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Screeningsafgørelse (VVM) for regulering af dræn
Anledning
Kolding Kommune har modtaget VVM-ansøgning for projekt om regulering af en drænledning på arealet
vest for Kolding Lufthavn. Ejendommen har matrikelnummer 5c, Bønstrup By, Vamdrup og er ejet af
ansøger.
Kolding Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af
miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10f – Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1,
kanalbygning og regulering af vandløb. Kolding Kommune skal derfor, jf. lovens § 16, gennemføre en
screening, der kan afgøre om projektet påvirker miljøet i en sådan grad, at der skal gennemføres en
egentlig VVM undersøgelse eller ej.
Ansøgning
Kolding Kommune har som en del af ansøgningen om regulering af det eksisterende afløb fra en sø,
herunder regulering af drænet nedstrøms, fået tilsendt et ansøgningsskema, der indeholder alle relevante
oplysninger, der er nødvendige for at foretage en screening af, om der i det pågældende projekt vil være
VVM-pligt eller ej. Skemaet er vedlagt som bilag.
Vurdering og afgørelse
Kolding Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt og vurderer, at projektet ikke vil
påvirke miljøet væsentligt, idet der er tale om regulering af en drænledning over en relativt kort strækning.
Drænet har ingen natur- eller miljømæssig værdi.
Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf.
miljøvurderingslovens1 § 21. Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at
anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav
om miljøkonsekvensvurdering.
Hjemmel
Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM).
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Offentliggørelse
Screeningsafgørelsen offentliggøres samtidig med afgørelsen efter vandløbsloven på kommunens
hjemmeside og kan påklages i fire uger fra offentliggørelsesdatoen.

Klagevejledning
En eventuel klage skal være indgivet skriftligt som beskrevet i klagevejledningen senest den 22. oktober
2021.
Klageberettiget er


Miljø- og fødevareministeren



Enhver med retlig interesse i sagens udfald



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.

Der kan klages over retlige spørgsmål og kommunens vurderinger og vilkår.
Indsendelse af klage
En klage indsendes elektronisk via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder et link til
på hjemmesiden ”Nævnenes Hus”. Her finder du også en vejledning i, hvordan du anvender
Klageportalen. Inde på hjemmesiden https://naevneneshus.dk/ vælger du et link med titlen ”Gå direkte til
Klageportalen”. På denne hjemmeside kan du logge på, typisk med NEM-ID. Kolding Kommune modtager
din klage via Klageportalen.
Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på e-mail: nmkn@naevneneshus.dk
Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og
organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen sendes først videre, når
gebyret er betalt, og når klageren endeligt har godkendt klagen.
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.
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt
adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.
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Kontakt
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte mig på tobkn@kolding.dk eller tlf. 7979 0666.
Venlig hilsen

Tobias B. Knudsen
Biolog
Natur og vand

Vedlagt


Ansøgningsskema

Dette brev er sendt i kopi til
Nærmeste lodsejere
Interesseorganisationer m.m.
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, att. Esben Christoffersen, kolding@dn.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, Kolding, kolding@dof.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, att. Miljøkoordinator Lars Brinch Thygesen,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk


Danmarks Sportsfiskerforbund, Sønderjylland, att. Morten Ringive, mri@fleggaard.dk





Kolding Sportsfiskerforening, att. Torben Lindholst, tltl2515@tlindholst.onmicrosoft.com
Friluftsrådet, att. Bent Holgersen, trekantomraadet@friluftsraadet.dk
Naturstyrelsen Trekantområdet, tre@nst.dk



Miljøstyrelsen, mst@mst.dk



Dansk Botanisk Forening, att. Rasmus Fuglsang Frederiksen, rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com



Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk



Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, att. Bernt Paul Wind, bpwi@fiskeristyrelsen.dk



Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk



Museum Sønderjylland, planer@msj.dk



Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk



Kolding Herreds Landbrugsforening, att. sektionsleder Lars Schmidt, las@khl.dk



Sønderjysk Landbrugsforening, att. Solveig Kappel, sok@slf.dk
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