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Afgørelse om strategisk miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2. planperiode
2016-2021 i Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune har på baggrund af den statslige Natura 2000-plan for 2. planperiode 2016-2021 vedrørende Natura 2000 plan nr. 140 for Vasby Mose og Sengeløse Mose, habitatområde nr. 124, udarbejdet en kommunal Natura 2000-handleplan for sammen periode.
Denne strategiske miljøvurdering vedrører denne handleplan.
Afgørelse
Høje-Taastrup Kommune afgør hermed, at der ikke skal foretages miljøvurdering af den
kommunale Natura 2000-handleplan. Afgørelsen er truffet i henhold til § 4, stk. 1 i miljøvurderingsloven.
Natura 2000-handleplanen
Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet et forslag til Natura 2000-handleplan for perioden
2016-2021 vedrørende Natura 2000-plan nr. 140 for Vasby Mose og Sengeløse Mose, habitatområde nr. 124. Handleplanen er udarbejdet på grundlag af den statslige Natura 2000-plan
for samme periode. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 27-10-2016 til den
22-12-2016 og har været offentliggjort på kommunens høringsportal.
Begrundelse for afgørelse
Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet.
Det har været kommunens opfattelse, at miljøvurderingen af forslag til handleplan kunne
undlades, når der var foretaget en miljøvurdering af den statslige plan, i det omfang handleplanen ikke tilføjede noget nyt til den statslige plan.
Høje-Taastrup Kommune traf derfor den 27. oktober 2016 afgørelse om, at den kommunale
handleplan ikke skulle miljøvurderes, da planen ikke har et indhold, som er væsentligt anderledes end statens miljøvurderede Natura 2000-plan. Derudover vurderede kommunen, at
handleplanen ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt.
Styrelsen for Vand- og naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) udsendte den 31. januar 2017
brev til alle kommuner omkring opmærksomhedspunkter vedrørende SMV og de kommunale
Natura 2000-handleplaner.
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Det fremgår af brevet at:
 Kommunerne skal være opmærksomme på, at EU-domstolen i 2015 har afsagt en
dom, der fastslår, at man ikke kan undlade at miljøvurdere en plan med den begrundelse, at en overordnet plan er miljøvurderet.
 Styrelsen hidtil har været af den opfattelse, at miljøvurdering af handleplanerne kunne undlades, når der var foretaget en miljøvurdering af den statslige plan, i det omfang handleplanen ikke tilføjede noget nyt til den statslige plan.
 EU-dommen betyder, at der formelt skal træffes en screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 4, stk. 1 på baggrund af de kriterier, der fremgår af lovens bilag
2.
På baggrund af EU-dommen fra 2015 (der fastslår, at man ikke kan undlade at miljøvurdere
en plan med den begrundelse, at en overordnet plan er miljøvurderet) finder Høje-Taastrup
Kommune, at kommunens afgørelse af 27. oktober 2016 ikke er fyldestgørende.
Høje-Taastrup Kommune har derfor valgt at træffe fornyet afgørelse om, at handleplanen ikke
skal miljøvurderes med udgangspunkt i en screening, udført på baggrund af miljøvurderingslovens kriterier i bilag 2.
Reglerne siger, at inden kommunen træffer afgørelse om SMV, skal kommunen høre berørte
myndigheder. Kommunen har foretaget en vurdering af, om der skal gennemføres en forudgående høring af berørte myndigheder efter miljøvurderingslovens § 4, stk. 3. Det er kommunens vurdering, at der ikke er berørte myndigheder, der på grund af deres specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation for at
planen eller programmet kan realiseres.
For samtlige statslige Natura 2000-planer er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Natura 2000-handleplanen har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er
givet i Natura 2000-planen. Høje-Taastrup Kommune har foretaget en screening af forslag til
Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose. Kommunen vurderer med baggrund i screeningen, at den kommunale Natura 2000-handleplan ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og den vil ikke kunne påvirke det internationalt udpegede naturbeskyttelsesområde væsentligt. Med handleplanens initiativer vil der kunne skabes et større areal og
sammenhæng for naturtyperne rigkær og tidvis våd eng.
Handleplanens initiativer som rydning af uønsket opvækst, forbedring af hydrologi, græsning
eller høslæt, tørveskrab og bekæmpelse af invasive arter forventes ikke at medføre væsentlige ændringer for miljøet, befolkningen eller området som helhed.
Lovgrundlag
Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf LBK nr. 1533 af 10.
december 2015) og miljømålsloven (Lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder, jf. LBK nr. 119 af 26-01-2017).
Klagevejledning
Afgørelsen om, at planen ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljømålslovens regler om klage over den kommunale handleplan, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 1. Det betyder, at afgørelsen om ikke at udarbejde en strategisk miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår handleplanens
indhold og tilvejebringelse, jf. miljømålslovens § 53 stk. 1 nr. 2.
Klageberettiget er følgende:
1. Miljø- og Fødevareministeren
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. Offentlige myndigheder
4. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
5. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø.
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6. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheder i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort 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.
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 17. marts 2017.
Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen.
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort, jf. miljømålslovens § 58 stk. 1.
Hvis du måtte have yderlige spørgsmål til sagen er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 43 59 12 37 eller ved mail til TMC@htk.dk.

Med venlig hilsen
Henriette Voigt
Naturmedarbejder

Bilag: Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan for 2. planperiode 2016-2021,
Vasby Mose og Sengeløse Mose, Natura 2000 område nr. 140, Habitatområde H124.

Kopi sendt til:
Miljøstyrelsen – mst@mst.dk
Landboforeningen Gefion - info@gefion.dk
Kroppedal Museum - kontakt@kroppedal.dk
Sengeløse Kommunalforening - kommunalforeningen@sengeloese.org
Botanisk Forening - kontor@botaniskforening.dk
Dansk Ornitologisk forening - natur@dof.dk
DOF lokalafdeling - hoeje-taastrup@dof.dk
Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
DN lokalafdeling - hoeje-taastrup@dn.dk
Friluftsrådet - fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådets lokalafdeling - dory@madsen.mail.dk
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