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Afgørelse om at etablering af minivådområde på Diernæs Strandvej 

ikke kan påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav 

om miljøvurdering og tilladelse (VVM). 

 

Miljøstyrelsen har den 3. april 2018 modtaget Aarhus Universitets ansøgning via 

Haderslev Kommune om etablering af et minivådområdeanlæg på Diernæs 

Strandvej i Haderslev kommune. 

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljø-

vurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderings-

loven
1
. 

 

Begrundelse 
Etablering af minivådområdet sker som et led i vandområdeplanens 
målopfyldelse. Projekttypen er et virkemiddel i vandområdeplanen. 

 

Projektet forventes ikke at have negative miljømæssige konsekvenser. 

 

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt. 

 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 

gennemgå en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det 

ansøgte. 

 

Sagens oplysninger 

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 

fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og 

beføjelser for anlægget, da Naturstyrelsen er en statslig bygherre, jf. § 3, stk. 1 nr. 

1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen
2
.  

 

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10f) ”Anlæg af vandveje, som ikke er 

omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.” 

                                                             
1
 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017. 
2
 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for 

planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1470 af 12/12/2017. 
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Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Haderslev kommune, lodsejer og 

nærmeste naboer. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden fra 

lodsejer og nærmeste naboer. 

 

Kommunens kommentarer: 

Haderslev Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter eller rødlistearter. De 

har lavet en konfliktsøgning og finder heller ingen konfliktpunkter her. 

 

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere 

konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-område nr. 92 

Pamhule Skov og Stevning Dam, jf. habitatbekendtgørelsen
3
. Det skyldes, at 

projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes 

at kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt eller kan påvirke eventuelle 

bilag IV-arter i området.  

 

Begrundelse for vurderingen: 

Der er ikke registreret forekomst af fredede arter eller bilagsarter i 

projektområdet eller meget nære projektområdet. Projektet anlægges på dyrket 

mark, der ikke er voksested for beskyttede stedbundne plantearter.  

 

Projektet ligger ca. 6 km syd for Natura 2000-området nr. 92 Pamhule Skov og 

Stevning Dam. Grundet afstand til Natura 2000-området og projektets 

udformning, forventes det derfor ikke at have en indvirkning på dette.   

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i 

ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gæl-

dende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres skal der ansøges igen med 

henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering 

(VVM-pligtigt). 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 

meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39. 

 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan 

tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted 

den 18. maj 2018  

 

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 

                                                             
3
 Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 

http://www.mst.dk/
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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.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel-

sen. 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 kom-

mer 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 senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen 
dvs. den 15. juni 2018 

 

Betingelser mens en klage behandles 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Føde-

vareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter 

Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begræns-

ning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet 

tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det 

anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde 

påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 

afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

 

Spørgsmål i sagen kan rettes til Maria Bengtson på telefon 20 71 24 97 eller e-

mail marbe@mst.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Maria Bengtson 

20 71 24 97  

marbe@mst.dk. 

 

 

http://nmkn.dk/klage/
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Kopi til: 

Haderslev Kommune 

Lodsejer 

Nabolodsejere 

 

 

Bilag: 

Miljøstyrelsens screeningsskema  

Projektbeskrivelse (generel projektbeskrivelse om minivådområdeanlæg med 

filtermatrice) 

 

 


