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VVM-screening af reguleringsprojekt i Skovmose 

Sønderborg Kommune har den 6. september 2022 modtaget en anmeldelse 

om, at Grundejerforeningen Birkemose ønsker at forlænge en eksisterende 

grøft samt anlægge nye drænledninger og brønde til at erstatte eksisterende 

drænledninger. De eksisterende drænledninger sløjfes, da det ikke længere er 

muligt at vedligeholde drænledningerne. 

 

Etablering af grøfter og drænledninger samt sløjfning af drænledninger er 

regulering af vandløb, som er opført på bilag 2 i Miljøvurderingsloven1, under 

følgende punkt: 

 

Punkt 10.f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning 

og regulering af vandløb. 

 

Projekter på bilag 2 kan være VVM-pligtige. For at afgøre dette, er der 

foretaget en VVM-screening, som er en vurdering af, om et projekt kan få 

væsentlig indvirkning på miljøet ud fra fastlagte kriterier givet af bilag 6 i 

ovennævnte lov. 

 
Afgørelse 

Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at anlæg 

af nye drænledninger med brønde, forlængelse af eksisterende grøft og 

sløjfning af dræn ikke er VVM-pligtigt. 

 

Sønderborg Kommunes screeningsskema er vedlagt som bilag. 

 

Påvirkning er begrænset til Grundejerforeningen Birkemose 1. Trafikgener vil 

kun kunne forekomme i Birkemose i forbindelse med anlæggelse af 

drænledninger, da grøften graves i et græsområde uden for 

sommerhusgrundene. Anlægsperioden er begrænset til mellem få dage og op 

til et par uger alt afhængigt af vejrforhold. Projektet har til formål at afhjælpe 

områdets udfordringer med for meget vand. En del af projektområdet ligger i 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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et området med middel risiko for okkerudledning. Det er vurderet af afdeling 

Vand og Natur, at der vil være en begrænset udledning, der ikke vil have 

negativ effekt på miljøet, og det kræver derfor ikke en tilladelse efter 

miljøbeskyttelsesloven. 

 

På baggrund af denne VVM-screening vurderes det, at projektet ikke er 

omfattet af krav om miljøvurdering. Projektet er dermed ikke VVM-pligtigt. 

 

Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og det er 

således ikke miljøvurderingspligtigt. 

 

Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den 2. 

november 2022. 

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men en afgørelse om, at projektet 

ikke skal gennemgå en VVM-proces, før kommunen kan træffe afgørelse i 

sagen. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte godkendelse efter 

anden lovgivning, f.eks. vandløbsloven.  

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som 

Grundejerforeningen Birkemose 1 har oplyst og på baggrund af de 

miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne, er Grundejerforeningen 

Birkemose 1 forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer jf. 

Miljøvurderingslovens § 18 med henblik på at få afgjort, om ændringen 

udløser VVM-pligt. 

 
Klagevejledning 

Sønderborg Kommunes afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan 

påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. § 49 i Miljøvurderingsloven. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via 

https://kpo.naevneneshus.dk. 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 som fremgår af www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med 

betalingskort i Klageportalen. 

 

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 fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 

begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes.  

https://kpo.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Klagen skal være indtastet i Klageportalen senest onsdag den 30. november 

2022. 

 

Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:  

 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 

ophæves,  

 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den 

påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, 

som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid. 

 
Civilt søgsmål 

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge Miljøvurderingslovens § 54 stk. 1 være 

anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen 

påklages - inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Henriette Hansen 

Vand og Natur 

Telefon: 29 17 08 66 

E-mail: htha@sonderborg.dk 

 

Bilag: VVM-screening  

 

En kopi af denne afgørelse er sendt til:  

Organisation E-mail 

Danmarks Naturfredningsforening dnsoenderborg-sager@dn.dk; dn@dn.dk 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk; soenderjylland@friluftsraadet.dk   

Dansk Ornitologisk Forening soenderborg@dof.dk; natur@dof.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk; sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Museum Sønderjylland planer@msj.dk 
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