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Afgørelse om at etablering af cykelsti langs Ringkøbingvej ikke er 
VVM-pligtig 
 
Naturstyrelsen har den 4. oktober 2011 modtaget Vejdirektoratets anmel-
delse om etablering af cirka 400 meter lang dobbeltrettet cykelsti langs 
Ringkøbingvej ved Mejls, Varde Kommune. 
 
Afgørelse 
Naturstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. 
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2, i VVM-bekendtgørel-
sen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private an-
lægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
Begrundelsen for afgørelsen er, at der er tale om et stianlæg langs med 
eksisterende vej og at det anmeldte cykelstiprojekt ikke vurderes at medføre 
væsentlige påvirkninger på miljøet, når projektet udføres som en broløsning 
ved krydsning af mose og vandløb vest for Ringkøbingvej. 
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at 
projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Naturstyrelsen kan træffe 
afgørelse i sagen. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11d, i nævnte bekendtgørelse – An-
læg af veje. 
 
Naturstyrelsen har foretaget en høring af Varde Kommune og borgere, der 
anses som parter i sagen. 
  
Varde Kommune har den 10. november 2011 udtalt, at kommunen ikke fin-
der, at projektet vil medføre væsentlig påvirkninger på miljøet, når projektet 
udføres som beskrevet i anmeldelsen med en broløsning vest for vejen og 
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når der ved gravning sikres, at der ikke sker tilledning af overfladevand til 
vandløbet. Kommunen gør samtidig opmærksom på, at den skal vurdere 
projektet i forhold til vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Naturstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger til projektet fra de hørte 
borgere. 
  
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 
virkninger på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 
408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale natur-
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projek-
tet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes 
at kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller kan påvirke bilag IV-
arter. 
 
Der er ikke kendskab til bilag IV-arter inden for det område, der kan påvir-
kes af projektet. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som Vejdirek-
toratet har beskrevet for Naturstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring, 
jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser 
VVM-pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden I gennemfører projektet, bør I foretage for-
nyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.  
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres i Ugeavisen Varde den 6. december 2011 og på 
Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinte-
resser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er fire uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal 
sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kø-
benhavn NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for 
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et 
gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisa-
tioner og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sen-
de en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke 
begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebe-
tales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler 
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og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 
 
Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden seks måneder 
fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Torben Lund Christensen 
tolch@nst.dk
7254 3467 
 
   
 
Kopi til: 
- Varde Kommune 
- Verner Larsen, Østervold 8, 6800 Varde 
- Boet efter Hansine Morthensen, v/ Birgit Kirstine Vester Madsen, Kvong, 

6800 Varde 
- Peder Christian Jensen, Blaksmarkvej 6, 6800 Varde 
- Jens Christian Larsen, Herman Bangs Vej 6, 6100 Haderslev 
- Else Ingrid Larsen, Møllehusvej 55, 6857 Blåvand 
- Børge Nielsen, Egvadvej 10, 6880 Tarm 
  
 
Bilag: Screeningsskema 
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