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VVM screeningsafgørelse  
Afgørelse om ikke VVM-pligt af flytning af overkørsler (reguleringsprojekt) i 
Vandåen.  
Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning i henhold til miljøvurderingslo-
vens § 18 om nedlæggelse af eksisterende betonbro og etablering af en ny beton-
bro i det offentlige vandløb Vandåen ved Sæbyvej 102, 9340 Asaa.  
 
Brønderslev Kommune har foretaget en screening af projektet og har på det oply-
ste grundlag vurderet, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt og dermed ikke 
er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).  
 
Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020).  
 
Sagens baggrund 
For at forbedre tilgængeligheden og adgangsvejen på Sæbyvej 102, ønsker lodsejer at 
omlægge den primære adgangsvej ind til ejendommen. Omlægningen af adgangsvejen 
gør det nødvendigt at flytte krydsningen af Vandåen. 
Den nye placering af vejen, vil give bedre oversigtsforhold ved ind/udkørsel og dermed 
minimere risikoen for uheld. 
Ejendommens nuværende primær adgangsvej, ligges ud som græs og gøres til en gang-
adgang. Ejendommens nuværende sekundære vej sløjfes, til fordel for en ny primærvej 
der ligger parallelt med den nuværende. Parallelforskydningen af vejen gøres for at sikre 
bedre oversigtsforhold ved ind og udkørsel til ejendommen (Se Figur 1). 
Den nuværende bro er i så dårlig stand at det ikke kan svare sig at udfører reparationer, 
derfor udskiftes den til en ny. Ved etablering af den nye primærvej, flyttes den nuværende 
overkørsel ca. 8 m opstrøms. Den nye overkørsel etableres som en betonbro, med en 
spændvidde på 350cm og placeres så vandløbsbunden føres ubrudt gennem. Den nye 
overkørsel etableres med en brede på 7m. 
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Figur 1 - oversigtskort 

Kommunens vurdering og afgørelse  
Brønderslev Kommune vurderer, at ovennævnte projekt er omfattet af VVM-be-
kendtgørelsens bilag 2, pkt. 10f, som omhandler ”anlæg af vandveje, som ikke er 
omfattet af Bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb”. 
 
Screeningen af projektet er foretaget på baggrund af et VVM-ansøgningsskema til-
sendt af ansøger, supplerende informationer og kriterierne i miljøvurderingslovens 
bilag 6. VVM-ansøgningsskemaet er vedlagt som bilag til denne afgørelse (bilag 
2).  
 
Brønderslev Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet og truf-
fet afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af 
miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Herunder forstås, at 
projektets art, dimension og placering ikke forventes at medføre forurening, støjge-
ner, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.  
 
Afgørelsen er begrundet i, at projektet ikke er af en sådan karakter og omfang, at 
aktiviteten må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Derudover 
lægges der vægt på at vandløbsreguleringen er ændring (nedlæggelse og nyetab-
lering med tilsvarende dimensionering) af en eksisterende overgang i vandløbet og 
derfor ikke vil ændre væsentligt ved de nuværende afstrømningsforhold i vandlø-
bet. 
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Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25. juni 
2020). Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke 
skal gennemgå en miljøvurderingsproces (VVM redegørelse).  
 
Brønderslev Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i Habitatbekendtgørelsen vurderet, at det 
ansøgte ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt. 
 
Projektet kan først påbegyndes når de nødvendige tilladelser er indhentet. Dette 
gælder reguleringstilladelse fra vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttel-
sesloven samt tilladelse til flytning af adgangsvej fra vejmyndigheden i Brønderslev 
Kommune.  
 
Offentliggørelse og klage  
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 17. januar 2023 sammen med 
screeningsskemaet.  
 
VVM-screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er blevet beskrevet 
for Brønderslev Kommune og de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på scre-
eningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres eller udvides, er bygherre forpligtiget til at ansøge om den påtænkte 
ændring/udvidelse, hvis ændringen/udvidelsen kan have væsentlige skadelige virkninger 
på miljøet jf. Miljøvurderingsloven bilag 2 pkt. 13a.  
 
Afgørelsen bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller 
ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.  
 
Afgørelsen kan påklages inden for 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse på kommu-
nens hjemmeside. Du kan læse mere om reglerne for at klage i vedlagte klagevejledning 
(Bilag 1). 

Med venlig hilsen 

Kasper Iversen Weidick 
Sagsbehandler 
Natur og Miljø 
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Bilag 1: Klagevejledning – afgørelse om ikke-VVM-pligt  
 
Hvad kan der klages over?  
Kommunens afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan påklages til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål. Nævnet kan gøre kommunens 
afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid med gældende 
retsregler.  
Hvem kan klage?  

 Miljøministeren  
 Enhver med retlig interesse i sagens udfald  
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyt-

telse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen, på betingelse af:  

o at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumente-
rer deres formål, og  

o at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.  
Hvornår udløber klagefristen?  
Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været 
offentliggjort på kommunens hjemmeside.  
Hvordan klager jeg?  
Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klagepor-
talen, som du finder på http://www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk 
eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen.  
For behandling af klager skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter 
om du er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr 
på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du kan betale 
gebyret med betalingskort i Klageportalen eller få tilsendt en faktura.  
Miljø- og 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 frita-
get for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev 
Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Føde-
vareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
Klagegebyr  
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet oven-
for.  
Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:  
klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

 du får helt eller delvist medhold i din klage eller  
 din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse el-

ler fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Kan afgørelsen udnyttes, hvis der klages?  
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens af-
gørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte af-
gørelsen, da den kan omgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

http://www.borger.dk/
www.virk.dk
www.borger.dk
www.virk.dk
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Klager kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klagen får opsættende virk-
ning.  
Domstolsprøvelse  
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domsto-
lene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens 
afgørelse er meddelt.  
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.  
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Teknik og Miljø´s registrering og behandling af personoplysninger  
Teknik og Miljø registrerer og behandler de modtagne personoplysninger.  
For at kunne behandle din sag, kan det være nødvendigt, at Teknik og Miljø indsamler op-
lysninger om dig hos andre offentlige myndigheder, herunder ministerier og styrelser.  
I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af den til enhver tid gældende 
særlovgivning, herunder Vejloven, Vandforsyningsloven, Landbrugslovgivningen, Plan-
loven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Byggeloven, samt Databeskyttel-
sesloven og Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).  
Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arki-
veringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke 
længere adgang til dem.  
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve oplys-
ninger rettet og i visse tilfælde slettet.  
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyt-
telseslovgivningen.  
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljø´s behandling af dine personop-
lysninger.  
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.  
Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver er Mikkel Mose Baltsersen, Brønderslev 
Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk, 
Tlf. 99455455.


