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12. december 2016

Afgørelse om ikke VVM-pligt til restaureringsprojekt i Lille Ramsing
Bæk
Skive Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i det offentlige
vandløb Lille Ramsing Bæk. Formålet med restaureringsprojektet er at forbedre vandløbets miljømæssige kvalitet til gavn for vandløbets flora og fauna. Restaureringsprojektet understøtter vandløbets målsætning.
Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2 pkt. 11f i VVM-bekendtgørelsen1,
hvilket betyder, at der skal foretages en VVM-screening af det ansøgte projekt og på denne baggrund 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 derfor foretaget en VVM-screening af restaureringsprojektet. VVM-screeningen er foretaget ud fra kriterierne i VVMbekendtgørelsens bilag 3 og vedlægges som bilag til denne afgørelse.

Afgørelse
Skive Kommune har i henhold til § 3, stk. 1, i VVM-bekendtgørelsen foretaget
en VVM-screening af restaureringsprojektet i Lille Ramsing Bæk på strækningen beliggende på matrikel 3a, Næstild By, Oddense.
Skive Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet
ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at projektet derfor ikke er omfattet af
VVM-pligt.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside – www.skive.dk –
den 12. december 2016.
Begrundelse
På baggrund af VVM-screeningen vurderer Skive Kommune, at restaureringsprojektet i Lille Ramsing Bæk ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligt.
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Påvirkninger fra projektet vil udelukkende forekomme i anlægsfasen samt
være af begrænset og midlertidig karakter.
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Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
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Henvendelse til:
Katrine Tuborg Pasgaard
Direkte tlf.: 99 15 66 42
ktpa@skivekommune.dk

Der er tale om genåbning af en ca. 224 meter rørlagt vandløbsstrækning
samt ændring af brinkanlægget på en 150 meter strækning.
Genåbningen skaber passage til 1244 meter målsat vandløb opstrøms og de
øvrige restaureringstiltag styrker vandløbets naturlige dynamik. Herved forbedres levevilkårene for vandløbets flora og fauna. Skive Kommune har vurderet, at projektet har en gavnlig effekt på vandløbets miljømæssige tilstand.
Vandløbsrestaureringen vurderes have en positiv effekt for de beskyttede
områder.
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura-2000 område
nr. 40. Natura-2000 området udgøres af habitatområde nr. 40 – Karup Å.
Afstanden fra Lille Ramsing Bæk til Natura 2000-området er ca. 10 km.
På grund af afstanden til Natura 2000-området samt restaureringsprojektet
karakter vurderes det ikke, hverken i sig selv eller i kumulation med andre
projekter at påvirke arter eller naturtyper på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.
Ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, er der registreret følgende bilag IV arter i området
omkring Lille Ramsing Bæk: Sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø.
Ingen af arterne vurderes at blive påvirket negativt af genåbningen af Lille
Ramsing Bæk.
Genåbningen af Lille Ramsing Bæk vurderes alene at have en positiv effekt
på områdets værdi som levested for dyr og planter og således også en potentiel positiv effekt på områdets bilag IV arter.
Samlet vurderes det derfor, at restaureringsprojektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. Projektet er dermed ikke omfattet af VVMpligt.

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 senest være indgivet 9. januar 2017.
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 borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
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Bekendtgørelse af lov nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning.
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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-mailadresse til supportfunktionen i Naturog 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

Katrine Tuborg Pasgaard
Skov- og landskabsingeniør

Vedlagt - VVM screeningsark

3

Kopi af dette brev er sendt til:
Lodsejere:

Lars Jul Christensen og Mette Christensen, Kåstrupvej 2, 7860 Spøttrup
Interesseorganisationer:


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



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



Museum Salling: many@muserum.org



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



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



Lystfiskerforeningen for Skive og omegn: helge-jakobsen@fiberpost.dk



Fiskeridirektoratet, Fiskerikontoret, Nyropsgade 30, 1780 København V.
fiskeri@naturerhverv.dk
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