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Afgørelse om ikke-VVM-pligt for etablering af rørlagte 
vandløb syd for Tinghøjvej 10 
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 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) §21, stk. 1

Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes med, at 
projektet efter en vurdering af kriterierne i bilag 6 til VVM-bekendtgørelsen 
ikke antages 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 
realisere projektet.

Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt er offentliggjort på Varde 
Kommunes hjemmeside d. 14. november 2022. 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt 
angår retlige spørgsmål. Se vejledning nedenfor.

Beskrivelse af projektet
Projektet har til formål at aflaste nuværende drænledninger for tilført 
tagvand.

Der etableres i forbindelse med drænledninger en ny rørlagt strækning A 
og strækning ny B. Den samlede projektbeskrivelse er vedlagt som bilag 1.

VVM-screening
Projektet er screenet for at afgøre, om projektet kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet. Bemærkningerne fremgår af screeningsskemaet 
bilag 2.
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Klagevejledning

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.

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 d. 12. december 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør 
herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne 
for at blive fritaget.

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

Afgørelsen kan påklages af:

 Miljø- og fødevareministeren
 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.

Landsdækkende foreninger/organisationer som feks.:

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/
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DN dnvarde-sager@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk
Dansk Sportsfiskerforbund post@sportsfiskeren.dk

lbt@sportsfiskerforbundet.dk
vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen 
for Danmark

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet sydvestjylland@friluftsraadet.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund teamstr@gmail.com

Bilag
1. Projektbeskrivelse # 144404/22
2. Screeningsskema # 128309/22

Med venlig hilsen

Jeanett Dam
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