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VVM-afgørelse vedr. reguleringsprojekt for Lisevanggrøften (spuns)
Halsnæs Kommune har den 10. marts modtaget anmeldelsen af reguleringsprojekt for Lisevanggrøften.
Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 10 g regulering af vandløb, og der skal
derfor gennemføres en VVM-screening, jf. §§ 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1440 af 23/11/2016 om
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning. Bek.
Afgørelse
På baggrund af vedhæftede VVM-screening har Halsnæs Kommunes vurderet, at reguleringsprojektet
for Lisevanggrøften ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
Afgørelsen er truffet i medfør af § 3 i bekendtgørelse 1440 af 23/11/2016 om vurdering af visse
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Halsnæs Kommunes hjemmeside den 6. april 2017.
Klagevejledningen
Du kan klage til Planklagenævnet over kommunens afgørelse for så vidt angår retlige forhold.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag,
forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til 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 med betalingskort betale et gebyr.
Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisatioenr skal betale 1.800 kr. Klagen bliver
først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.
Planklagenævnet 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
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en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk er en vejledning til, hvordan man
klager.

Sagen kan indbringes for domstolene senest 6 måneder fra dags dato.
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. Kontakt Halsnæs
Kommune i tvivlstilfælde.
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