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Landområdet 
J.nr. SNS-480-00001 
Ref. SKELL 
 
 

   
    NN Kommune  
   
  

Den 4. december 2006 
 
Vedrørende tilladelser til vandindvinding til dambrug 
 
Skov- og Naturstyrelsen behandler i øjeblikket en række klagesager over 
vandindvindingstilladelser til dambrug.  
 
Tilladelserne er omfattet af VVM-reglerne jf. samlebekendtgørelsens1 § 3, 
stk. 2, og § 9, samt VVM-bekendtgørelsens2 § 2, stk. 2, nr. 2, jf. stk. 1. En 
tilladelse må derfor som udgangspunkt ikke meddeles før VVM-proceduren 
er blevet fulgt, hvilket amterne tilsyneladende ikke har iagttaget som led i 
deres sagsbehandling af sagerne. 
 
På baggrund af den manglende VVM-procedure har Skov- og Naturstyrel-
sen anmodet dambrugsamterne, om snarest muligt at screene ansøgnin-
gerne til de påklagede afgørelser. Samtidigt har styrelsen rettet henvendel-
se til de enkelte dambrug, med en verserende klagesag, og opfordret dem 
til at tage kontakt til VVM-myndigheden for at aftale nærmere om proces-
sen. 
 
Kommunerne bliver per 1. januar 2007 den nye VVM-myndighed på dam-
brugsområdet og vil blive inddraget i arbejdet. Skov- og Naturstyrelsen har 
derfor fundet det vigtigt, at de berørte kommuner bliver informeret om sagen 
og fremsender hermed til orientering vores standardbreve til henholdsvis 
dambrugsamterne og de enkelte dambrugsejere. 
 
Skov- og Naturstyrelsen vender tilbage med nærmere vejledning om hvor-
dan de verserende sager kan håndteres. 
 
Hvis kommunen har spørgsmål til henvendelsen, kan Skov- og Naturstyrel-
sens sagsbehandlere på dambrugsområdet kontaktes på telefon 39 47 28 
16, 39 47 28 20 eller 39 47 28 31. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Hans Christian Karsten   
 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 
2 Bekendtgørelse om tilladelse m.v. til de anlæg, der er omfattet af miljøvurderinger i henhold 
til lov om planlægning (VVM) nr. 849 af 30. september 1994 


