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Afgørelse om, at regulering af en strækning af Tinkerup Å ikke er
omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).
Gribskov Kommune, har udarbejdet ansøgning om VVM-screening af et
projekt vedrørende regulering af en ca. 240 meter lang strækning af
Tinkerup Å fra st. 1546 til st. 1786. Reguleringen omfatter udskiftning af
Ø60 og Ø70 betonrør til en Ø100 betonledning, samt udskiftning af 3 stk.
Ø100 brønde til 3 stk. Ø125 brønde.
Et udkast til afgørelse til reguleringen fremlægges i offentlig høring fra den
7. juni 2018 til den 5. juli 2018 og behandles særskilt efter vandløbsloven.
Regulering af vandløb er opført på bilag 2 til lov om ”Miljøvurdering af
planer og programmer og konkrete projekter” (VVM-loven)1 under punkt 10f
(anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og
regulering af vandløb) og der skal derfor skal foretages en VVM-screening af
projektet.
Afgørelse
Gribskov Kommune, Miljømyndigheden har på baggrund af ansøgers VVMansøgningsskema gennemført en screening af projektet i forhold til de
relevante kriterier, som er i VVM-lovens bilag 6. Gribskov Kommune har
vurderet, at reguleringen af den 240 meter lange strækning ikke vil påvirke
miljøet væsentligt.
Gribskov Kommune har på den baggrund vurderet, at projektet ikke er
VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven.
Afgørelsen om ikke VVM-pligt offentliggøres på Gribskov Kommunes
hjemmeside den 7. juni 2018. Screeningsafgørelsen er alene en afgørelse
om, at projektet om regulering af en 240 meter lang vandløbsstrækningen
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ikke skal gennem en VVM-proces, inden kommunen kan træffe de øvrige
fornødne afgørelser i sagen.
Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i VVM-ansøgningsskemaet,
og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på
vurderingstidspunktet. Hvis projektet ændres, skal det anmeldes igen, så
der kan tages stilling til, om den påtænkte ændring udløser VVM-pligt.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er
meddelt, jf. VVM-lovens § 39.
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Området ligger ikke i, eller har tilknytning til et Natura 2000 område. Dog er
kommunen forpligtet til, at tage hensyn til levesteder for bestemte
dyrearter, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV, også hvis disse
levesteder ligger uden for Natura 2000 områder2.
Vi vurderer, at der kan være forekomster af spidssnudet frø og stor
vandsalamander i området. Arterne er optaget på Habitatdirektivets bilag
IV. Alle arterne lever dog i tilknytning til vandhuller og forekommer ikke i
rørlagte vandløb. Gribskov Kommune vurderer derfor, at reguleringen af
vandløbsstrækningen ikke vil påvirke bestande af de før nævnte arter.
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 hovedformål har
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige
brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 59, stk. 2.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklage-nævnet. 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
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.
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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
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 og klagen skal dermed være modtaget i klagenævnet
senest den 5. juli 2018.
Betingelser mens en klage behandles
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen,
indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre
eller ophæve afgørelsen.
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling
Danmarks Sportsfiskerforening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling
Friluftsrådet
Friluftsrådet kreds Nordsjælland
Miljøstyrelsen
Bilag A: Ansøgning om screeningsafgørelse (VVM) for regulering af Tinkerup
Å.
Bilag B: VVM – screeningsskema.
Med venlig hilsen
Jonna Højer Jensen
Ingeniør
Team Byg og Miljø
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