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Den 4. december 2006 

   
   NN Dambrug 

 
 
 
Vedrørende behandling af klage over NN Dambrugs vandindvindings-
tilladelse.  
      
På baggrund af henvendelse fra Dansk Akvakulturs advokat Skovbo, Col-
ding, Pedersen har Skov- og Naturstyrelsen været nødsaget til at tage stil-
ling til, hvad der er konsekvensen af, at Deres ansøgning om vandindvin-
dingstilladelse er omfattet af VVM-reglerne1.  
 
VVM-reglerne har tilsyneladende ikke været inddraget i amtets sagsbe-
handling af Deres sag, selv om det er et led i amtets forpligtelse som VVM-
myndighed.  
 
Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at alle nye tilladelser til vandindvinding til 
dambrug jf. vandforsyningslovens2 § 22, stk. 1, er omfattet af VVM-reglerne 
jf. samlebekendtgørelsens3 § 3, stk. 2, og § 9, samt VVM-
bekendtgørelsens4 § 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.  
 
Første led i en VVM-procedure for ansøgninger om at indvinde vand til 
dambrug er at fastslå, om ansøgningen har en karakter, så den må antages 
at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette kaldes en VVM-
screening.  
 
Hvis amtet gennem VVM-screeningen ikke finder, at projektet har en sådan 
karakter, kan denne afgørelse påklages til Naturklagenævnet. I dette tilfæl-
de kan amtet godt meddele en tilladelse til vandindvinding, før en eventuel 
klagesag er afgjort af Naturklagenævnet.  
 
Hvis amtet derimod afgør, at det aktuelle projekt anses for at kunne påvirke 
miljøet væsentligt, er projektet VVM-pligtigt. Dermed skal projektet ud i of-
fentlige høringer, og der skal vedtages et plantillæg, før der kan træffes af-
gørelse i sagen. De bemærkninger, som kommer frem i forbindelse med 

                                                 
1 VVM står for Vurdering af visse projekters Virkning på Miljøet. VVM reglerne er indført i 
dansk ret på baggrund af EU's VVM direktiv: direktiv 85/337/EØF 
2 Bekendtgørelse om lov om vandforsyning m.v. nr. 130 af 26. februar 1999 
3 Bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 
4 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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offentliggørelsen, skal indgå som en del af beslutningsgrundlaget for amtets 
afgørelse i forhold til ansøgningen. 
 
Det fremgår ikke af Skov- og Naturstyrelsen sagsakter, at amtet som VVM-
myndighed har iagttaget VVM-reglerne i forbindelse med behandlingen af 
Deres ansøgning om vandindvindingstilladelse.  
 
De har formentlig allerede indrettet dambruget på de vilkår som står i tilla-
delsen. Ellers ville De ikke lovligt kunne indvinde vand. Derfor vil Skov- og 
Naturstyrelsens fortsætte sin klagesagsbehandling af denne sag, hvis VVM-
myndighedens screening ikke fører til VVM-pligt. 
 
Hvis VVM-myndighedens screening derimod fører til, at Deres ansøgning er 
VVM-pligtig, skulle Deres ansøgning have været i offentlig høring. I disse 
tilfælde bliver Skov- og Naturstyrelsen nødt til at hjemvise Deres tilladelse til 
ny behandling i amtet, fordi den er ugyldig. Konsekvensen af en sådan 
hjemvisning er, at De ikke længere har ret til at indvinde vand til dambruget. 
Det har De først, når De på ny har ansøgt om en vandindvindingstilladelse 
og har fået tilladelsen. 
 
Skov- og Naturstyrelsen har sendt amtet en anmodning om at VVM-screene 
Deres ansøgning om vandindvinding. De bør derfor hurtigst muligt rette 
henvendelse til amtet. Amtet skal vide, om De ønsker at bruge den oprinde-
lige ansøgning som grundlag for VVM-screeningen, eller om De ønsker, at 
en anden ansøgning skal danne grundlag for screeningen, fx en ansøgning 
som svarer til det, der fremgår af den påklagede tilladelse.  
 
Det er afgørende for amtets screening, at der er klarhed over, hvilken an-
søgning, der skal screenes. Hvis ikke amtet hører noget andet fra Dem, vil 
det som udgangspunkt være den oprindelige ansøgning, der bliver scree-
net.  
 
Hvis De ikke selv har påklaget tilladelsen, må Skov- og Naturstyrelsen gå 
ud fra, at Deres seneste projektforslag stemmer overens med tilladelsen. 
Screeningen vil dermed blive foretaget af amtet på et projekt svarende til 
den gældende tilladelse, medmindre De tilkendegiver noget andet. Det er 
vigtigt, at De tager kontakt til amtet snarest for at få en afklaring. 
 
Alle klagesager vedrørende vandindvindingstilladelser til dambrug overgår 
til Miljøklagenævnet pr. 1. januar 2007. Efter årsskiftet skal henvendelser 
om Deres sag rettes til Miljøklagenævnet.  
 
De skal desuden være opmærksom på, at dambrugets kommune efter den 
1. januar 2007 bliver VVM-myndighed, og overtager Deres sag fra amtet. 
Skov- og Naturstyrelsen sender denne kommune en orientering om brevet 
her. 
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Hvis De har spørgsmål til denne underretning, er De velkommen til at kon-
takte Skov- og Naturstyrelsens sagsbehandlere på dambrugsområdet på 
telefon 39 47 28 16, 39 47 28 20 eller 39 47 28 31. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Hans Christian Karsten 
 
 
 
 
 
Hvis De er repræsenteret af en konsulent i klagesagen, er kopi af dette brev 
sendt til denne.  
Hvis der er andre klagere i sagen er kopi tillige sendt til dem. 
Dambrugets kommende kommune efter den 1. januar 2007, får tilsendt en 
orientering om dette brev. 
  
 


