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Screenningsafgørelse: Vådområdeprojekt ved Holmsmose er ikke VVM-pligtigt 

 

Baggrund 

Langeland Kommunes Naturafdeling har anmeldt et vådområdeprojekt ved Holmsmose. Projektet er om-
fattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 10 f og 10 g. 

Projektet omfatter et ca. 32 ha stort areal 

som markeret til højre herfor. 

 

Området består af følgende matrikler, op-
delt som grundejere: 

 

 

Frellesvig By, Tullebølle 8a 
 
Klavsebølle By, Tullebølle 35m 
 
 
Klavsebølle By, Tullebølle 

35d, 35k, 35ak,  
40, 37 

 
 
Klavsebølle By, Tullebølle 

35g, 35h, 35am, 
35b, 35a, 35i 

 
Klavsebølle By, Tullebølle 9a, 9b 

Klavsebølle By, Tullebølle 

 
10a, 35r, 35x, 
 35an 

 
Klavsebølle By, Tullebølle 35ad 
 
Klavsebølle By, Tullebølle 35v, 39 
 
Klavsebølle By, Tullebølle 35ao, 41, 6b 
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Afgørelse 

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. På baggrund af screeningen er 

det 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. 

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 pro-

jektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Langeland Kommunekan træffe afgørelse om det ansøgte.  

 

Såfremt projektet ændres, er I forpligtede til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få af-

gjort om ændringen udløser VVM-pligt.  
 
 
Sagens oplysninger  
Som led i Statens og kommunernes vådområdeindsats er Langeland Kommune projektleder og bygherre 
på vådområdeprojektet, der har til formål at begrænse kvælstofudledningen til Det sydfynske Øhav.   
Projektet har således til formål at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af belastningen med 
kvælstof i vandområdet. Det sker ved etablering og fastholdelse af et vådområde i Holmsmose. Arealet 
er i dag afvandet via en pumpestation, som er placeret ved kysten. En standsning af pumpen vil medfø-
re, at der opstår en permanent lavvandet sø på lokaliteten, omgivet af tidsvis våde og tørre enge. 

 

Projektet gennemføres ved at Holmsmose Pumpelag nedlægges og arealet efterfølgende afvandes via 

naturligt udløb til havet. Arealet vil bestå af et permanent vanddækket areal, samt en randzone med hhv. 

våd eng og tør eng. Pumpen vil ikke blive fjernet, men bevaret som en beredskabsforanstaltning. 

 

I forbindelse med projektgennemførsel vil der på tværs af matrikel 6b Klavsebølle by Tullebølle blive 

etableret en ny adgangsvej til skovmatriklerne øst for projektområdet. På samme matrikel er der planlagt 

terrænregulering for at sikre afvanding og tilpasning til projektområdet. Desuden vil der blive gennemført 

terrænregulering på matrikel 10c og 21a Klavsebølle by, Tullebølle., samt afværgeforanstaltninger af 

hensyn til ejendommen beliggende på matrikel 21d på matrikel 21e, Klavsebølle by, Tullebølle. 

 

Projektet er udformet i samarbejde med lodsejerne, som indgår i en frivillig aftale om erstatning gennem 

en jordfordeling 

 

Afgørelsen forventes offentliggjort på Langeland Kommunes hjemmeside 17. november 2017, med mu-

lighed for at indbringe klager over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra an-

nonceringsdatoen. Selve screeningsdokumentet kan udleveres ved henvendelse til Infrastruktur, Fre-

densvej 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 
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væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.  

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 15. december 2017.   

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 privatperso-
ner 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.  

Søgsmålsfrist 

Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgø-
relsen er meddelt. 

 

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte mig. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Helle Madsen 

Ingeniør 

Infrastruktur 

e-mail: hgm@langelandkommune.dk  

dir. Tlf. 6351 6053 

 

 

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f7801811-8d4c-4a1c-8b36-8b5157420e59
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/naevn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
mailto:hgm@langelandkommune.dk

