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Afgørelse om ikke VVM-pligt - Skovrejsning
Assens Kommune, Miljø og Natur har hermed behandlet din anmeldelse af skovrejsning på din
matrikel nr. 5m Orte By, Orte – se nedenstående kort. I henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 973
af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal
projektet ansøge hos VVM myndigheden, idet projektet er omfattet af bilag 2.
Afgørelse
Assens Kommune har foretaget en VVM-screening af ansøgte skovrejsning – se vedlagte VVM
screeningsskema. På baggrund af screeningen er det Assens Kommunes afgørelse, at ansøgte
projekt ikke er VVM-pligtigt, idet det er kommunens vurdering, at projektet ikke påvirker miljøet
væsentligt.
Afgørelsen er truffet på baggrund af miljøvurderingslovens § 21 (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25.
juni 2020).
Begrundelse for afgørelsen samt afgørelsens forudsætninger kan ses i vedlagte screeningsskema.
Denne afgørelse er afgrænset til at omhandle VVM-bekendtgørelsen og udelukker ikke, at der
skal foretages ansøgning efter andre regler. Afgørelsen vil kunne ses på kommunens hjemmeside
i 4 uger. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den ansøgning, som er indsendt til
Assens Kommune.
Skovrejsningen skal screenes igen, hvis den ikke er gennemført inden 3 år fra denne meddelelse
er offentliggjort.
Afgørelsen kan påklages af personer eller foreninger med interesse i sagen og jf. nedenstående
klagevejledning.
Venlig hilsen
Bjarke Giil Clausen
Miljømedarbejder
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Klagevejledning:
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder 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 Assens Kommune, der har truffet afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Assens Kommune i Klageportalen. Privatpersoner
skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på
1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk
overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret
ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som
udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde til det.
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Figur 1: Skovrejsningen vil finde sted inden for det grønskraverede område
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