Fanø
Spildevandsplan
2020-2029
Bilag 1 - Miljøvurdering

FANØ KOMMUNE
5. JUNI 2019

Fanø Kommune

5. juni 2019

www.niras.dk

Indhold
1

Indledning

3

2

Ikke teknisk resume

3

3

Forslag til spildevandsplan 2020-2029

4

3.1

Planens indhold og formål

4

4

Miljøforhold

4

4.1

Kloakfornyelse og kloakanlæg

4

4.2

Kloakerede oplande og sommerhusområder

5

4.2.1

Nordby og nordlige Fanø

5

4.2.2

Sønderho

5

4.2.3

Sommerhusområder

5

5

0-Alternativ

5

6

Offentliggørelse af afgørelse om ikke at udarbejde
miljøvurderingsplan for spildevandsplanen

5

Bilag 1 - Miljøvurderingsscreening
Bilag 2 – Klagevejledning

7
14

2

Fanø Kommune

Projekt nr.: 10402790
Dokument nr.: 1231963030
Version 1
Revision

5. juni 2019

www.niras.dk

1 Indledning
Byrådet skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i Fanø Kommune. Spildevandsplan erstatter Spildevandsplan 2015 – 2019 med tillæg.

Udarbejdet af TOST
Kontrolleret af MHEM
Godkendt af SBP

Spildevandsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer1,
jf. § 8. Kommunen skal derfor, jf. lovens § 8 stk. 2 vurdere, om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Er dette tilfældet, skal der gennemføres en miljøvurdering, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. lovens § 9.
Nærværende vurdering er foretaget med afsæt i lovens bilag 3, hvori der er fastlagt kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om en plan eller program kan få
væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingsmetoden er uddybet i Miljøstyrelsens
vejledning 2. Vejledningen er på tidspunktet for vurderingen under revision. Fanø
Kommune har i det omfang det er relevant skelet til høringsudkastet.
Der er foretaget en screening af de miljøtemaer, som en miljøvurdering jf. lovens
§ 1, stk. 2, skal omfatte. Screeningen er foretaget i et skema hvor hvert enkelt
miljøtema er gennemgået og vurderet. Fanø Kommune vurderer, at metoden er
egnet, idet den giver et overblik over behandlede temaer. Skemaet fremgår som
bilag 1 til miljøvurderingen.

2 Ikke teknisk resume
Screeningen for miljøvurdering, med vurdering af spildevandsplanens miljøpåvirkninger inklusive begrundelser og bemærkninger fremgår af screningsskema jf. bilag 1. Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor jf. § 8, stk. 1 i lov om miljøvurdering af
planer og programmer ikke omfattet af krav om udarbejdelse af miljøvurderingsrapport.
På baggrund af screeningen vurderer Fanø Kommune, at gennemførelse af
de tiltag der er indeholdt i spildevandsplanen vil have en gavnlig effekt på vandmiljøet og badevandskvaliteten, og at der ikke vil forekomme væsentlige miljømæssige påvirkninger. Det vurderes, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af naturområder, herunder Natura 2000-områder eller udpegningsgrundlaget for disse. Der ændres ikke på den overordnede renseanlægsstruktur i kommunen – Spildevand sendes således fortsat til Esbjerg Øst Renseanlæg.
Der gennemføres spildevandskloakering af 2 områder, tilslutning af sommerhuse i
kloakerede områder hvor 250 sommerhuse forventes tilsluttet i planperioder.
Sommerhusene vil primære være beliggende i nærheden af allerede kloakerede
områder og i nærhed af vandløb.
Der gennemføres derudover i planperioden en handleplan ifht. afdækning af effekter af forøget afstrømning og stigning i havvandstanden ifm. kommunens klimaplan. Det forventes, at der i kommende spildevandsplan gennemføres initiativer
identificeret gennem dette arbejde.

1

Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)
2
Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 2006.
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3 Forslag til spildevandsplan 2020-2029
Fanø Kommune har udarbejdet forslag til spildevandsplan 2020-2029, som ifølge
miljøvurderingsloven skal vurderes i forhold til eventuelle miljøpåvirkninger.

