
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: 

Varde Kommune 

Bytoften 2, 6800 Varde 

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for vandområde indsats i øvre 

dele af Skonager Lilleå 

 

Varde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 

projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-

pligtigt.  

 
Afgørelsen er truffet efter lovbekendtgørelse af 2020-06-25 nr. 973 om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

§21, stk. 1 Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, 

kanalbygning og regulering af vandløb. 

Afgørelsen begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i 

bilag 6 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter, ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder 

medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske 

og naturmæssige værdier.  

Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, 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 realisere projektet. 

Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt er offentliggjort på Varde 

Kommunes hjemmeside den 05. maj 2022.  

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt 

angår retlige spørgsmål. Se vejledning på næste side. 

Beskrivelse af projektet 

Projektet har til formål at forbedre vandkvaliteten i 9 kilometer af Skonager 

Lilleå, samt dele af Meldhede Bæk og Årre Nr. Enge Bæk, således at 

vandløbene på sigt kan opnå god økologisk tilstand jf. den statslige 

vandområdeplan. 

Inde i projektområdet anlægges to okkerrensningsanlæg i form af mindre 

søer. Der udlægges gydegrus på en kort strækning nedstrøms det ene 

okkeranlæg.  

Den samlede projektbeskrivelse er vedlagt som bilag 1. 

Varde Kommune 

Naturcenteret 

Bytoften 2 

6800 Varde 

Plan og Vækst 

Bytoften 2, 6800 Varde 

 

 

05-05-2022 

 

 

Sagsbehandler: 

Flemmings Sørensen 

 

Direkte tlf.:  

79947421 

 

 

Journalnr.: xx-xxxx 

Sagsnr.: 19/3751 



05-05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

05-052022 

 

Sagsnr.: 19/3751 

 

 

Side 2 / 3 

VVM-screening 

Projektet er screenet for at afgøre, om projektet kan få væsentlig 

indvirkning på miljøet. Bemærkningerne fremgår af screeningsskemaet 

bilag 2. 

 

Klagevejledning 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 
Klagefristen på denne afgørelse er 2. juni 2022. 
 
Du klager via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.  
- typisk med NEM-ID. Klagen sendes via Klageportalen til Varde Kommune.  
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i 

Klageportalen.  
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 – 
www.naevneneshus.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 Varde Kommune, Naturcenteret, Bytoften 2, 6800 
Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk.  
Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 

 
Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har 
opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet. 

 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 

måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse 
med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Afgørelsen kan kun påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt 

angår retlige spørgsmål.  
Klage over retlige spørgsmål skal ses i modsætning til klage over 
skønsmæssige spørgsmål, som omfatter myndighedernes konkrete 
vurdering og afvejning af hensyn ved behandling af en VVM-sag. 

Afgørelsen kan påklages af: 

• Miljø- og fødevareministeren 
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• Enhver med retlig interesse i sagens udfald, 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 

beskyttelse af natur og miljø, eller varetagelsen af væsentlige 

brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, 
o … at foreningen eller organisationen har vedtægter og love, 

som dokumenterer dens formål, og 
o … at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 

100 medlemmer. 

 

Bilag 
1. Projektbeskrivelse Skonager Lille Å (øvre del) inkl. bilag 
2. VVM-screenings skema 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Flemming Sørensen 

Projektmedarbejder 

 

 

 

 


