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20. januar 2022

Afgørelse om ikke vvm-pligt
Odsherred Kommune træffer hermed afgørelse om, at rørlægning af grøften langs Gl. Kongevej på
matr.nr. 1o Ellinge Lyng, Højby ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Afgørelse
Odsherred 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.
Afgørelsen er truffet efter lovbekendtgørelsens § 21 i.
Forinden Odsherred Kommune kan træffe screeningsafgørelse, skal foretages høring af berørte
myndigheder, jf. § 35 stk. 1 nr. 1.
Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vedrører andre myndigheder, som på grund af
deres specifikke miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt af
projektets indvirkning på miljøet. Derfor har projektet ikke været sendt i høring til andre
myndigheder.
VVM-ansøgningsskemaet er vedlagt, som bilag 1.

Begrundelse for afgørelsen
Vurderingen er foretaget ud fra VVM-ansøgningsskemaet. Se bilag 2.
Ved vurderingen har kommunen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 miljøvurderingsloven.
Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, dimensioner og placering ikke at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke skal miljøvurderes.
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I screeningsafgørelsen er der endvidere lagt vægt på at:
•
•

Projektet ikke påvirker et Natura 2000-område.
At projektet er i overensstemmelse med overordnet planlægning

•
•

At projektet ikke i væsentlig grad indvirker på omgivelserne og miljø.
At projektet omhandler et mindre område på lokalt plan.

Odsherred Kommune konkluderer derfor, at det på det foreliggende grundlag er godtgjort, at
rørlægning af grøften ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke være
behov for at miljøvurdere projektet.
Afgørelsen er ikke en tilladelse til projektet, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal
gennem en miljøvurderingsproces.

Sagens oplysninger
Odsherred Kommune har 19. december 2021 modtaget ansøgning fra Odsherred Forsyning om
tilladelse til rørlægning af grøften langs Gl. Kongevej på matr.nr. 1o Ellinge Lyng, Højby, i alt ca.
400 meter grøft.
Projektet er et reguleringsprojekt, som kræver tilladelse efter vandløbslovensii § 17.
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovensiii bilag 2, punkt 10f) Anlæg af vandveje og
kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVMscreening, jf. § 3 stk. 2.
Projektet er nærmere beskrevet i høringen efter vandløbsloven, der er vedlagt som bilag 3.
Vurderingen er foretaget ud fra VVM-screenings-skemaet. Se bilag 1 og 2.

Annoncering
Afgørelsen er offentliggjort 20. januar 2022 på Odsherred Kommunes hjemmeside:
http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser

Klagevejledning
Afgørelsen i forhold til VVM-screening kan 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, og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som
repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af kpo.naevneneshus.dk.
Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

2 af 3

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 Odsherred Kommune, Center for Teknik
og Miljø, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail vand@odsherred.dk, der har truffet afgørelse i sagen.
Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6
måneder regnet fra datoen for offentliggørelse af tilladelsen.
Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Bilag 1 – VVM-Ansøgningsskema
Bilag 2 – Myndighedsscreening
Bilag 3 – Høring efter vandløbsloven

Venlig hilsen
Gry Annika Jensen
Naturgeograf
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