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Vedrørende alle amtets påklagede tilladelser til vandindvinding til 
dambrug  
      
På baggrund af en henvendelse fra Dansk Akvakulturs advokat Skovbo, 
Colding, Pedersen har Skov- og Naturstyrelsen været nødsaget til at tage 
stilling til, hvad der er konsekvensen af, at amtet tilsyneladende ikke har 
iagttaget VVM-reglerne som led i sagsbehandlingen af ovenstående sager. 
 
Skov- og Naturstyrelsen mener, at alle nye tilladelser til vandindvinding til 
dambrug jf. vandforsyningslovens1 § 22, stk. 1, er omfattet af VVM-reglerne 
jf. samlebekendtgørelsens2 § 3, stk. 2, og § 9, samt VVM-
bekendtgørelsens3 § 2, stk. 2, nr. 2, jf. stk. 1, således som disse regler må 
fortolkes på grundlag af VVM-direktivet og på grundlag af EF-Domstolens 
og Naturklagenævnets praksis. Der må derfor ikke meddeles vandindvin-
dingstilladelser til dambrug jf. vandforsyningslovens § 18, jf. § 22, før VVM-
proceduren er blevet fulgt 
 
Det fremgår ikke af Skov- og Naturstyrelsen sagsakter, at amtet som VVM-
myndighed har iagttaget VVM-reglerne i forbindelse med amtets behandling 
af ansøgninger om vandindvindingstilladelse jf. vandforsyningslovens § 18, 
jf. § 22.  
 
Dambrugerne må imidlertid antages i god tro at have indrettet sig efter tilla-
delserne. Derfor betinger hensynet til dambrugerne, at deres tilladelser op-
retholdes som udgangspunkt for den videre klagesagsbehandling, hvis 
VVM-myndighedens screening ikke fører til VVM-pligt. I disse tilfælde kunne 
proceduren ikke have påvirket tilladelsen, og dermed er formålet med VVM-
reglerne ikke forspildt. 
 
Hvis screeningen derimod fører til VVM-pligt, er Skov- og Naturstyrelsen 
nødsaget til at hjemvise den pågældende afgørelse om tilladelse som følge 
af ugyldighed. Konsekvensen af en hjemvisning er, at dambruget indtil en 
ny tilladelse foreligger ikke har noget retsgrundlag at basere indvindingen til 
dambruget på.  
 
Skov- og Naturstyrelsen anmoder derfor amtet som VVM-myndighed, om 
snarest muligt at screene ansøgningerne om vandindvinding i de påklagede 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om vandforsyning m.v. nr. 130 af 26. februar 1999 
2 Bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 
3 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 
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afgørelser, for at afgøre om ansøgningen er VVM-pligtig. Det vil som ud-
gangspunkt være den oprindelige ansøgning, der udgør screeningsgrundla-
get, medmindre dambrugsejeren tilkendegiver andet overfor VVM-
myndigheden.  
 
Hvis dambruget ikke selv har påklaget tilladelsen, må Skov- og Naturstyrel-
sen dog gå ud fra, at dambrugets seneste projektforslag stemmer overens 
med tilladelsen. Screeningen skal dermed foretages af amtet på et projekt 
svarende til den gældende tilladelse, medmindre dambrugsejeren tilkende-
giver noget andet.  
 
Der er samtidigt med denne anmodning sendt brev til alle de berørte 
dambrugsejere. Brevet vedlægges i kopi. Af brevet fremgår, at dambruge-
ren hurtigst muligt bør rette henvendelse til VVM-myndigheden for at tilken-
degive, om dambrugeren ønsker, at det er den oprindelige ansøgning, der 
skal være grundlaget for VVM screeningen, eller om dambrugeren ønsker 
at en anden ansøgning, fx svarende til det, der fremgår af den påklagede 
tilladelse, skal danne grundlag for screeningen.  
 
Skov- og Naturstyrelsen overgiver alle klagesager vedrørende vandindvin-
dingstilladelser til dambrug til Miljøklagenævnet pr. 1. januar 2007. Skov- og 
Naturstyrelsen er desuden opmærksom på, at efter den 1. januar 2007 er 
det dambrugets kommune, der er VVM myndighed. 
 
Hvis amtet har spørgsmål vedrørende anmodningen, kan Skov- og Natur-
styrelsens 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 
   
  
  
 


