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Afgørelse om, at fornyelse af vandindvindingstilladelse til vanding
af containerkulturer, Skrædderbakken 4, ikke er omfattet af krav
om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Den 18.02.2019

Egedal Kommune har den 15. august 2018 modtaget jeres ansøgning om
vandindvindingstilladelse til vanding af containerkulturer på
Skrædderbakken 4.

Sagsbehandler:

Projektet omfatter fornyelse af tidligere vandindvindingstilladelse.
Indvindingsformålet er vanding af vanding af containerkulturer, få husdyr,
samt forsyning af en enkelt husholdning. Der er søgt om en indvinding på
5.000 m3/år. Den udløbne tilladelse lød på 3.000 m3/år. Den
gennemsnitlige oppumpede mængde i 2008-2017 er 2.000 m3/år.
Størrelsen af arealet som vandes er 1 ha. Tilladt indvindingsforbrug
beregnet ud fra enhedsforbrug og arealanvendelse er på 5.000 m3/år.
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Afgørelse
Vi har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne
påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om
miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i
miljøvurderingsloven.
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet
ikke skal gennem en miljøvurdering. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er
udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens §
39.
Begrundelse
Da der er tale om fortsættelse af en allerede eksisterende vandindvinding
uden nyt anlæg eller udbygning af eksisterende anlæg, forventer vi ikke at
projektet vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning.
I vores vurderingen har vi lagt vægt på, hvilken påvirkning projektet kan
have på nærliggende § 3 beskyttede vandmiljøer eller nærliggende
vandindvindinger. Da der er tale om fortsættelse af en eksisterende
vandindvinding, vurderes projektet ikke at påvirke disse.
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV – arter
Det er Egedal Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere
konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura-2000 områder eller
konkrete bilag IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen.
Det skyldes, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura-2000 område eller
konkrete bilag IV arter væsentligt.
Sagens oplysninger
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Projektet
er omfattet af bilag 2, pkt. 2. UDVINDINGSINDUSTRIEN, d) iii)
Vandforsyningsboringer i miljøvurderingsloven.
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Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er
beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet
ændres, skal projektet ansøges igen med henblik på at få afgjort, om
ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).
Screeningen fremgår af myndighedsscreeningsskemaet i vedlagte
dokument.
Offentliggørelse
Vi offentliggør vores afgørelse udelukkende digitalt den 18.02.2019. Du
kan tilgå materialet på vores hjemmeside www.egedalkommune.dk.
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.naevneneshus.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
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.
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.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Eventuel klage skal således
være modtaget senest den 26. februar 2019.
Betingelser mens en klage behandles
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan
handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer
dette ingen begrænsning 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 byggeog anlægsarbejder standset.
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder
fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
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Med venlig hilsen

Heidi Krüger Troelsen
Planlægger
Byplan og Byggesag
Center for By Kultur og Borgerservice
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