Billund Kommune
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af Spildevandsplan 2018-2024

Dato: 31. maj 2018
Forvaltning

Billund Kommune har foretaget miljøscreening af udkastet til Billund Kommunes
Spildevandsplan 2018-2024. Screeningen er foretaget eftersom at det er vurderet
at Billund Kommunes Spildevandsplan 2018-2024 er omfattet af
Miljøvurderingslovens (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) § 8, stk. 2.
Afgørelse
På baggrund af gennemført miljøscreening og høring af berørte myndigheder
træffer Billund Kommune hermed afgørelse om at Billund Kommunes
Spildevandsplan 2018-2024 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Afgørelsen træffes efter Miljøvurderingslovens § 10.
Spildevandsplan 2018-2024 vil ikke medføre væsentlige strukturelle ændringer.
Miljøscreeningen viste at planen heller ikke medfører væsentlige miljømæssige
påvirkninger.
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Høring
Forud for at Billund Kommune har truffet afgørelse, har sagen været i høring hos
berørte myndigheder jævnfør Miljøvurderingslovens § 32. Der var ingen
kommentar til screeningen.
Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside den 31. maj
2018.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de
klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og
100.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 28. juni 2018.
Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.
Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes
på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, samt på
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www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til
kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i
Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr.
900, mens gebyret er 1800 kr. for virksomheder og organisationers
vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Med venlig hilsen

Aleksandar Knezevic
Miljøsagsbehandler

Underretning om tilladelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd (sesyd@sst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dnbillund-sager@dn.dk)
Sydvestjyske Museer (musem@sydvestjyskemuseer.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Danmarks Fiskeriforening (mail@fiskeriforeningen.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)

Side 2/2

