Afgørelse om at Regulativ for Gartnerrenden ikke skal miljøvurderes
Afgørelse
Sorø Kommune har på baggrund af vedlagte screening i henhold til § 8, stk. 2, nr. 1
og bilag 3 i Miljøvurderingsloven samt resultaterne af høringerne efter § 32 vurderet,
at vandløbsregulativet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er
pligt til at foretage en miljøvurdering af det reviderede Regulativ for Gartnerrenden.
Afgørelsen træffes efter § 10 i Miljøvurderingsloven1.

Den 09-04-2021
J.nr. 09.40.10-P21-1-20
Ejendom:
Natur og Miljø
Rådhusvej 8
4180 Sorø
Se åbningstider
på hjemmesiden

Baggrund
Sorø Kommune reviderer samtlige vandløbsregulativer dels da de er af ældre dato og
dels for at harmonisere regulativerne fra de tre tidligere kommuner (Stenlille, Dianalund og Sorø), der nu udgør Sorø Kommune.
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Louise Jessen Schack
57876378
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Grundlaget for udarbejdelse af regulativer er:




§ 12 i vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019
Afsnit 7 i cirkulære nr. 21 af 26. februar 1985 om vandløbsloven
Tidligere regulativer og projekter.

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 og 2 fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøvurdering, ved offentlige myndigheders tilvejebringelse af planer og programmer, af om
planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i
planen skal der kun gennemføres en miljøvurdering hvis, den må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Den 30-04-2020
J.nr. 01.16.04-P19-1-20
Ejendom: 8458
Natur og Miljø
Rådhusvej 8
4180 Sorø
Se åbningstider
på hjemmesiden
www.soroe.dk

Louise Jessen Schack

Vandløbsregulativer betragtes som et plan eller et program indenfor vandforvaltning.
Et vandløbsregulativ dækker et mindre område, og derfor skal kommunen gennemføre en vurdering efter § 8, stk. 2, nr. 1 af, om planen kan få eller kan forventes at få
væsentlig indvirkning på miljøet.

Bekendtgørelse af lov nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer, og af konkrete
projekter (VVM).
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Kommunen skal jf. § 10 i Miljøvurderingsloven træffe afgørelse om, hvorvidt planen efter § 8, stk. 2, nr. 1 er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal kommunen inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter §
32.
Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering vil blive annonceret på
Sorø Kommunes hjemmeside http://soroe.dk/nyheder den 12. april 2021.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf.
miljøvurderingslovens § 39.
Du og andre kan klage over afgørelsen inden 4 uger, det vil sige senest 10. maj 2021.
Se mere i afsnittet om klagevejledning.
Redegørelse og begrundelse
Med revisionen af regulativet for Gartnerrenden i 2021, er den væsentligste ændring i
regulativet:



Den væsentligste ændring, er konverteringen fra DNN til DVR90. Administrationen af koter i regulativerne har gennem de seneste 10 år foregået ved
konvertering mellem referencesystemerne. Med denne ændring gøres det
enklere at anvende værktøjer som GPS, hydraulisk software m.m. når data
indsamles, sammenlignes, og behandles.

Derudover har mange af regulativets bestemmelser fået ændret ordlyd, uden væsentlige indholdsmæssige ændringer.
For nærmere detaljer om regulativ revisionen henvises til redegørelse for Gartnerrenden jf. § 2 i bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.
Sorø Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på, at



regulativet viderefører den skånsomme vedligeholdelse, der
har været gældende for vandløbet i en meget lang årrække



at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger ved regulativrevisionen



at der ikke sker ændring i krav til vandløbets profil



at projektet ikke påvirker drikkevand,



at projektet ikke påvirker sårbar natur, Natura 2000, biodiversitet eller
bilag IV arter



at regulativet i øvrigt ikke vurderes at have indflydelse på andre miljømæssige forhold eller på kulturarv og vandafledning.

Høring

Sorø Kommune har hørt berørte myndigheder, parter og offentligheden om screeningen og udkast til screeningsafgørelse, i en periode på 8 uger. Der indkom ikke bemærkninger eller høringssvar.

Klagevejledning
En afgørelse efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, kan påklages efter reglerne
fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, dvs.
vandløbsloven.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende/lokale 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.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til
Sorø Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal hos Nævnenes
Hus. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljøog Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan
ses på www/naevneneshus.dk. 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 Sorø Kommune, der videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt de kan imødekomme din anmodning.

Klagefristen udløber den 10. maj 2021. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil
sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage
skal således være tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen (det vil sige, at
du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59
på den dag, hvor klagefristen udløber.

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
Orientering om klage
Hvis Sorø Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage
over afgørelsen, orienterer kommunen ansøger herom.
Sorø Kommune orienterer ligeledes ansøger, hvis kommunen modtager en klage
over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.
Herudover orienterer kommunen ikke ansøger.
Med venlig hilsen

Louise Jessen Schack
Miljømedarbejder

Bilag:


Screeningsskema for Gartnerrenden

Høringsliste:


Berørte bredejere m.fl.



natur@soroe.dk



vandløb@soroe.dk



Danmarks Sportsfiskerforbund. E-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk



Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalt. E-mail: sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk



Sorø Lystfiskerforening. E-mail: peter.machholdt@mail.dk



Sorø Vandløbslaug. E-mail: sorovandlobslaug@gmail.com



Bæredygtigt Landbrug. E-mail: jura@baeredygtigtlandbrug.dk



Danmarks Naturfredningsforening. E-mail: dnsoroe-sager@dn.dk



DN-Lokalkomité Sorø. E-mail: dnsoroe@gmail.com



DN Sorø formand: Niels Hilker, Smedevej 66, 4180 Sorø, e-mail: niels.hilkers@gmail.com



Dansk Ornitologisk Forening. E-mail: natur@dof.dk



Dansk Ornitologisk Forening, Lokalforening. E-mail: soroe@dof.dk



Sorø Å-laug, Jakob Dyhr, jakob@saltofte.dk

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Sorø
Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Læs mere om dine rettigheder her:
http://soroe.dk/databeskyttelse

