Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Dato: 24. november 2021
Teknik og Miljø

Billund Kommune har den 22. november 2021 modtaget VVM-anmeldelse af projekt om etablering af to dybe moniteringsboringer, jf. bilag 1.
Afgørelse
Billund Kommune har jf. § 21 i bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer
og programmer af konkrete projekter truffet afgørelse om at tilladelse til etablering
af moniteringsboringer og indvinding af vand til undersøgelser i Grindsted ikke er
omfattet af VVM pligt.
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Afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtigt begrundes med, at projektet efter
en vurdering ud fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 ikke antages at ville
påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
Projektbeskrivelse
Region Syddanmark vil i forbindelse med undersøgelse af forureningsfanen fra
fabriksgrunden i Grindsted etablere tre dybe moniteringsboringer (TB1-3) ca. 750
m nedstrøms fra fabriksgrunden, Derudover etableres der 25 borelokaliteter (MBGÅ1-25) langs Grindsted Å.
Placeringerne af boringerne fremgår af oversigtskort på bilag 1.
Boringerne skal give geologisk og hydrogeologisk viden til en geologisk model og
grundvandsmodel for området.
Etableringen udføres af brøndborer med A-bevis og alt jord, der bores op samles i
tildækket container og leveres til godkendt modtager efter prøvetagninger.
Alt vand der pumpes op i forbindelse med renpumpning og prøvetagninger opsamles og bortskaffes som spildevand efter nærmere aftale med spildevandsselskab.
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Høring af andre myndigheder
Billund Kommune vurderer, at der ikke er andre myndigheder som bliver berørt af
projektet, hvorfor der ikke er foretaget nogen høring af andre myndigheder i sagen.
Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive annonceres på Billund Kommunens hjemmeside den 24.
november 2021
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal være indgivet senest den 23. december 2021.
Denne afgørelse kan i henhold til § 49 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger 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 den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Ved indgivelse af klage skal privatpersoner betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller
delvis medhold i klagen. Vejledningen om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/ .
Hvis afgørelsen ønsket prøvet ved domstolene skal søgsmål være anlagt inden 6
måneder fra den ovenfor anførte dato for annoncering på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen
Mathias Hunter Eriksen

Kopi til:
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Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Sportsfiskerforbundet post@sportsfiskerforbundet.dk
Rambøll brb@ramboll.dk
Bilag:
Bilag 1: VVM-anmeldelsen inkl oversigtskort.
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