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Screenningsafgørelse – Klavsebølle
Baggrund
Skovdyrkerne Øerne har på vegne af dig, anmodet om udarbejdelse af en VVM-screening
på baggrund af et ønske om at plante skov på dele af matriklerne 6b,10d samt 21e
Klavsebølle By, Tullebølle. Projektområdet ses her nedenfor.
Der ønskes at tilplante i alt ca. 3,6 ha.

Afgørelse
Langeland Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2
pkt. 1d, nyplantning af skov. Det skal derfor igennem en screenings proces vurderes, om
projektet er omfattet af krav om miljøvurdering inden, der kan gives tilladelse.
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 har på baggrund af screeningen vurderet, at det beskrevne projekt
ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og kommunen har truffet afgørelse om,
at projektet ikke er VVM-pligtigt, dvs. der ikke er krav om miljøvurdering.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
Kontakt databeskyttelsesrådgiveren på e-mail dbr@langelandkommune.dk eller tlf. 23 99 01 40.
www.langelandkommune.dk

Der er i afgørelsen blandt andet lagt vægt på;


at projektet ikke vil påvirke beskyttet natur.



at projektet er beliggende uden for negative skovrejsningsområder



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 skovrejsningen bliver passet ind i landskabet.



at matriklen er et mindre areal iforhold til dyrkningsarealet.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017).
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse til at påbegynde projektet, men alene en afgørelse
om at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Langeland Kommune kan træffe afgørelse om det ansøgte.
Såfremt projektet ændres, er I forpligtede til at anmelde den påtænkte ændring med henblik
på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt.
Afgørelsen forventes offentliggjort på Langeland Kommunes hjemmeside 25. oktober 2018,
med mulighed for at indbringe klager over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra annonceringsdatoen. Selve screeningsdokumentet kan udleveres ved
henvendelse til Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge planlovens §§ 58 og
59. Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen
af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.
Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra offentliggørelsen.
Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Langeland Kommune om klagen giver
anledning til at ændre afgørelsen. Hvis Kommunen fastholder afgørelsen, sender vi relevante oplysninger i sagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer Miljø- og
Fødevareklagenævnet gebyret.
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Hvis du mener, du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du kontakte Langeland Kommune. Om du fritages, er Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.
Søgsmålsfrist
Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er meddelt.
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen

Helle Madsen
Teknik og Miljø

Kopi til:
 Skovdyrkerne Øerne, Jakob Nielsen, email: jni@skovdyrkerne.dk
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