
 
Udledningstilladels for regnvandbassin E5BR er ikke omfattet af 
krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) 
 
 
 
 
 

 
 

I henhold til Miljøvurderingslovens1 kapitel 4 er der udført 
miljøscreening til vurdering af, om udledning fra regnvandsbassin E5BR 
kan forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet 
omhandler separatkloakering samt nedlæggelse af overløbsbygværk 
ved Fensten by.  
 
Afgørelse 
Odder Kommune har på baggrund af screening efter lovens bilag 3 vur-
deret, at projektet ikke vil have væsentlig negativ påvirkning af miljøet, 
og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). 
 
Afgørelsen træffes efter Miljøvurderingslovens1 kapitel 4, §10. 
 
Afgørelsen er alene, at projektet ikke skal miljøvurderes. Nødvendige 
tilladelser ansøges og meddeles særskilt. 
 
Offentliggørelse 
Odder Kommunes afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside 
den 3. juni 2022. 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 
uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Eventuel klage skal være Od-
der Kommune i hænde senest den 1. juli 2022. 
 
Der klages digitalt via Klageportalen, som findes via borger.dk eller 
virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune 
via Klageportalen.  
 
Der er et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, 
organisationer og offentlige myndigheder. 
 
I Klageportalen sendes klagen automatisk først til Odder Kommune. 
Hvis Odder Kommune fastholder afgørelsen, sender Kommunen klagen 
videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om vide-
resendelsen. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser en klage, hvis den sendes uden 
om Klageportalen, medmindre klager forinden er blevet fritaget for brug 
af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klagepor-
talen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø og Føde-
vareklagenævnet; mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om 
du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan se betingelserne på 
klagenævnets hjemmeside. 
 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørel-
sens offentliggørelse. 
 
Bilag 
Odder Kommunes screeningsskema 
 
Kopi til 
Sundhedsstyrelsen Embedslægen, senord@sst.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; odder@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@ sportsfiskerforbundet.dk; oestjyl-
land@sportsfiskerforbundet.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen, gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
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