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Afgørelse om, at ny indvindingstilladelse for Tullebølle Vandværk, ikke er omfattet krav om
miljøvurdering og tilladelse efter miljøvurderingsloven
Langeland Kommune har modtaget en ansøgning om VVM-screening fra Tullebølle Vandværk, vedrørende
ny indvindingstilladelse. Indhold i tilladelsen vedrører en reduktion af indvindingsmængde fra 50.000 m3 til
35.000 m3. Indvindingsoplandet er angivet med blåt på fig.1.

Fig. 1: Indvindingsopland til Tullebølle Vandværk

Vurdering
Langeland Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven1, bilag 2 pkt. 2 litra d
”Dybdeboring, herunder vandforsyningsboringer” samt bilag 2 pkt. 10 litra m ”Arbejder i forbindelse med
indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand”.
Projektet skal således som et minimum screenes efter LBK 1225.

1

Bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det skal derfor igennem en screenings proces vurderes, om reduktionen er omfattet af krav om
miljøvurdering (VVM-pligt) inden, det kan tillades. Screeningen skal danne grundlag for en vurdering af, om
projektet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning
på miljøet.
Langeland Kommune er kompetent myndighed, idet projektet ikke er omfattet af bestemmelser i
miljøvurderingslovens kapitel 6, § 17 stk. 2-7 eller kapitel 2 i myndighedsbekendtgørelsen2
Afgørelse
Langeland Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at indholdet i den nye indvindingstilladelse
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf.
miljøvurderingslovens § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en
miljøkonsekvensrapport jf. lovens § 15.
Langeland Kommunes vurdering er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger i den indsendte
ansøgning dateret den 21. april 2022 og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende
på screeningstidspunktet
Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6 (Kriterier til bestemmelse af,
hvorvidt projekter omfattet af lovens bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering).
Langeland Kommune har ved vurderingen af, at projektet ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og
derved kan gennemføres uden miljøvurdering og tilladelse navnlig lagt vægt på:
•
•
•

at projektet ikke vil kunne påvirke Natura2000 områder væsentligt
at projektet ikke vil påvirke egnede levesteder for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV og at
projektet derfor ikke vil skade bilag IV arter eller deres yngel- og eller rasteområder.
at der ikke sker tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af
naturbeskyttelseslovens §3 som følge af realisering af projektet.

Såfremt projektet ændres, er I forpligtede til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort
om ændringen udløser VVM-pligt.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har være
udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingsloven.
Anden lovgivning mv
Langeland Kommune gør opmærksom på, at der med afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering,
ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle
nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt og bliver annonceret den 19. maj 2022 på Langeland
Kommunes hjemmeside www.langelandkommune.dk under ”Tilladelser og afgørelser”.
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Bekendtgørelse nr. 913 af 130/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og

konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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Klagevejledning
Denne afgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af
enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som
formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelse som hovedformål og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål og som
repræsenterer mindste 100 medlemmer jf. miljøvurderingslovens §50. Afgørelsen kan desuden påklages af
Miljø- og Fødevareministeren.
Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen. Disse link fører dig til klageportalen:
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen.
Klagen skal være modtaget via klageportalen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato.
Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr som fremgår af
klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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 Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900
Rudkøbing, mail: teknik.miljoe@langelandkommune.dk, der herefter videresender anmodningen til Miljø og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter, at du
modtager dette brev. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato.
Klagen har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar.
Miljø og Fødevareklagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, herunder kræve igangsat arbejde
standset, og ændre afgørelsen.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Helle Madsen
Teknik og Miljø
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Bilag:
•

Ansøgningsmateriale

Kopi til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
RegionSyd, kontakt@rsyd.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, langeland@dn.dk
Dansk Botanisk Forening, fynskredsen@botaniskforening.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Friluftsrådet, sydfyn@friluftsraadet.dk
Langeland Forsyning A/S, post@langeland-forsyning.dk
Grundvandsafd. Langeland Kommune, siskkr@langelandkommune.dk

