidelsen vurderes ikke at påvirke søen. 
 
Natura- 2000 og bilag IV-arter 
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 86 (habitatområde nr. 75, 
fuglebeskyttelsesområde nr. 54) - Vejen Mose, Vejen Mose er beliggende ca. 2km nord 
for de nærmeste dele af projektområdet. 
Det vurderes at habitatområdet ikke påvirkes af vejudvidelsen. 
 
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have 
levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted indenfor det ansøgte areal. 
På baggrund af rapport fra DMU, samt Vejen Kommunes øvrige kendskab vurderes 
umiddelbart, at der kan være vandflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, 
odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø. Rapportens 
detaljeringsgrad er dog meget lille idet den bygger på observationer over 10 x 10 km 
kvadrater. 
Vejen Kommune har ikke konkret kendskab til Bilag IV-arter, eller andre registreringer 
af planter og dyr, som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller 
regionale rødlister på eller i nærheden af projektarealet. 
Projektet vurderes ikke at påvirke nogen bilag IV-arter. 
 
 
Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 
Nye arealer som befæstes, udgør 2.475 m² for vejanlæg og 1.275 m² for cykelstien. 
I alt udgør nyt befæstet areal ca. 3.750 m². 
Udvidelsen af Estrupvej omfatter et areal på Ca. 14.750 m² (Vejanlæg inkl. nye trug til 
nedsivning af vejvand og grøfter) Heraf udgør eksisterende vejareal 6.650 m². 
Det samlede befæstede areal er på ca.5.500 m²  
 
Etablering og brug af vejudvidelsen og cykelstien, vil påvirke naboerne langs vejen. 
De vil i anlægsfasen blive kortvarigt påvirket af støj, vibrationer og støv. Når 
vejudvidelsen er etableret, vil der være sædvanlig støj påvirkning, fra trafikken på 
vejen.  
Vejen kommune vurderer at påvirkningen af omgivelserne vil være begrænset både i 
anlægsfasen og under drift af vejudvidelsen. 
 
Fredskov 
Vejudvidelsen skal ligge på ca. 180 m² fredskovs areal. Arealet er en del af Baslund 
skov, Matr. 9k, Askov By, Malt. Arealet er ikke bevokset. Bliver der etableret 
erstatningsskov, vurderer Vejen Kommune at vejudvidelsen ikke vil påvirke 
Fredskoven væsentligt.  
   
Beskyttet dige 
Der findes et beskyttet sten- og jorddige på matr. 5eq, Askov By, Malt. Vejudvidelsen 
vil gennembryde diget. Det kræver dispensation fra museumsloven. 
Gives der dispensation, vurderer Vejen Kommune at vejudvidelsen ikke vil påvirke 
Diget væsentligt.  
 
Grundvand  
Direkte nedsivning af vejvandet i jorden skal undgås, da vejen ligger i Askov 
vandværks 2 indvindingsoplande, i OSD og i et følsomt indsatsområde hvor 
grundvandet er sårbart overfor forurening.  
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Da grøfterne til afledning af vejvand får en overflade af muld/græs, og 
afvandingstruget mellem vej og cykelsti får fast bund, så vejvandet ikke siver direkte 
ned i bar jord. Vurderer Vejen Kommune at vejudvidelsen ikke vil påvirke grundvandet 
væsentligt  
 
Vejen Kommune vurderer, at etablering af vejudvidelsen ikke vil føre til en væsentlig 
forringelse af naturtilstanden i den § 3 beskyttede sø eller i Natura 2000 området ved 
Vejen Mose. 
 
Ved vejudvidelsen bliver fremkommeligheden og trafiksikkerheden på Estrupvej 
forbedret.  
 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af 
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen jf. LBK nr. 1976 af 27/10/2021 §§ 49 og 50.  
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse på Vejen Kommunes 
hjemmeside, den 13.10.2022. 
 
Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af nmkn.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. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 
klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for 
virksomheder og organisationer, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller 
delvist medhold.  
Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside: nmkn.dk.  
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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
 
Venlig hilsen 
  
 
Claus Marcussen 
Geolog 

 

 

Vedlagt: 

Myndighedsscreeningsskema udvidelse Estrupvej.pdf 
Oversigtskort sideudvidelsen af Estrupvej.pdf 
Estrupvej – tværprofil.pdf 
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Kopi til: 
 

 Bolig og planstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, 
planloven@bpst.dk 

 Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mst@mst.dk 
 Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl nst@nst.dk. 
 Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, mail@lbst.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 

dn@dn.dk 

mailto:mst@mst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:mail@lbst.dk
mailto:dn@dn.dk