3.1 Planens indhold og formål
I forslaget til spildevandsplanen gøres rede for status og planer på spildevandsområdet, hvor status beskriver tilstanden ved udgangen af 2018, og planerne dækker
årene 2020-2029.
Med spildevandsplanen ønsker Fanø Kommune at bidrage til forbedret spildevandsrensning i det åbne land, hvor der med denne plan fastlægges en prioritering
af spildevandshåndtering i sommerhusområder.
Derudover har Byrådet en målsætning om, at regnvandssystemet i 2050 skal
kunne klare en 5 års regnhændelse og at klimaudfordringer vurderes i alle planer
og konkrete projekter.
Spildevandsplanens tiltag vil tage udgangspunkt i følgende målsætninger:






At sikre balance mellem økonomi, miljøhensyn og forsyningssikkerhed for
borgere og virksomheder.
At sikre sammenhæng mellem forsyningssikkerhed, natur- og miljøhensyn
og klimatilpasning.
At bidrage til høj sundhedstilstand for borgere ved sikker håndtering af spildevandet.
At medvirke til at bevare og udvikle natur- og friluftsoplevelser for borgere.
At medvirke til at sikre god badevandskvalitet.

4 Miljøforhold
I de efterfølgende afsnit beskrives kort spildevandsplanens anlægsmæssige hovedemner, som er udpeget som værende væsentlige.



Kloakfornyelse og kloakanlæg
Kloakering af sommerhuse og -områder samt håndtering af spildevandsrensning i det åbne land.

4.1 Kloakfornyelse og kloakanlæg
Kloaknettet på Fanø er forholdsvis nyt. Der forventes derfor ikke behov for større
fornyelser eller renoveringer i planperioden. Alt regnvand på Fanø afledes enten til
vadehavet via regnvandsledninger eller nedsives lokalt.
Der ændres ikke på den eksisterende renseanlægsstruktur i planperioden. Alt spildevandet fra Fanø afledes fortsat via trykledning til rensning på Esbjerg Kommunes Renseanlæg Øst. Der er indgået aftale om dette med DIN forsyning A/S, Esbjerg Kommune. Mertilledningen fra kloakering af 250 sommerhuse kan rummes
inden for aftalen og renseanlæggets udledningstilladelse.
For at undgå, at kloaksystemer i fremtiden bliver overbelastet som følge af forøget
afstrømning og havvandsstigninger gennemføres en handleplan for afdækning af
effekter.
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4.2 Kloakerede oplande og sommerhusområder
4.2.1

Nordby og nordlige Fanø
Planen omfatter ikke tiltag ifht. helårsbeboelser i området. Området er overordnet
spildevandskloakeret, således at nye bydele er separatkoakerede. Overflade- og
vejvand nedsives lokalt eller afledes til vadehavet.

4.2.2

Sønderho
Planen omfatter ikke tiltag ifht. helårsbeboelser i området. Byen er spildevandskloakeret. Overflade- og vejvand nedsives lokalt eller afledes til vadehavet.

4.2.3

Sommerhusområder
Sommerhuse beliggende tæt på spildevandskloakerede områder vil blive tilsluttet
kloaknettet og nedsivningsanlæg nedlagt. I alt ca. 250 forbrugssteder forventes
kloakeret i planperioden. Sommerhuse som ligger tæt på vandløb og søer prioriteres i planperioden. Sommerhusene på Fanø har generelt et lave vandforbrug og
kun få sommerhuse har pool/spa mv. Der afledes i gennemsnit 38 m3/år spildevand fra sommerhuse på Fanø. Enkelte huse har en afledning på op til 200 m3/år.
Disse er alle tilsluttet spildevandskloak.
Overfladevand nedsives ved alle sommerhuse fortsat helt overordnet ved lokal
nedsivning. Nedsivningsmuligheder på Fanø er overordnet set gode. Der gennemføres dog med planen en kortlægning af grundvandsstanden mhp. at sikre at
bedre grundlag for fremtidig regulering af regnvandshåndteringen.

5 0-Alternativ
Af definitionen på O-alternativet udgør denne ikke det samme som bibeholdelse af
status quo, men indeholder en fremskrivning af den udvikling, som må forventes
at ville ske uden den nye spildevandsplan. Der vil således ikke ske en kloakering af
planens udvalgte områder og tilslutning af sommerhuse samt nedlæggelse af nedsivningsanlæg beliggende i nærhed til vandløb.
Der gennemføres med 0-alternativet derudover ikke handleplan ifht. afdækning af
effekter af forøget afstrømning og stigning i havvandstanden ifm. kommunens klimaplan.
0-alternativet vil ligeledes indebære, at kloakfornyelse kun sker i det omfang, at
der sker brud på eksisterende ledninger.

