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Afgørelse om ikke VVM-pligt på ”Krumtappen”, Isbjerg Møllevej 69
A, 6800 Varde

Varde Kommune har den 11. august 2017 modtaget jeres ansøgning om
udvidelse af køretiderne i dagperioden på ovennævnte adresse.
Projektet medfører ingen ændringer af banernes udformning. Ændringerne
betyder, at der fremover kan trænes på de tre baner inden for følgende tidsrum:
o Alle hverdage (mandag til fredag) kl. 9:00 til 18:00
o Lørdage kl. 9:00 til 14:00
o To gange om ugen må banerne bruges fra kl. 18:00 til 21:00 på
hverdage samt fra kl. 14:00 til 18:00 om lørdagen

Derudover kan der afholdes fem weekendarrangementer om året inden for
tidsrummet kl. 9.00 til 18:00 lørdag og søndag.

Den ændrede kørsel er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning om
støj fra motorsportsbaner.
Varde Kommune vurderer, at projektet ikke kræver, at kommunen udarbejder
en særlig vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM-redegørelse). Jævnfør
§ 21 i VVM-loven.

Denne afgørelse omhandler kun VVM-pligten. Projektet kræver et tillæg til
miljøgodkendelse.
Vurdering
Projektet er omfattet af punkt 11a) Permanente væddeløbs- samt prøvekørselsbaner
for motorkøretøjer i bilag 2 til VVM-loven. Derfor er der udarbejdet en VVMscreening af ændringen. VVM-screeningen er foretaget ud fra oplysningerne i
jeres anmeldelse og de kriterier, der fremgår af VVM-lovens bilag 6. I min
afgørelse har jeg særligt lagt vægt på nedenstående forhold.
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Natura2000-områder og bilag IV-arter

Jeg har foretaget en vurdering af, om ændringerne vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af
Natura2000-områder, herunder EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 49 (Engarealer ved Ho bugt),
habitatområde nr. 78 (Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde) og
Ramsarområde nr. 27 (Vadehavet), som ligger ca. 1,4 km syd for banerne.

På grund af den store afstand til Natura2000-områderne vurderer Varde Kommune, at projektet
ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura2000
områder væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV
eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.
Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på
Natura2000 områder eller på konkrete bilag IV-arter, jævnfør habitatbekendtgørelse2.
Støjbelastning

På grundlag af den støjberegning, der er udført i forbindelse med miljøgodkendelsen, er det
kommunens vurdering, at projektet vil kunne realiseres, så de gældende vejledende grænseværdier
for støjbelastning i boligområder og ved boliger i det åbne land bliver overholdt.
Jeres ansøgning om miljøgodkendelse

Jeg har modtaget jeres ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse. Tillægget til miljøgodkendelse
meddeles samtidig med denne afgørelse.
Klagevejledning
Ifølge § 49, stk. 1 i VVM-loven kan du kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for
eksempel kan klage, hvis du ikke mener, at Varde Kommune har overholdt lovgivningen. Du kan
derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
En eventuel klage skal være indgivet senest den 2. oktober 2017.
I vedlagte bilag 2 kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.
Venlig hilsen
Line R. Greisen
Miljøsagsbehandler
Lovhenvisninger

1: Bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
2

2: Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
3: Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2005 om støj fra motorsportsbaner
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Bilag 1 – VVM-anmeldelse
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Bilag 2 – Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 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 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. Når du
klager, skal du betale et gebyr. Oplysninger om gebyr kan du finde på www.nmkn.dk. 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.
Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens
udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Endvidere
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af,
1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
2) at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Sagsanlæg

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig
afgørelse foreligger.
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