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Afgørelse om at klatrebaneprojekt ikke er
VVM-pligtigt

_

Odsherred Kommune har den 4. december 2017 modtaget en ansøgning om projekt for etablering af
en klatrebane ved Sommerland Sjælland.
Afgørelse
Odsherred Kommune har på baggrund af en screening (Bilag A) vurderet, at projektet ikke vil kunne
påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter
bekendtgørelsens1 § 21.
Odsherred Kommune vurderer, at der ikke vil blive en væsentlig påvirkning af miljøet ved
gennemførelse af klatrebaneprojektet.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem
en VVM-proces, før Odsherred Kommune kan meddele øvrige fornødne tilladelser til det ansøgte.
Sagens oplysninger
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i lovbekendtgørelsen. Ansøgningen er vedlagt som bilag B.
Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12. TURISME OG FRITID, litra a) Skiløjper,
skilifter, tovbaner og hermed forbundet anlægsarbejde.

LBK nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM).
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Odsherred Kommune har ikke foretaget en høring af andre myndigheder, men sagen har været i
intern høring i vand- og naturteamene.
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Naturteamet har vurderet at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets
virkninger på Natura 2000-område ”Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge
Bakke”, der ligger i en afstand af ca. 4,7 km.
Naturteamet har desuden oplyst, at man ikke kendskab til, at der lever beskyttede arter i
projektområdet. Markfirben er almindeligt forekommende på egnede lokaliteter i kommunen, og det
er derfor muligt/sandsynligt, at der er markfirben på overdrevet mod vest og de tørre lysåbne
skåninger mod øst. Naturteamet vurderer, at projektet kun vil medføre en meget begrænset
påvirkning af en eventuel population af markfirben i området. Da der findes andre egnede
overdrevslokaliteter i nærområdet, vurderer kommunen, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne
have en væsentlig betydning for den økologiske funktionalitet. Det beskyttede vandhul inden for
projektområdet er meget skygget og ikke et egnet levested for padder omfattet af habitatdirektivets
bilag IV. Det kan ikke udelukkes, at der i perioder kan forekomme strejfende spidssnudet frø inden
for projektområdet. Kommunen har dog vurderet at projektet ikke har nogen betydning for artens
økologiske funktionalitet. Det er meget sandsynligt at der lever arter af flagermus i projektområdet.
I den østlige skovbevoksning er der gamle træer som kan være rasteområder for flagermus.
Kommunen har oplyst, at man vurderer at det kan udelukkes, at der findes andre arter omfattet af
bilag IV end de nævnte inden for projektområdet.
Projektet vurderes derfor samlet set ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter
at kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt/eller at kunne påvirke bilag IV-arter.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i din ansøgning og på baggrund af de miljømæssige
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.
Hvis projektet ændres, er du forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen
er VVM-pligtig.
Offentliggørelse
Odsherred Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan
tilgås på http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af
lovgivningen.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af
enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der
som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser
inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som
repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen
ligger også 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.
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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, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
(http://nmkn.dk/klage/).
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. Klagen skal være modtaget den 2.
januar 2018.
Odsherred Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens
offentlige bekendtgørelse.
Orientering om klage
Hvis Odsherred Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over
afgørelsen, orienterer Odsherred Kommune virksomheden herom. Odsherred Kommune orienterer
ligeledes virksomheden, hvis Odsherred Kommune modtager en klage over afgørelsen fra en klager,
som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via
Klageportalen. Herudover orienterer Odsherred Kommune ikke virksomheden.
Betingelser mens en klage behandles
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget
andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller
dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2,
som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og
Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en
klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde
påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Venlig hilsen
Rasmus Kruse Andreasen
landskabsforvalter, MEEL
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