6 Offentliggørelse af afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurderingsplan for spildevandsplanen
Eftersom det samlet er vurderet, at miljøpåvirkningen fra forslaget til spildevandsplanen ikke vil være væsentlig, er der ikke udarbejdet af en miljøvurderingsrapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer § 8, stk. 1.
Afgørelsen skal i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer
offentliggøres med begrundelse og klagevejledning. Begrundelsen fremgår af nærværende miljøvurdering, herunder screening jf. bilag 1. Klagevejledning fremgår af
bilag 2. Afgørelsen er i øvrigt truffet på baggrund af de oplysninger der foreligger i
sagen og oplysninger som i øvrigt er til rådighed for kommunen.
Afgørelsen offentliggøres på Fanø kommunes hjemmeside.
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I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan afgørelser efter loven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, jf. Miljøbeskyttelsesloven.
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Bilag 1 - Miljøvurderingsscreening
Konklusion

Er planen omfattet af loven - §8, stk. 1

X

Fastlægger planen rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter,
der er omfattet af bilag 1 og 2 - §8, stk. 1, nr. 1

X

Nej

Ja

Miljøvurderingsscreening iht. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer - §
10

Kan planen påvirke udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt
- §8, st. 1, nr. 2

X

Fastlægger planen rammerne for fremtidige projekter, som vurderes at kunne
få væsentlig virkning på miljøet - §8, stk. 1, nr. 3

X

Fastlægger planen anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver
mindre ændringer i sådanne planer eller programmer som vurderes at kunne
få væsentlig indvirkning på miljøet - §8, stk. 2

X

Skal planen miljøvurderes

X

Sammenfatning af miljøvurderingsscreening:
Fanø Kommune har foretaget en miljøvurderingsscreening af forslag til spildevandsplan 2020-2029 og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. Samlet set vurderes gennemførelse af planen således ikke at indeholde tiltag, som vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet
jf. miljøvurderingslovens § 8.
Hovedkriterierne for kommunens afgørelse er at:
planen alene omfatter gennemførelse af kloakering ifht. i alt ca. 250
sommerhuse i planperioden for sommerhuse primært beliggende tæt
på vandløb. Ved kloakeringen nedlægges en række samletanke og
septiktanke.
Planen gennemfører indsatser fra kommuneplanen om klimatilpasning. Disse omfatter en række undersøgelser ifht. stormflodssikring,
vandophobning, kapacitet af kloaksystemet ifht. at kunne rumme en
5 års regnhændelse samt tilstandspejlinger af grundvandsstanden.
planen derudover ikke omfatter tiltag ifht. klaoknettet udover almindelig vedligehold

Planens karakteristika

I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med

Bemærkninger

Meget relevant

Ikke relevant

Planens karakteristika

Relevant i mindre grad

I nedenstående skema gennemgås planens karakteristika med afsæt i lovens bilag
3, pkt. 1

X

Planen omfatter kloakering af
en række sommerhuse
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hensyn til beliggenhed, art, størrelse og
driftsbetingelser eller ved tildeling af midler
I hvilket omfang planen har indflydelse på
andre planer, herunder også planer, som
indgår i et hierarki

Spildevandsplanen tager afsæt i kommuneplan, vandområdeplan mv. men har ikke
som sådan indflydelse på
disse.

X

Planens relevans for integreringen af miljøhensyn specielt med henblik på at
fremme bæredygtig udvikling
X

Planens afsæt er miljøhensyn
gennem sikring af mindre
miljøbelastning gennem kloakering af ejendomme med
nedsivningsanlæg beliggende
tæt på vandløb. Planens sigte
er ligeledes klimasikring og
forbedret badevandskvalitet.

X

Planens afsæt er miljøhensyn
gennem sikring af mindre
miljøbelastning gennem kloakering af ejendomme med
nedsivningsanlæg beliggende
tæt på vandløb. Planens sigte
er ligeledes klimasikring og
forbedret badevandskvalitet.

