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Afgørelse om ikke at gennemføre en strategisk miljøvurdering af
Vandhandleplan for Tønder Kommune 2009-2015
Et forslag til Vandhandleplan for Tønder Kommune 2009-2015 fremlægges i offentlig høring.
Afgørelse
I henhold til § 4 stk. 4 i Lov om strategisk miljøvurdering 1 har Tønder Kommune besluttet,
at, der ikke skal gennemføres en strategisk miljøvurdering af vandhandleplanen.
Begrundelse
Forslaget til Vandhandleplan for Tønder Kommune 2015 er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i Miljømålsloven2, og på baggrund af Statens vandplaner 1.10, Vadehavet og 4.1,
Vidå-Kruså.
For alle Statens vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter § 3, stk. 2 i
lov
om miljøvurdering af planer og programmer gælder, at hvis planer og programmer alene
indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på
grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på
miljøet.
Hvis kommunens handleplan alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der
ikke tale om en ny plan, hvis der imidlertid er foretaget ændringer eller præciseringer i
handleplanen i forhold til Statens vandplan, er handleplanen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om
undtagelser - jf. lovens § 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er
opfyldt. Vandhandleplan for Tønder Kommunes 2015 gengiver udelukkende foranstaltninger
og indsatser fra de statslige vandplaner, uden præciseringer eller ændringer, og der er således ikke tale om en ny plan.
Klage
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.
Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø, eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Afgørelsen annonceres på Tønder Kommunes hjemmeside den 7. maj 2015. En eventuel klage skal være
modtaget senest den 8. juni 2015 ved kontortids ophør. Klagen skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til
nmkn@nkn.dk.
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Lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer.
Lov nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.
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