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Afgørelse om, at der ikke er VVM pligt (krav om miljøvurdering) vedrørende 
regnvandsbassing i Ørstedbyen, Rudkøbing 

VVM myndigheden ved Langeland Kommune har modtaget en ansøgning om screening af  
et regnvandsbassin beliggende i Ørstedbyen, del af matrikel 5ae Skrøbelev By, Skrøbelev  
samt 2C Henninge By, Skrøbelev i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og konkrete projekter. 

  
fig.1 
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Projektbeskrivelse 

Bassinets udstrækninger er market på fig. 1. Regnvandsbassinet skal modtage 
overfladevand fra 2 boligområder. Bassinet opmagasinerer vandet med udledning til Vejlen. 
Bassinet anlægges med et effektivt volumen på 395 m3 og et konstant vådvolumen på 120 
m3.  Udløbet fra bassinet vil ske via dykket afløb med en maksimal afstrømning på 2  l/sek. 
Bassinet udføres som et jordbassin med konstant vandspejl, således den vil fremstå som en 
sø.  Bassinet vil blive tilpasset omgivelserne og vil indgå som et rekreativt element i områ-
det.  

  
Vurdering 

Langeland Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven1, da 

”Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand” er oplistet på lovens 

bilag 2, 10g. Projektet skal således som et minimum screenes efter LBK 448. 
 
Det skal derfor igennem en screenings proces vurderes, om projektet er omfattet af krav om 

miljøvurdering (VVM-pligt) inden, det kan tillades. Screeningen skal danne grundlag for en 

vurdering af, om projektet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering må antages 

at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Langeland Kommune er kompetent myndighed, idet projektet ikke er omfattet af bestemmel-

ser i miljøvurderingslovens kapitel 6, § 17 stk. 2-7 eller kapitel 2 i myndighedsbekendtgørel-

sen2 

 

 

Afgørelse 
Langeland Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at det beskrevne projekt 

ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og kommunen har truffet afgørelse om, 

at projektet ikke er VVM-pligtigt, dvs. der ikke er krav om miljøvurdering.  

Vurderingen er fortaget med baggrund i bygherrens oplysninger og efter miljøvurderingslo-

vens bilag 6. 

Der er i afgørelsen blandt andet lagt vægt på;  

• at vandføringen i vandløbet ikke påvirkes væsentligt 

• at projektet ikke vil påvirke beskyttet natur  

 
 

1 Bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 

2 Bekendtgørelse nr. 447 af 10/05/2017 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)  
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• at projektet ikke vil påvirke egnede levesteder for arter opført på Habitatdirektivets bi-

lag IV og at projektet derfor ikke vil skade bilag IV arter eller deres yngel- og eller ra-

steområder. 

 

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017). 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse til at påbegynde projektet, men alene en afgørelse 

om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Langeland Kommune kan træffe 

afgørelse om det ansøgte. 

 
Såfremt projektet ændres, er I forpligtede til at anmelde den påtænkte ændring med henblik 
på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. 
 

Afgørelsen forventes offentliggjort på Langeland Kommunes hjemmeside den 16. januar 

2020 med mulighed for at indbringe klager over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net inden for 4 uger fra annonceringsdatoen. Selve screeningsdokumentet kan udleveres 

ved henvendelse til Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing 

 
Høring af berørte myndigheder 
Langeland Kommune har udpeget og foretaget høring af følgende berørte myndigheder: 

• Langeland Kommune, grundvand, vandløb og naturafdeling 

• Langelands Forsyning 

• Langelands Museum 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge planlovens §§ 58 og 
59. Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interes-
se i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen 
af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen. 

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra offentliggørelsen.  

Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Langeland Kommune om klagen giver 
anledning til at ændre afgørelsen. Hvis Kommunen fastholder afgørelsen, sender vi relevan-
te oplysninger i sagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for 
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer Miljø- og 
Fødevareklagenævnet gebyret. 

Hvis du mener, du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du kontak-
te Langeland Kommune. Om du fritages, er Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. 

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f7801811-8d4c-4a1c-8b36-8b5157420e59
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/naevn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
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Søgsmålsfrist 

Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt. 
 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Helle Madsen 

Teknik og Miljø 

 

Kopi til:  
Langeland Kommune, spildevandsafdeling, jumola@langelandkommune.dk 
Dansk Skybrudsrådgivning, Jcf@ds-raad.dk 
 

mailto:jumola@langelandkommune.dk

