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 Vkst/Oplandskonsulenterne 

Fulbyvej 15 

4180 Sorø  

Att.: Mikael Kirkhoff Samsøe 

 

 

 

UDKAST 

 

 

 

 

 

Afgørelse om at etablering af et minivådområde, ikke er omfattet af 

krav om udarbejdelse af miljøvurdering.  
 

Kære Mikael Kirkhoff Samsøe 

 

Lejre Kommune har den 23. november 2021 modtaget din ansøgning  på vegne af ejer, 

med supplerende oplysninger modtaget den 22. marts 2022, om screeningsafgørelse 

(VVM) i forbindelse med etableringen af et minivådområde på ejendommen beliggende 

Englerup Gade 41, 4060 Kirke Såby, matr.nr.  4c Englerup By, Kirke Sonnerup. 

 

Projektet skal screenes for, om det forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering. 

 

Vi har nu behandlet din ansøgning. 

 

Projektet er ikke omfattet af krav om miljøvurdering 

Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af 

krav om miljøvurdering (VVM-pligt). 

 

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 1.c, ”Vandforsyningsprojekter 

inden for landbrug, herunder vandings- og dræningsprojekter” og bilag 2, pkt. 10f, 

”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af 

vandløb”. 

 

Denne screeningsafgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke 

skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet (VVM-proces). 

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i dit indsendte ansøgningsskema og på 

baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på 

screeningstidspunktet. 
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Hvis projektet ændres, skal du anmelde den påtænkte ændring til Lejre Kommune, så vi 

kan foretage en vurdering af, om ændringen udløser krav om at der skal udarbejdes en 

miljøkonsekvensrapport. 

 

Offentliggørelse 

Kommunens afgørelse offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside, www.lejre.dk,  

den xxxx xxxx 202x. 

 

Du kan klage over afgørelsen 

Du kan klage over denne afgørelse inden for 4 uger, efter at afgørelsen er offentliggjort. 

Se mere i den vedlagte klagevejledning bilag 1. 

 

Beskrivelse af projektet 

Du har med fuldmagt fra ejer af ejendommen ansøgt om, at etablere et minivådområde 

på ejendommen beliggende Englerup Gade 41, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 4c Englerup By, 

Kirke Sonnerup. 

 

Minivådområder er tekniske anlæg, der skal rense drænvand fra f. eks. marker for 

kvælstof og fosfor. Drænvandet ledes igennem bassiner, som fungerer som naturlige 

renseanlæg, før vandet ledes videre ud i vandløb og søer. 

 

Det ansøgte minivådområde etableres i en lavning/slugt på ejendommen , som i dag 

fremstå som dyrket mark, og får et areal på 2400 m2. Det består af et vådområde og et 

sedimentationsbassin. Vådområdedelen består af flere bassiner der renser drænvandet 

fra det omkringlæggende opland. 

  

Drænoplandet er i den pågældende ansøgning på 23 ha. 

 

Udgravning til minivådområdet vil generere en del jordbearbejdning for at få det 

indarbejdet i terrænet, da det naturlige terræn i området er kuperet. Det betyder at der 

mod syd skal graves 2-2,5 meter af, mens der mod nord skal lægges 2-2,5 meter på. 

Hovedparten af jorden som afgraves vil efterfølgende blive indlejret i brinker og diger 

som en del af anlægget. Udover jorden som genanvendes til opbygning af anlægget, vil 

1778 m3 overskudsjord blive indarbejdet i landskabet nord/øst for anlægget.  

 

Diget som etableres i forbindelse med anlæggelsen af minivådområdet får en højde på 40 

cm og en hældning på 30 grader. Der vil blive sået en digeblanding på brinker og på 

diget, så disse med tiden vil fremstå grønne. De lavvandede zoner etableres med muld, 
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så naturlig flora kan indfinde sig. Alternativt tilplantes lavbundområderne med 

hjemmehørende vådbundsplanter. 

 

Begrundelse for screeningsafgørelsen 

I vurderingen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet, er 

der især lagt vægt på: 

 at minivådområdet er medvirkende til at formindske udledningen af fosfor og kvælstof 

til Isefjorden, 

 at minivådområdet indpasses i området og det eksisterende terræn, således at det 

fremstår så naturligt i området som muligt. 

 

Naturmæssige forhold 

Minivådområdet placeres ca. 490 m sydøst for Natura 2000-området nr. 239, Ryegård 

Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov. Anlægget vil kun have lokal påvirkning. Vi 

vurderer derfor, at det ikke alene eller sammen med andre projekter vil påvirke Natura 

2000-området. 