I hvilket omfang der er miljøproblemer af
relevans for planen

Planens relevans for gennemførelsen af
anden miljølovgivning, der stammer fra
en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering
eller vandbeskyttelse).

X

Der er ikke angivet tiltag i
vandområdeplanen. Gennemførelse af planen vil medføre
en reduktion af miljøbelastningen og således medvirke
til sikring af målsætninger.

Indvirkning på miljøparametre
I nedenstående skema gennemgås planens indvirkning på relevante miljøparametre, jf. lovens § 1, stk. 2. Gennemgangen inddrager især hensynet til indvirkninger, som fremgår af lovens bilag 3, pkt. 2.







Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet
Indvirkningens kumulative karakter
Indvirkningens grænseoverskridende karakter
Faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)
Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske
område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)
Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af:
 Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
 Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier
 Intensiv arealudnyttelse
 Indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt
plan
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Væsentlig

Bemærkninger

Positiv

Planens indvirkning på
miljøparametre

Ikke relevant/
ikke væsrentlig

Fanø Kommune

Overordnet statslig og kommunal planlægning
By- og erhvervsformål, sommerhusområder og tekniske anlæg i
kommuneplanen

Planens områder er sammenfaldende
med kommuneplanens områder.

X

Anden kommunal planlægning

X

Planen omfatter ikke indsatser, som
berører anden kommunal planlægning

Planer iht. Miljømålsloven
Indsatskrav for områderne i Vandområdeplaner

X

Der er ikke udpeget indsatser i vandområdeplanen. Det vurderes, at gennemførelse af planens indsatser vil
medføre en positiv indvirkning på
målsatte miljøområder.

Statslige veje

X

Der er ingen statslige veje eller arealreservationer til statslige veje i
planområdet.

Jernbaner

X

Der er ingen jernbaner eller arealreservationer til jernbaner i planområdet.

Planer iht. Landsplandirektiv (LPD)

X

Der findes ikke LPD

Natur og biologisk mangfoldighed
Fauna og flora samt naturbeskyttelse
jf. Naturbeskyttelseslovens § 3

X

Dele af Fanø er omfattet af habitatområdet Vadehavet, dog ikke arealer
i byzone og sommerhusområder.
En del sommerhuse ligger i områder,
der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I flere områder ligger eksisterende nedsivningsanlæg tæt på
moser og småsøer, herunder området øst for golfbanen og nord for
Strandvejen (Grøndal), området nord
for Paradisdalen og Gåsehullerne
samt det nordlige område i Sønderho. Disse områder er i planen udpeget som fokusområder.
Den eksisterende nedsivning i sommerhusområderne vurderes at kunne
belaste sårbare moser og småsøer
omfattet af naturbeskyttelseslovens
§ 3 og kortlagte habitatnaturtyper i
tilknytning til sommerhusområderne.
Det forventes, at tiltag med målrettet
kloakering af sommerhusområder i
fokusområderne og i områder omkring vandløb vil medføre en reduktion af belastningen i perioden frem
til 2029.
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Væsentlig

Bemærkninger

Positiv

Planens indvirkning på
miljøparametre

Ikke relevant/
ikke væsrentlig

Fanø Kommune

X

Der er registreret arter beskyttet efter habitatdirektivets Bilag IV og andre beskyttede arter i området. Særligt naturtypen klitlavning belastes af
eksisterende nedsivningsanlæg. Bilag
IV arterne spidssnudet frø og strandtudse yngler i småsøer og klitlavninger i området.
Belastningen med næringsstoffer, har
gennem årene betydet en forarmning
af naturen i området, idet lysåbne
artsrige naturtyper er groet til med
tagrør og pilekrat.
Hermed er småsøerne også forringet
som levested for padder.
Belastningen på naturområderne
øges ikke som følge af tiltag i planen.

Natura 2000

Habitatområder

EF-Fuglebeskyttelsesområder

Ramsarområder
Skovrejsning og fredskov

Beskyttelseslinjer jf. naturbeskyttelsesloven

Strandbeskyttelseslinje

Åbeskyttelseslinje

Søbeskyttelseslinje

Skovbyggelinje

Fortidsmindebeskyttelseslinje

X

Dele af Fanø er omfattet af habitatområdet Vadehavet, dog ikke arealer
i byzone og sommerhuszone.

