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VVM Screeningsafgørelse
Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed afgørelse om at projektet om regulering
af Afløb fra Gislum Enge ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering.
Vesthimmerlands Kommune har ansøgt om regulering af Afløb fra Gislum Enge i
forbindelse med en revision af regulativ for vandløbet.
Projektet betragtes som anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1,
kanalbygning og regulering af vandløb, som er opført under kategorien 10 f på bilag 2 i
VVM loven 1.
Afgørelse:
Det kan oplyses at reguleringen i henhold til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven
har været i høring i perioden 14. marts 2018 og til 11. april 2019.
Der indkom generelle indsigelser fra Danmarks Naturfredningsforening, Lerkenfeld
Ålaug og Sportsfiskerforeningen Pirken og en specifik indsigelse fra
Sportsfiskerforeningen Pirken og Danmarks Naturfredningsforening til regulativet for
Afløb fra Gislum Enge.
Vesthimmerlands Kommune har i brev af 22. oktober 2020 truffet en afgørelse i
henhold til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.
Vesthimmerlands Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke kræver en
miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af
projektets virkninger på miljøet (der er ikke krav om miljøvurdering og tilladelse) jf.
VVM-loven § 21
Vurderingen er foretaget på baggrund af en screening i henhold til kriterierne i bilag 6 i
loven.
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Konklusionen er, at projektet ved dets art, dimension og placering vurderes ikke at få
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningsskemaet vedlægges som bilag.
Der er lagt særlig vægt på





at reguleringen ikke vil påvirke flora og fauna i de § 3 beskyttede engarealer
at reguleringen ligger langt væk fra nærmeste fredede område og habitatområde
at det er vurderet at reguleringen vil forbedre muligheden for vandløbets
målopfyldelse om god økologisk tilstand i henhold til vandområdeplanen 20152021
at reguleringen ikke vil medføre lokale forstyrrelser i form af gravearbejde

Sagens oplysninger:
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i VVM-loven.
Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i VVM-ansøgningen og på baggrund af de
miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.
Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på
Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen2. Det skyldes, at projektet ikke i sig
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at kunne påvirke bilag
IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt.
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere den påtænkte ændring for at få
afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse til at påbegynde det
anmeldte projekt, bør I foretage fornyet ansøgning for at sikre, at grundlaget for
afgørelsen fortsat er til stede.
En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter
at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. VVMlovens § 39.
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før kommunen kan meddele tilladelse til det
ansøgte. Projektet kræver følgende øvrige tilladelser, som behandles særskilt: tilladelse
efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven
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Offentliggørelse:
Afgørelsen er offentliggjort på https://www.vesthimmerland.dk/politik/hoeringer-ogafgoerelser/vandloebafgoerelser/. Samtidig offentliggøres tilladelse efter
Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven. Det reviderede regulativ er tilgængeligt på
kommunens hjemmeside:
https://www.vesthimmerland.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/vandloebafgoerelser/
Klagevejledning:
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter
offentliggørelsen. Se vedlagte klagevejledning for nærmere oplysninger om klagefrist
m.v.

Med venlig hilsen
Per Madsen
vandløbsmedarbejder

Bilag:


Klagevejledning

Sendt i kopi til:










Berørte lodsejere
Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland@dn.dk
Sundhedsstyrelsen, Nordjylland, senord@sst.dk
Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
DOF Nordjylland, Vesthimmerland@dof.dk
Danmarks fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
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Vejledning om klage og søgsmål
Der kan klages over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.
Enhver med retlig interesse i sagens udfald og 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 kan
klage over kommunens afgørelse.
Se nærmere om klageregler på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside
www.nmkn.dk.
Du skal sende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du
finder på www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter ’Klageportal’.
Klagen skal være indsendt via klageportalen senest 4 uger efter afgørelsen er offentligt
bekendtgjort.
Det er belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside.
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i
henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.
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