17.6. 2022.
Til Natur- og Miljøklagenævnet
Vi har gennem to aktindsigter i denne uge fået nye oplysninger af Miljøstyrelsen og Vordingborg
Kommune, som giver anledning til dette supplement til vores klage om Vordingborg Kommunes
tilladelse til Sukkerfabrikken med Pælehuse.
Aktindsigterne viser, at både Miljøstyrelsens og kommunens By- og Planafdelings ønsker om bedre
belysning af projektets påvirkning af udpegningsgrundlagets fugle, er ignoreret.

Aktindsigt 1: Miljøstyrelsens kommunikation med Vordingborg Kommune.
Vi påklager, at der ikke er foretaget og gjort rede for vurdering af projektets indvirkning på
fugle, som Miljøstyrelsen har pålagt Vordingborg Kommune i sit høringssvar til
Kommuneplantillæg 12 den 24.2.2022.
Miljøstyrelsen har den 24.2. 2022 i sit høringssvar til Kommuneplantillæg nr. 12 gjort opmærksom
på miljørapportens mangelfulde vurdering af projektets påvirkning af udpegningsgrundlagets fugle,
og pålagt kommunen at foretage en vurdering, som skal fremgå af redegørelsen til planforslaget. (Se
vedhæftet dokument Aktindsigt - Korrespondance med Vordingborg kommune.pdf side 3) Dette har kommunen
ikke gjort.
I Miljøstyrelsens mail fra 24/2 2022 til Vordingborg Kommune står:
"Miljøstyrelsen kan konstatere, at det fremgår af kommuneplantillægget, med tilhørende miljørapport, at det er
vurderet at anlægsfasen ingen væsentlig påvirkning har på fuglene på udpegningsgrundlaget for det nærtliggende
fuglebeskyttelsesområde (F89). Det fremgår dog ikke helt tydeligt af kommuneplantillægget eller tilhørende
miljørapport, om det er vurderet, om planen kan have en væsentlig påvirkning af fuglene på udpegningsgrundlaget,
som følge af den øgede menneskelige aktivitet planen vil medføre i driftsfasen. En forøgelse af feriehotelenhederne fra
350 til 500 vil betyde en større aktivitet, og dermed en potentiel større forstyrrelse af fuglene i området. Der skal
således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget. "

Men det færdige, vedtagne kommuneplantillæg fra april 2022 mangler stadigvæk en begrundet
vurdering af, om planen kan have en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlagets fugle. Der
henvises stadig til den samme miljørapport, som Miljøstyrelsen finder utilstrækkelig.

I redegørelsen til planforslaget står under Natura 2000 om dette blot:
"Det vurderes, at planens aktiviteter for anvendelse ikke har væsentlig påvirkning i forhold til de to
Natura2000 områders udpegningsgrundlag. Se miljørapporten for en
uddybning."
https://dokument.plandata.dk/12_10925026_1651665670016.pdf

Aktindsigt 2: Ansøgers møde med Vordingborg Kommune om miljøscreening

I høringssvar til projektet 26/6 2020 foreslår kommunens afdeling for Byg, Land og Miljø (punkt 9
og 26), at projektet miljøscreenes og konsekvensvurderes for indvirkning på
udpegningsgrundlagets fugle. Ansøger kommenterer, at ” vi netop har anmodet kommunen om et møde
specielt om dette emne.” (miljøscreening)

Vi har bedt kommunen om aktindsigt i dette møde. Kommunen har svaret os i går den 16/6 2022:
” Vi beklager, men vi kan ikke finde dokumentation for, at mødet har fundet sted og derfor
foreligger der ikke noget mødereferat.”
Kommunen ved altså ikke, om der har været et møde. Vi kan slutte os til, at enten har ansøger
trukket ønsket om møde tilbage, eller så har Vordingborg Kommune af uvisse grunde afslået
ansøgers ønske om møde. Hvis kommunen har afslået at holde et møde, bør det fremgå af
sagsakterne, at kommunen ikke vil deltage i et møde.
Eller mødet er gennemført, men kommunen har ikke overholdt sin notatpligt, eller arkiveringspligt.
Byg, Land og Miljø’s forslag til konsekvensvurdering af projektets indvirkning på fugle er
ignoreret.

Vi påklager de alvorlige retlige og processuelle mangler, som herved yderligere bliver
behæftet til sagen, uanset hvilket af ovenstående scenarier, som måtte være korrekt, med
henvisning til myndighedernes grundlæggende pligt til at sikre, at de fornødne oplysninger i en sag
er til stede, inden der træffes afgørelse.

På vegne af Møn Naturforening
Margareta Dahlström
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