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Afgørelse om ikke VVM-pligt for reguleringer i Glattrup Bæk
Projektet omfatter omlægning af brinkanlæg i Glattrup Bæk til 1:5, samt udlægning af runde natursten på 50-80 mm. Reguleringen foretages på to delstrækninger af vandløbet, hver på 7-10 meter.
Formålet med reguleringen er at styrke vandløbets rekreative værdi for brugerne af den nærliggende natursti.
Reguleringen af vandløb er omfattet af bilag 2 pkt. 11F i VVMbekendtgørelsen1, hvilket betyder at der skal foretages en VVM-screening af
det ansøgte projekt. På baggrund af denne screening skal der træffes afgørelse, om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering vurderes
at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed være omfattet af
VVM-pligt.
Skive Kommune har foretaget en VVM-screening af reguleringsprojektet.
VVM-screeningen er foretaget ud fra kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag
5 og er vedlagt som bilag 1 til denne afgørelse.
Afgørelse
Skive Kommune har, i henhold til § 3, stk. 1, i VVM-bekendtgørelsen, foretaget en VVM screening af projektet.
Skive Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at reguleringsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af
VVM-pligt.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside –
www.skive.dk/annoncering, den 11. oktober 2016.
Begrundelse
På baggrund af VVM-screeningen vurderer Skive Kommune, at den anmeldte
regulering ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Dermed er der ikke
VVM-pligt på projektet.
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I vandløbet ved de regulerede strækninger er der udlagt større sten i vandløbet. Det vurderes, at disse sten kan medvirke til at forbedre leveforholdene
for smådyrsfaunaen, der er tilknyttet vandløbet. Det øvrige bundsubstrat i
vandløbet udgøres primært af sand. I forbindelse med projektet stilles vilkår
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om, at Glattrup Bæk ikke må blive tilført okkerholdigt vand eller jord, og at
den fremtidige vedligeholdelse i vandløbet kun må administreres af vandløbsmyndigheden i Skive Kommune. Hermed er det Skive Kommunes vurdering, at projektet ikke påvirker de miljømæssige forhold negativt.
Påvirkningerne fra projektet er begrænset til to delstrækninger af 7-10 meters længde langs Glattrup Bæk. Vandløbsmyndigheden stiller i forbindelse
med lovliggørelsen af projektet vilkår om, at vandløbets bundbredde og -kote
ikke må ændres. Herved vurderes det, at de afstrømningsmæssige forhold i
vandløbet ikke påvirkes.
Projektet vurderes ikke at påvirke landskabs- og kulturinteresser eller fredede områder.
Projektet kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, idet Glattrup Bæk er beskyttet på strækningerne, og reguleringerne foretages i et
område, der er registreret som beskyttet mose.
Fra projektet er der ca. 800 meter i luftlinje til Limfjordens kyst i Skive By.
Idet dette område i forvejen er stærkt påvirket af menneskers aktivitet, er
det Skive Kommunes vurdering, at projektet ikke udgør en yderligere belastning for de kystnære arealer.
Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 40: Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder. Området ligger ca. 950 m vest for projektområdet.
Det ansøgte projekt vurderes ikke at have nogen påvirkning på Natura 2000
området eller dets udpegningsgrundlag.
Arter beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV må ikke fanges, slås ihjel eller
forstyrres med vilje, og deres levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.
Ifølge faglig rapport nr. 635 (2007) er der registret flere beskyttede arter af
flagermus og padder, samt odder i området. Skive Kommune har ikke registreret beskyttede arter i projektområdet i nyere tid, men det kan ikke udelukkes at de forekommer der nu, eller kan forekomme der i fremtiden.
Det vurderes, at potentielle leve- eller opholdssteder for bilag IV arter ikke
påvirkes væsentligt af den ansøgte regulering.
Samlet vurderes det, at det ansøgte projekt i Glattrup Bæk ikke vil medføre
væsentlige påvirkninger på miljøet. Projektet er dermed ikke omfattet af
VVM-pligt.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i forhold til retslige
spørgsmål i henhold til § 58, stk. 1, pkt. 4, i Planloven2.
I henhold til lovens § 59 kan en klage indgives af enhver med retlig interesse
i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. lovens § 60. En
klage skal dermed være modtaget senest den 8. november 2016.
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Klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal ske ved anvendelse af den digitale
selvbetjeningsløsning, Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden
af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Som klager skal du
logge på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med
NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til Skive Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Vejledning om anvendelse af Klageportalen findes på borger.dk. På Natur- og
Miljøklagenævnet hjemmeside (www.nmkn.dk) findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål
og svar” samt telefonnummer og e-mail-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet. Selve Klageportalen indeholder korte hjælpetekster, som vejleder klageren gennem forløbet med indsendelse af en klage,
herunder hvilke konkrete informationer, der skal sendes med.
Natur- og Miljøklagenævnet 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 om dette til Skive Kommune. Skive Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
En klage over afgørelsen har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar. Natur- og Miljøklagenævnet kan
desuden i henhold til Planlovens § 60, stk. 5, beslutte at en meddelt tilladelse
ikke må udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet.
Søgsmål
Denne afgørelse kan i henhold til Planlovens § 62 indbringes for domstolene.
Ønskes afgørelsens gyldighed prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller, hvis sagen påklages,
inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Lone Rykær Hansen
Projektmedarbejder

Bilag
1. Skema for VVM-screening i Glattrup Bæk
A. Oversigtskort Glattrup bæk i 1:50.000
B. Oversigtskort Glattrup bæk i 1:5.000

Kopi af dette brev er sendt til:
Ansøger:

Skive Kommune, att. Kent Larsen, keal@skivekommune.dk
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Lodsejer:

Skive Kommune, att.: sk@skivekommune.dk
Interesseorganisationer

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning: svana@svana.dk

Danmarks naturfredningsforening: dn@dn.dk og skive@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk og jkm@sportsfiskerforbundet.dk

Lystfiskerforeningen for Skive og omegn: helgejakobsen@fiberpost.dk

Muse®um Salling: many@muserum.org

Ornitologisk Forening: natur@dof.dk og skive@dof.dk

Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd: a.e.oppel@vip.cybercity.dk
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