Planen omfatter ikke tiltag, som har
indvirkning på skovrejsning eller
medfører nedlæggelse af skov, herunder fredskov.

X

X

X

X
X
X

Planen omfatter ikke indsatser som
er omfattet af beskyttelseslinier. Indsatser for kloakering vil primært ske
ifht. sommerhuse der ligger tæt på
vandløb.

Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, landskab og geologi
Kulturhistoriske værdier, herunder
fortidsminder, kulturarvsarealer,
værdifuldt kulturmiljø og områder
med kulturhistorisk bevaringsværdi

X

Da der ikke er planlagt anlægsarbejder i den periode spildevandsplanen
dækker, vurderes planen ikke at
have nogen indflydelse på disse områder.

Beskyttede sten- og jorddiger

X

Planen omfatter ikke indsatser som
kan have indvirkning på beskyttede
sten- og jorddiger

Kirker og deres omgivelser

X

Områderne ligger ikke inden for kirkebyggelinjer eller i kirkeomgivelser,
der er kulturarvsarealer.

Fredede eller bevaringsværdige
bygninger

X

Planen omfatter ikke indsatser som
kan have indvirkning på fredede eller
bevaringsværdige bygninger
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Væsentlig

Bemærkninger

Positiv

Planens indvirkning på
miljøparametre

Ikke relevant/
ikke væsrentlig

Fanø Kommune

Fredning, herunder forslag

X

Fanø Syd fredningen omfatter store
arealer mellem sommerhusområdet
Rindby Strand og sommerhusområdet ved Sønderho. Ved Sønderho ligger enkelte sommerhuse indenfor
fredningen. Da der ikke er planlagt
anlægsarbejder i den periode spildevandsplanen dækker, vurderes planen ikke at have nogen indflydelse
på fredede områder.

Landskabelig værdi og større uforstyrrede landskaber

X

Da der ikke er planlagt anlægsarbejder i den periode spildevandsplanen
dækker, vurderes planen ikke at
have nogen indflydelse på disse områder.

Kystnærhedszone (3 km)

Området ligger inden for kystnærhedszonen. Da der ikke er planlagt
anlægsarbejder i den periode spildevandsplanen dækker vil planen ikke
berøres af udpegningen.

Geologiske interesseområder

X

Planen omfatter ikke områder, der i
kommuneplanen er udpeget som
geologisk interesseområde.

Naturparker

X

Planen omfatter ikke områder, der er
udpeget som naturpark.

Beliggenhed i forhold til forsyningssituationen og transport

X

Planen omfatter ikke initiativer, som
kan have indvirkning på forsyningssituatinen eller transport. Der er ikke
råstofområder på Fanø.

Jordforurening jf. jordforureningsloven

X

Der findes ikke arealer kortlagt iht.
jordforureningslovens inden for de
områder som er udpeget som indsatsområder i planen.

Klima, jordbund og vand

Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder

Grundvand

Drikkevandsinteresser

Indvindingsoplande

Drikkevandsboringer

X

X

De planlagte initiativet ifht. kloakering af sommerhuse beliggende indenfor en afstand af 25 meter fra
vandløb forventes medføre en reduktion i udledning af forurenende stoffer til vandløbene. Gennemførelse af
planen vil således have en forventet
positiv indvirkning på vandløbenes
tilstand. Indsatser vil ikke medføre
påvirkning af vådområder.
Alle planens indsatsområder ligger
udenfor områder med drikkevandsinteresser (OD).
Planen omfatter gennemførelse af
handleplan ifht. tilstandspejlinger
ifht. grundvandsspejlet ifht. klimasikring og kortlægning af potentiale for
håndtering af regnvand.
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Væsentlig

Bemærkninger

Positiv

Planens indvirkning på
miljøparametre

Ikke relevant/
ikke væsrentlig

Fanø Kommune

X

Der er registreret lavbundsarealer i
områderne. Områderne er ikke okkerklassificeret. Planens initiativer for
kloakering af sommerhuse beliggende i bl.a lavbundsarealer forventes at medføre en positiv indvirkning.

