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Afgørelse om at vandindvindingsboring på Nature Energy
Korskro ikke er VVM-pligtig
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har den 13. december 2016
modtaget anmeldelse til VVM-screening af etablering af grundvandsboring i
forbindelse med Nature Energy Korskro. Anmeldelsen er indsendt via Esbjerg
Kommune.
VVM-kompetencen er pr. 1. februar 2017 overgået til Miljøstyrelsen.
Afgørelse
Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt
og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVMbekendtgørelsen, BEK. nr. 957 af 27. juni 2016 om visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet
ikke skal gennem en VVM-proces.
Sagens oplysninger
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er
fremsendt til SVANA, som indtil 1. februar 2017 i den konkrete sag varetog
kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget. Den daværende
Naturstyrelse udarbejdede i 2013 VVM-redegørelse for biogasanlægget. Staten er
VVM-myndighed, fordi anlægget er koblet op på DONGs naturgasanlæg, som er en
statslig virksomhed og der derfor er statslig bygherre (VVM bekendtgørelsens § 11,
stk. 1).
Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, 14, listepunkt 2c i nævnte bekendtgørelse.
Kommunens og andres kommentarer
Esbjerg Kommune har tilkendegivet, at man agter at give vandindvindingstilladelsen. Boringen vil blive filtersat i sandlaget beliggende under lerlaget, hvorfor
sænkningen i det øvre grundvandsmagasin vil være begrænset, idet denne pågår
over et større område. Der vil derfor ikke eller kun i meget begrænset omfang ske
en sænkning af grundvandstrykniveauet i det øvre grundvandsmagasin.
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På den baggrund vurderes det, at der ikke er nogen områder, der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, som vil påvirkes væsentligt af indvindingen.
Esbjerg Kommune har foretaget en beregning af den forventede sænkning i
nærmest nedstrøms beliggende Natura 2000-område nr. 79 Sneum Å og Holsted
Ådal. Området er beliggende 5 km nedstrøms borelokaliteten.
Kommunen vurderer, at indvindingen ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000området eller de arter, området er udpeget for at beskytte.
Der forefindes ikke arealer indenfor 4 km af indvindingsboringer, hvorpå der er
arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Miljøstyrelsen er enig i kommunens vurdering.
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmeste Natura 2000-område,
Sneum Å eller konkrete bilag IV-arter i dette område, jf. bekendtgørelse nr. 926 af
27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det vurderes, at hverken Natura 2000områdets udpegningsgrundlag eller eventuelle Bilag IV-arter påvirkes.
Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er anmeldt og på
baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte med henblik på
at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt.
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en for projektets påbegyndelse
nødvendig meddelt tilladelse eller dispensation, bør I foretage fornyet anmeldelse
af projektet efter VVM-reglerne for at sikre, at forudsætninger for afgørelsen om
ikke VVM-pligt fortsat er gældende.
For tilladelser eller dispensationer efter planloven gælder, at de bortfalder, hvis de
ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i
tre på hinanden følgende år, jf. planlovens § 56, stk. 1. En screeningsafgørelse om
ikke VVM-pligt antages som hovedregel at følge dette forældelsesprincip i
planlovens § 56, stk. 1.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres den 1. februar 2017 på Miljøstyrelsens hjemmeside
www.mst.dk.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og
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miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
jf. planlovens §§ 58 c og 59 a.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens
hjemmeside.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der
har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for
virksomheder og organisationer, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis
klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning
kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Miljøog 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
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender
herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Gert Agger
+45 9358 8088
geagg@mst.dk

Kopi til:
Esbjerg Kommune
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