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Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse om ikke VVM-pligt på omlægning af rørledning

Varde Kommune har d. 5. september 2020 modtaget ansøgning om 
godkendelse og lovliggørelse af vandløbsregulering af Pøtmose Nordre Grøft 
– rørlagt vandløb i Ansager. Forslag til reguleringsgodkendelse har været i 
offentlig høring på Varde Kommunes hjemmeside fra d. 20. august 2021 til 
d. 18. september 2021. 

Afgørelse
Varde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke 
vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i 
miljøvurderingsloven.

Begrundelse
Projektet drejer sig om reguleringsgodkendelse af ca. 670 m af fælles privat 
rørlagt vandløb og vil retablere afvandingen i området. Rørlægningen har 
ingen særlig betydning for naturbeskyttede områder ej heller Natura 2000 – 
habitatområder. Varde Kommune vurderer samlet, at det anmeldte projekt 
ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet. 

Screeningsskemaet er vedlagt denne afgørelse. (bilag 1)

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke 
skal gennemgå en miljøvurderingsproces.

Sagens oplysninger
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. 
Etableringen af projektet er omfattet af pkt. 10. f) Anlæg af vandveje, som 
ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb, i 
miljøvurderingsloven.

Varde Kommune har foretaget offentlig høring af forslag til 
reguleringsgodkendelse. Indkomne bemærkninger er indarbejdet i projektet 
og Miljøstyrelsen har meddelt dispensation efter Skovloven.

Natur, konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Varde Kommune har ingen kendskab eller forventning om § 3-arealer eller 
rødlistearter i området.
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Det er Varde Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere 
konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder eller 
bilag IV arter, jf. habitatbekendtgørelsen. 

Det skyldes, at projekt og beliggenhed ikke i sig selv vurderes at kunne 
påvirke disse væsentligt. 

Denne vurdering bunder i, at projektet drejer sig om omlægning af 
eksisterende rørledning og tilstedeværelsen af bilag IV arter er usandsynlig 
samt, at afstanden til nærmeste N2000 område er ca. 500 meter. 

Offentliggørelse
Varde Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet 
kan tilgås på kommunens hjemmeside www.vardekommune.dk

Offentliggørelsen finder sted den 25. november 2021. 

Gyldighed
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er 
beskrevet i reguleringsprojektet og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få 
afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 

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

Klage- og søgsmålsvejledning 
Ifølge Lov om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete 
projekter §49, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der 
ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. 

Klagefrist
Klagefristen udløber d. 23. december 2021.

Hvordan
Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på klageportalen med Nem-ID/Mit-ID. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen 
sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune 
fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i 
nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-
mail: vardekommune@varde.dk eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på 
mfkn@naevneneshus.dk. 

http://www.vardekommune.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
mailto:mfkn@naevneneshus.dk
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Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan fritages. Se betingelserne 
for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-
foedevareklagenaevnet/vejledning/

Gebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort 
i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på 
www.naevneneshus.dk 

Hvem kan klage
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De 
klageberettigede er:

 afgørelsens adressat
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 

som hovedformål
 lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser

Sagsanlæg
Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål 
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis 
sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed
Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen har opsættende 
virkning. Dette betyder, at afgørelsen ikke har virkning før klagesagen er 
afgjort.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til 
anden lovgivning er indhentet. Selv om I har påbegyndt bygge- og 
anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre 
eller ophæve afgørelsen.

Aktindsigt
Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til 
aktindsigt i sagen.

Persondata
I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at 
kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er 
nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og 
andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse 
oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret 
til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til 
Datatilsynet. 

mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
mailto:mfkn@naevneneshus.dk?subject=
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
http://www.naevneneshus.dk/
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Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

Anette Majland Pedersen
 
E amap@varde.dk

Bilag
1. Screeningsskema, myndighed # 155518/21
2. Oversigtskort i 1:10.000 #155787-21
3. Oversigtskort i 1:50:000 #155788-21


