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Vedrørende manglende VVM-procedure i forbindelse med tilladelser til 
vandindvinding til ferskvandsdambrug. 
 
Skov- og Naturstyrelsen skrev med brev dateret den 4. december 2006 til 
flere amter, kommuner og dambrugsejere vedrørende manglende VVM-
procedure i forbindelse med tilladelser til indvinding af overfladevand til 
dambrugsdrift. Styrelsen anmodede på den baggrund dambrugsamterne 
om at screene ansøgningerne til de påklagede afgørelser, og anmodede de 
pågældende dambrugsejere om at tage kontakt til VVM-myndigheden for at 
aftale den nærmere proces. 
 
I forlængelse af kommunalreformen er kommunerne per 1. januar 2007 ble-
vet den nye VVM-myndighed på dambrugsområdet. Derfor er det nu kom-
munens ansvar, at sikre at der foretages en VVM screening i alle de verse-
rende vandindvindingsklagesager. Den videre behandling af klagesagerne i 
Miljøklagenævnet afventer screeningsresultatet.  
 
Skov- og Naturstyrelsen opfordrede med brev af 4. december 2006 de en-
kelte dambrugere til at tage kontakt til VVM-myndigheden for at aftale den 
nærmere proces.  
 
Før screeningen igangsættes er det vigtigt at ansøgeren har taget stilling til, 
hvilket projekt der skal screenes. Dambrugeren bør overveje, hvorvidt det er 
det ansøgte projekt eller det projekt, der er meddelt vandindvindingstilladel-
se til, som skal screenes. Uden at styrelsen har taget stilling til de konkrete 
projekter, er det styrelsen vurdering, at i tilfælde hvor det oprindelige an-
søgningsmateriale screenes, vil det i mange tilfælde kunne udløse et krav 
om udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Hvis projektet indeholdt i vand-
indvindingstilladelsen lægges til grund for screeningsafgørelsen, da vil en 
screening i mange tilfælde være tilstrækkelig og ikke udløse en egentlig 
VVM-procedure. Screeningsafgørelsen vil kunne lægges til grund for Miljø-
klagenævnets videre sagsbehandling af klagesagerne.  
 
Skov- og Naturstyrelsen har ikke udarbejdet en ny vejledning til brug for 
kommunernes videre arbejde med VVM-sagsbehandlingen i forbindelsen 
med vandindvindingssagerne. Kommunen skal anvende den generelle vej-
ledning på området, udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet med titlen: 
”VVM-vejledning – om visse offentlige og private anlægs indvirkning på mil-
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jøet. Vejledning af 10. oktober 2001.” Vejledningen samt øvrige relevante 
oplysninger i forbindelse med VVM kan finde på styrelsens hjemmeside se: 
http://www.skovognatur.dk/Emne/Planlaegning/Miljoekonsekvenser/VVM/Inf
o/Vejledninger. 
 
Skov- og Naturstyrelsen vedlægger til brug for kommunernes videre arbej-
de: 

 

• to eksempler på VVM-screeningsafgørelser udarbejdet af Vejle Amt i 
forbindelse med produktionsudvidelser på dambrug og  

• en introduktion til VVM-arbejdet udarbejdet af HUR til brug for kom-
munerne i hovedstadsregionen.  

 
Materialet er tænkt som inspiration og er, som det fremgår, ikke udarbejdet 
af Skov- og Naturstyrelsen som konkret vejledningsmateriale i forbindelse 
med VVM-reglerne.  
 
Skov- og Naturstyrelsen skal afslutningsvis gøre kommunerne opmærksom 
på, at screeningsafgørelser skal offentligt bekendtgøres jf. bekendtgørelse 
om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 
i medfør af lov om planlægning, bek. 1335 af 6. dec. 2006. 
 
Af hensyn til den videre klagesagsbehandling i Miljøklagenævnet, skal 
nævnet orienteres så snart der forelægger en screeningsafgørelse i de ver-
serende klagesager. 
 
Skov- og Naturstyrelsen skal gøre opmærksom på, at hvis Miljøklagenæv-
net træffer afgørelse om, at en sag hjemvises til fornyet behandling i kom-
munen pga. at projektet viser sig at være VVM-pligtigt, vil dambruget stå 
uden gyldig indvindingsret. I dette tilfælde har kommunen mulighed for at 
sikre virksomhedens fortsatte drift ved at give en ny/midlertidig vandindvin-
dingstilladelse på en mindre vandmængde, der ved screening ikke udløser 
VVM-pligt. En sådan fremgangsmåde forudsætter dog, at ansøgeren er 
indforstået med at få en afgørelse på grundlag af et projekt med mindre 
vandmængde og derefter evt. søger om en udvidelse, hvor VVM-
proceduren skal gennemføres. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til dambrugsteamet eller VVM-teamet i 
Skov- og Naturstyrelsens Landområde på tlf. 39 47 28 00. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Hans Chr. Karsten 
kontorchef    
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Adresseliste: 
Billund Kommune, Rådhuset, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted 
Esbjerg Kommune, Rådhuset, Torvegade 74, 6700 Esbjerg 
Favrskov Kommune, Rådhuset, Skovvej 20, 8382 Hinnerup 
Frederikshavn Kommune, Rådhuset, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn 
Hedensted Kommune, Rådhuset, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted 
Herning Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 7400 Herning 
Holstebro Kommune, Rådhuset, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro 
Ikast-Brande Kommune, Rådhuset, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast 
Jammerbugt Kommune, Rådhuset, Toftevej 43, 9440 Aabybro 
Kolding Kommune, Akseltorv 1, 6000 Kolding 
Lemvig Kommune, Rådhuset, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 
Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro 
Morsø Kommune, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors 
Rebild Kommune, Rådhuset, Hobrovej 88,9530 Støvring 
Ringkjøbing-Skjern Kommune, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing 
Silkeborg Kommune, Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg 
Thisted Kommune, Rådhuset, Asylgade 30, 7700 Thisted 
Varde Kommune, Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde 
Vejen Kommune, Rådhuset, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen 
Vejle Kommune, Rådhuset, Skolegade 1, 7100 Vejle 
Vesthimmerland Kommune, Rådhuset, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars 
Viborg Kommune, Rådhuset, Rødevej 3, 1. sal, 8800 Viborg 
Aalborg Kommune, Rådhuset, Boulevarden 13, 9000 Aalborg 
 
 
 
Kopi af brevet er sendt til orientering til: 
Dansk Akvakultur, danskakvakultur@danskakvakultur.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Miljøklagenævnet, mkn@mkn.dk
Miljøcenter Nykøbing Falster, post@nyk.mim.dk
Miljøcenter Odense, post@ode.mim.dk
Miljøcenter Ribe, post@rib.mim.dk
Miljøcenter Ringkøbing, post@rin.mim.dk
Miljøcenter Roskilde, post@ros.mim.dk
Miljøcenter Århus, post@aar.mim.dk
Miljøcenter Aalborg, post@aal.mim.dk
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