Befolkning og menneskers sundhed
Støv, støj og luftforurening

X

Der er kun planlagt meget begrænsede anlægsarbejder i planperioden.
Belastning fra transport og kloakering forventes ikke at kunne medføre
væsentlige indvirkninger ifht. støj,
støv og luftforureninger.

Vibrationer

X

Der kan komme vibrationer fra drift
af anlæg samt fra trafik med tunge
køretøjer. Der er dog kun planlagt
meget begrænsede anlægsarbejder i
planperioden. Belastning fra transport og kloakering forventes ikke at
kunne medføre væsentlige indvirkninger ifht. vibrationer.

Sikkerhed og risiko for ulykker

Ved overholdelse af arbejdsmiljøregler mv. forventes tung trafik og anlægsarbejder fra kloakeringsarbejder
i planperioden, som kan medføre
større risiko for ulykker, ikke at
kunne medføre væsentlige indvirkninger.

Friluftsliv/rekreative interesser/grønne områder i planlægningen

X

Naturområderne i sommerhusområdet har rekreativ værdi for beboere/turister. En del tilgroede vandhuller er de senere år blevet oprenset
for at øge områdets værdi for dyreliv
og rekreative værdier. De planlagte
kloakeringer i planperioden forventes
at medføre en samlet positiv indvirkning på friluftsliv og rekreative interesser i planområderne, bl.a gennem
færre gener ifm. driften af nedsivningsanlæg, bedre vandløbskvalitet
og potentielt forbedret badevandskvalitet som følge af reduceret udledning af forurenende stoffer.

Socioøkonomiske effekter og materielle goder
Påvirkning af sociale forhold

X

Planen omfatter ikke tiltag eller iniativer, som vil kunne medføre indvirkning på sociale forhold. Nuværende
aktiviteter, beskæftigelse og omsætning vil være uændret.
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Påvirkning af erhvervsliv

Planen omfatter ikke ændringer i
krav til kloakering af erhvervsvirksomheder. Planens tiltag vurderes
ikke at kunne få indvirkning på erhvervsliv på Fanø.
X

X

Væsentlig

Bemærkninger

X

Materielle goder

Jordbrugsinteresser

www.niras.dk

Positiv

Planens indvirkning på
miljøparametre

5. juni 2019

Ikke relevant/
ikke væsrentlig

Fanø Kommune

Spildevandskloakering af 2 områder
og tilslutning af sommerhuse beliggende kloakopland og i områder hvor
potentiel påvirkning fra eksisterende
nedsivningsanlæg kan medføre miljøpåvirkninger vil være positiv for
Fanø. Det vurderes, at planen og de
tiltag ifht. klimasikring der ligger i
planens handlingsplan vil medføre en
forøgelse af de materielle goder.
Der er ikke områder udpeget som
særligt værdifuldt landbrugsområde i
kommuneplanen i de spildevandsplanens indsatsområder.
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Bilag 2 – Klagevejledning
Denne afgørelse er meddelt i henhold til VVM-lovens §10 og offentligøres ved
annoncering den DATO 2019 på Fanø Kommunes hjemmeside, jf. reglerne om
digital annoncering.
Afgørelsen kan i henhold til VVMM-lovens kapitel 18, jf. § 48 påklages til Natur og
Fødevareklagenævnet indenfor en frist på 4 uger efter meddelelsen.
Idet afgørelsen omfatter et projekt omfattet af Miljøbeskyttelsesloven er følgende
klageberettigede: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at
have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af
visse organisationer, som angivet i Miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100, Offentlige
myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelserne er også klageberettigede efter miljøbeskyttelsesloven.
Klage skal ske via Klageportalen. Adgang til portalen findes på den fælles klageportals hjemmeside www.naevneneshus.dk. Her fremgår også mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.
Logon kan ske ske med NEM-ID.
Klagen sendes via Klageportalen til Fanø Kommune. En klage er indgivet, når den
er tilgængelig for Kommunen 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, som har
truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.
Det koster et gebyr på 500 kr. at klage, som du skal betale med betalingskort i
Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis:
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse
eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø-og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til
at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø-og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø-og Fødevareklagenævnet nævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Hvis afgørelsen
ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra, at afgørelsen er givet.
Ifølge VVM-lovens § 54 kan afgørelsen endvidere prøves ved domstolene.
Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.
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