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Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for
skovrejsning
Viborg Kommune har den 11. juni 2019 modtaget en anmeldelse fra HedeDanmark
om skovrejsning på din ejendom Træholtvej 26, 8840 Rødkærsbro.
Afgørelse
Viborg Kommune meddeler hermed, at det anmeldte skovrejsning ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 (Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).
I medfør af bekendtgørelsen skal Kommunen efter modtagelse af en anmeldelse af
anlæg omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af dets
art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på
miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport.
Det ansøgte er omfattet af bilag 2 i miljøvurderings-bekendtgørelsen (Pkt. 1 d). Efter disse bestemmelser skal Kommunen foretage en screening for at afgøre om det
ansøgte må kunne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Ifølge § 36 skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderings-pligt, offentliggøres.
Miljøvurderings-afgørelsen bliver sammen med anmeldelsen offentliggjort på Kommunens hjemmeside www.viborg.dk, den 14. juni 2019.
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal
igennem en miljøvurderings-proces
Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der
skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.
Beskrivelse af projektet
Der ønskes rejst skov på 3,6 ha af ejendommen matr. nr. 6b Palstrup Hgd., Højbjerg. Se kort i bilag.
Vurdering af projektets indvirkning på miljøet
Kommunen vurderer samlet set, at det anmeldte anlæg ikke vil medføre sådanne
påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport.
Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at der ikke er beskyttelsesinteresser på arealet i form af fortidsminder, søer og åer og beskyttede naturtyper.
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Yderligere oplysninger
Ifølge § 8 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur
skal skovplantning anmeldes til kommunen, som skal vurdere, om skovplantningen
er i overensstemmelse med kommuneplan, naturbeskyttelsesloven m.m.
Etableringen af skov kan påbegyndes, hvis kommunen ikke inden 4 uger efter anmeldelsen har fremsendt en begrundet afvisning.
Kommunen afviser ikke den anmeldte skovrejsning, da den ikke er i strid
med kommuneplanen eller den arealanvendelseslovgivning, som kommunen
administrerer.
Er en anmeldelse ikke udnyttet 5 år efter indsendelsen, bortfalder den.
Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.
Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.
Klagevejledning
I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan afgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og
miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du, som privatperson, betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer og virksomheder skal betale kr.
1.800. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager,
der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen
videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen
kan imødekommes.
Søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
afgørelsens offentliggørelse.
Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.
Bilag:
• Ansøgning, VVM anmeldelse samt kort
Kopi af dette brev og bilag er sendt til:
• HedeDanmark, att. Søren Peder Knudsen
• Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, dnviborg-sager@dn.dk
• Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk

• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., viborg@dof.dk
• Viborg Museum, oldtid@viborg.dk

Med venlig hilsen
Bente Andersen
Arkitekt

