Den 02-09-2022

Afgørelse om ikke VVM-pligt

J.nr. 06.02.03-G01-1-22

Medbenyttelse af dræn er ikke omfattet af VVM-pligt

Natur og Miljø
Rådhusvej 8

Ejer af matr.nr. 7l, Lynge-Eskilstrup By, Lynge, har den 20. september 2021 søgt om
tilladelse til at medbenytte et eksisterende dræn beliggende på ansøgers ejendom.
Baggrunden for tilladelsen er, at ansøger ønsker at anlægge en ridebane på et areal
som nu anvendes som fold.
Projektet indebærer, at der skal udføres et nyt drænanlæg, der skal tilsluttes en eksisterende privat drænledning. Anmeldelsen er behandlet i henhold til bekendtgørelse af
lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 973 25.
juni 2020).
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Afgørelse om ikke VVM
Sorø Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil
kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet
efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(nr. 973 25. juni 2020).
Screeningsskema fremgår som bilag til afgørelsen.
Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse vil blive annonceret på
Sorø Kommunes hjemmeside http://soroe.dk/nyheder den 14. september 2022.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf.
miljøvurderingslovens § 39.
Du og andre kan klage over tilladelsen inden 4 uger, det vil sige senest d. 12. oktober
2022. Se mere i afsnittet om klagevejledning.

Redegørelse og begrundelse
Ejer af Lorupvej 16, 4180 Sorø, har den 20. september 2021 søgt om tilladelse til at
medbenytte et eksisterende dræn beliggende på ansøgers ejendom. Det eksisterende
dræn har udløb i en privat rørlagt grøft på naboens ejendom, som leder til en åben
privat grøft.
Det er Sorø Kommunes vurdering, at drænet er omfattet af vandløbslovens § 52, da
vandløbet er rørlagt og således er anlagt med et særligt formål. Det kan ikke udelukkes at andre matrikler er tilsluttet drænet. Den nedstrøms rørlagte grøft er beliggende
naboens matrikel. Der er således en interesse i drænets funktion og tilstand. Ansøger
har indhentet partserklæringer fra berørte lodsejere. Erklæringerne er vedlagt ansøgningen, og der er ikke modtaget bemærkninger til det ansøgte. Medbenyttelse af dræn
kræver tilladelse i henhold til vandløbsloven. Tilladelsen udsendes samtidigt med
denne VVM-afgørelse. Det følger af tilladelsens vilkår, at de nye ikke giver anledning
til ændret vandføring i drænsystemet.
Der vil ikke være væsentlige ulemper for naboer mv. under etableringen af dræn, da
projektområdet ligger langt fra naboerne.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige
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.
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. Miljø- og 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 d. 12. oktober 2022. 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.

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
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