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Afgørelse – Forslag til ny vandforsyningsplan 2018 – 2027 for Dragør Kommune
skal ikke miljøvurderes
Tårnby Kommune har foretaget en vurdering af, om forslaget til ny vandforsyningsplan 2018 –
2027 for Dragør Kommune er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 2 i bekendtgørelse af
lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).
Screeningen for miljøvurdering af planer omfatter følgende:
Step 1 – Indledende screening
Det undersøges, om planen fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2, og om
området er beliggende inden for eller i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde.
Step 2 – Planens indvirkning på miljøet (screening)
Der foretages en vurdering af planforslagets indvirkning på en række miljøparametre. Screeningen
er således en indledende vurdering af potentielle miljøpåvirkninger ved realisering af planen.
Step 1 og 2 er således en indledende vurdering af potentielle miljøpåvirkninger ved realisering af
planforslaget. Screeningen af planen er gennemgået i bilag 1.
Afgørelse
Tårnby Kommune har screenet projektet efter kriterierne i bekendtgørelsen.
Tårnby Kommune har på baggrund af screeningen af planforslaget vurderet, at forslaget til den nye
vandforsyningsplan ikke påvirker miljøforhold væsentligt. Der skal derfor ikke udføres en
miljørapport. Screeningsafgørelsen er ikke en godkendelse af den nye vandforsyningsplan, men
alene en afgørelse om, at planen ikke skal gennem en SMV-proces. Tårnby Kommune udfører
efter bemyndigelse denne opgave for Dragør Kommune.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan inden for 4 uger fra meddelelsesdatoen påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. 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 fristen til den følgende hverdag.
Afgørelsen kan ifølge miljøbeskyttelseslovens §§ 98, 99 og 100 påklages af adressaten for
afgørelsen, enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, sundhedsstyrelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete
afgørelse, lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative
interesser som formål, og som har meddelt at de ønsker underretning om afgørelsen.
En evt. retlig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
Klage indgives via Klageportalen på Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Klageportalen er
desuden tilgængelig på www.borger.dk og www.virk.dk , hvor der logges på med NEM-ID. Klagen
TÅRNBY RÅDHUS
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup
Mail: kommunen@taarnby.dk • www.taarnby.dk
Man-ons 10-14, tors 10-17.30, fre 10-13.30. I øvrigt tidsbestilling efter aftale

TÅRNBY KOMMUNE

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 betale et gebyr i
Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal
du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen.
Myndigheden videresender herefter anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelse om,
hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene inden 6
måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Aktindsigt
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen, herunder
resultater af virksomhedens egenkontrol jf. Forvaltningsloven[1], Offentlighedsloven[2] og Lov om
aktindsigt i miljøoplysninger[3].
Underretning
Afgørelsen er endvidere sendt til:
Københavns Lufthavne A/S (CPH), miljøafdeling, maf@cph.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, trost@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, digitalpost@dn.dk
TÅRNBYFORSYNING A/S, info@taarnbyforsyning.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; taarnby@dof.dk
HOFOR A/S, hofor@hofor.dk
Afgørelsen vil blive annonceret på Dragør Kommunes hjemmeside.

[1]
[2]
[3]

LBK nr. 433 af 22/04/2014. Bekendtgørelse af forvaltningsloven
LOV nr. 606 af 12/06/2013. Lov om offentlighed i forvaltningen
LBK nr. 980 af 16/08/2017. Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
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