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Afgørelse om, at sænkning af eksisterende elkabel i vandløb ikke er omfattet
af krav om VVM-pligt
Langeland Kommune har modtaget en ansøgning fra Veksel A/S, omhandlende tilladelse
til at sænke et eksisterende elkabel til en større dybde. Det drejer sig om det privat afløb
fra Piledybet, som angivet på næste side. Ansøger har den 2. juni 2020 afleveret en ansøgning til afgørelse af, om projektet er omfattet af VVM-pligt.
Vurdering
Langeland Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven1, bilag 2 pkt. 10. INFRASTRUKTURPROJEKTER, f) ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet
af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb”
Projektet skal således som et minimum screenes efter LBK 1225.
Det skal derfor igennem en screeningsproces vurderes, om sænkningen af kablet 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 screeningen vurderet, at det beskrevne projekt
ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og kommunen har truffet afgørelse om, at udskiftningen ikke er VVM-pligtigt, dvs. der ikke er krav om miljøvurdering.
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Bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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Bekendtgørelse nr. 913 af 130/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, program-
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Langeland Kommune har gennemgået de indsendte oplysninger og foretaget en vurdering i forhold til det omgivende miljø og fundet, at det ansøgte, ikke kan have væsentlige
skadelige indvirkninger på miljøet.
Vurderingen er fortaget med baggrund i oplysninger fra VEKSEL A/S og efter miljøvurderingslovens bilag 6.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 1225 af
25/10/2018).
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse til at påbegynde projektet, men alene en afgørelse om, at nedgravningen af kablet i udløbet, ikke skal gennem en miljøvurdering, før
Langeland Kommune kan træffe yderligere afgørelser om det ansøgte.
Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er VEKSEL A/S forpligtet til at anmelde
den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt.
Afgørelsen forventes offentliggjort på Langeland Kommunes hjemmeside den 23. juni
2020 med mulighed for at indbringe klager over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra annonceringsdatoen. Selve screeningsdokumentet kan udleveres ved henvendelse på mail til: hgm@langelandkommune.dk
Det ansøgte projekt, der ligger til grund for afgørelsen
Projektet vedrører en sænkning af et eksisterende kabel, der krydser et privat udløb i
Piledybet. Krydsning vedrører matr. 45kæ, 45bf, samt 45ks alle Hesselbjerg By, Humble,
Mellem Piledybet 15C og Ristingevej 129 b-h.

Figur 1. Krydsning (grøn) med elkabel (rød) af afløbet fra Piledybet (blå).
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VEKSEL A/S har oplyst, at elkablerne oprindeligt blev anlagt for højt, hvorfor man, for at
lette oprensning af vandløbet, ønsker at sænke dem til større dybde. Der vil blive gravet
i en længde på 10 meter tværs over vandløbet. Der ilægges 2 stk. føringsrør Ø110 mm,
som kablerne bliver trukket. Gravedybde: 1 m under vandløbsbund.
Opsætning af stem er kun kortvarigt i anlægsfasen. Overkrydsningen foretages i sommerhalvåret, hvor der i forvejen er isat stem opstrøms i Piledybet. Det er gøres hvert år
for at tilbageholde vand og sikre et for området gunstigt vandspejl. Grøften er dermed
tilnærmelsesvis tør i sommerhalvåret.
Området for overkrydsningen ligger i Natura 2000 habitatråde 111 Sydfynske Øhav. I
den forbindelse har Langeland Kommune vurderet, at projektet ikke påvirker udpegningsgrundlaget for området eller vandløbets flora og fauna, idet overkrydsningen ikke
forårsager en tilstandsændring, såfremt ovenstående efterkommes.

Der er i afgørelsen lagt vægt på:
•

at projektet ikke vil påvirke beskyttet natur.

•

at projektet gennemføres, når vandløbet er løbet tørt.

•

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 yngelog eller rasteområder.

•

at vandløbet ikke påvirkes af projektet.

Øvrige bemærkninger
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er omfattet
af VVM-reglerne.
Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i projektet som beskrevet i ansøgningen
samt i ansøgning om VVM-screening af 2. juni 2020 og baggrund af de miljømæssige
forudsætninger, der er gældende på afgørelsestidspunktet.
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.
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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.
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.
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men udnyttelse af afgørelsen
sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen, jf. § 53.
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative
afgørelse foreligger, jf. § 54.
Aktindsigt
Langeland Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af Forvaltningsloven3 og Offentlighedslovens4 § 7 er mulighed for aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Anmodning om aktindsigt kan rettes til Langeland Kommune, Teknik og Miljø, Fredensvej
1, 5900 Rudkøbing eller teknik.miljoe@langelandkommune.Ligeledes skal kommunen
efter persondataloven gøre opmærksom på, at dine henvendelser og øvrige oplysninger i
sagen bliver registreret i Langeland Kommune. Yderligere oplysninger kan indhentes hos
Langeland Kommune teknik.miljoe@langelandkommune.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen
Helle Madsen
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Forvaltningsloven. LBK nr 433 af 22/04/2014
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Offentlighedsloven. – LOV nr 606 af 12/6/2013
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