 

Bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og en række flagermusarter findes 

udbredt forskellige steder i kommunen. Da der ikke ændres på hydrologien i de 

beskyttede naturtyper som er en del af udpegningsgrundlaget eller fældes træer i 

forbindelse med projektet, er det Lejre Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke 

medfører en påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som Natura 2000 

området er udpeget for at bevare. På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters 

forekomst i Danmark og deres valg af levested er det Lejre Kommunes vurdering, at 

lokaliteten ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter. Lejre Kommune vurderer på 

denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse 

af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV. 

 

Drænvandet ledes gennem en rensningsproces i minivådområdet, der resulterer i en 

fjernelse af nitrat og fosfor. Dette vil medvirke til en forbedring af miljøtilstanden i 

Isefjorden. Samtidig vil selve minivådområdet bidrage posistivt i forhold til at udgøre et 

nyt habitat for både flora og fauna i området, og bidrage positivt til biodiversiteten i 

området.   

 

Landskabelige forhold 

Der lægges vægt på, at brink og diger tilsåes med en digegræsblanding, således at 

minivådområdet ikke vil fremstå så markant i landskabet. Minivådområdet placeres i en 

naturlig lavning på arealet, og indpasses det eksisterende terræn, således at det vil 

fremstå så naturligt i området som muligt. 
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Kulturhistoriske forhold 

Minivådområdet ligger i et område, der er  omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse 

af 18. februar 1966 om fredning af Englerup, Ryegård.  

 

Fredningens formål er at bevare status quo på de fredede arealer. Fredningsnævnet for 

Østsjælland har den 25. august 2022 meddelt dispensation fra fredningen til det ansøgte 

minivådområde.  

 

På baggrund af VVM-screeningen, vurderer vi, at projektet ikke vil påvirke miljøet 

væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter 

miljøvurderingsloven. 

 

Partshøring 

Minivådområdet har i forbindelse med ansøgningen om landzonetilladelse været sendt i 

naboorientering hos naboerne. 

 

Lovgrundlag 

 

Afgørelse om ikke-VVM-pligt træffes efter miljøvurderingsloven1, jf. § 21, stk. 1. 

 

Det ansøgte projekt er omfattet af lovens bilag 2, punkt 1.d, ”Vandforsyningsprojekter 

inden for landbrug, herunder vandings- og dræningsprojekter” og lovens bilag 2, pkt. 

10f, ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af 

vandløb”, og skal derfor screenes for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport 

for projektet, jf. lovens § 16. 

 

Jf. lovens § 35, stk. 1, skal berørte myndigheder høres i forbindelse med 

screeningsafgørelser efter § 21. 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, jf. 

miljøvurderingslovens § 39. 

 

Jf. lovens § 49, kan screeningsafgørelsen, for så vidt angår retslige spørgsmål, påklages til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledningen i bilag 1. 

 

Anden lovgivning end miljøvurderingsloven 

Kommunen har i denne screeningsafgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning end 

miljøvurderingslovens bestemmelser. 

 

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021 
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Vær opmærksom på at det ansøgte projekt også vil kræve godkendelse efter vandløbsloven, samt 

landzonetilladelse. 

 

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 25. august 2022 meddelt dispensation fra 

fredningen til det ansøgte minivådområde. 

 

Har du spørgsmål 

Du er velkommen til at kontakte mig på telefon 46464939 eller e-mail mhqa@lejre.dk, hvis 

du har spørgsmål til dette brev. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Maya Aller 

Planlægger 

Center for Teknik & Miljø 

Afdeling for Byggeri 

46464939 

mhqa@lejre.dk 

 
 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

 

• Ansøger 

• Ejer 

• Miljøstyrelsen   

• Naturstyrelsen 

• Landbrugsstyrelsen  

• Danmarks Naturfredningsforening 

• Danmarks Sportsfiskerforbund 

• Dansk Ornitologisk Forening 

• Friluftsrådet 

• Nationalpark Skjoldungernes Land 

• Øvrige parter 

 

Bilag: Bilag 1, Klagevejledning, VVM 

  

  

 

 

 

 

 



 

6 
 

Bilag 1 

Klagevejledning til miljøvurderingsloven, bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

 

Hvad kan der klages til Miljø-og Fødevareklagenævnet over?   

• Afgørelser efter § 21, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

 

Hvem kan klage? 

• Enhver med retlig interesse i sagens udfald,  

• Landsdækkende foreninger og organisationer der som formål har at beskytte natur 

og miljø, eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, 

og har vedtægter og love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 

mindst 100 medlemmer. 

 

Miljø-og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers 

klageberettigelse. 

 

Frist for at indgive klage  

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er 

offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges fristen til den 

efterfølgende hverdag. Offentliggørelse sker på kommunens hjemmeside, www.lejre.dk 

 

Hvordan klager man?  

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen 

til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager 

skal du som privatperson, betale et gebyr på kr. 900 kr., som virksomhed/organisation skal du 

betale 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

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 til den myndighed, der har 

truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Indbringelse for domstolene 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal der ske inden 6 måneder fra den endelig 

afgørelse. 
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