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AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET

MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET

AFSLAG PÅ ANMODNING OM GENOPTAGELSE i sag om Aalborg Kommunes tilladelse til at hæve vandstanden i Smidie Fenner i
Lille Vildmose
Miljø- og Fødevareklagenævnet traf den 30. juni 2017 afgørelse om at
stadfæste Aalborg Kommunes afgørelse af 1. oktober 2015 om tilladelse
til hævning af vandstanden i Smidie Fenner, Lille Vildmose.1
Klager har den 9. maj 2018 anmodet Miljø- og Fødevareklagenævnet om
at genoptage sagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afslår anmodningen om at genoptage
sagen, og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. juni 2017 står
dermed ved magt.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om afslag på genoptagelse er
endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. §
17 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.2
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om
Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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Anmodning om genoptagelse
Klagerne har, repræsenteret ved konsulent, den 9. maj 2018 anmodet
Miljø- og Fødevareklagenævnet om at genoptage behandlingen af nævnets afgørelse af 30. juni 2017.
I anmodningen om genoptagelse er anført, at Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af Aalborg Kommunes afgørelse af 1. oktober 2015
er ugyldig, idet kommunen ikke har overholdt proceduren i reguleringsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, hvorefter godkendelse af et projekt skal
indeholde endelig afgørelse om eventuelle økonomiske spørgsmål, om
arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger samt erstatning for disse.
Med henvisning til klage af 28. oktober 2015, indgivet i forbindelse med
klagesagen, er det anført, at der som en del af klagen blev anmodet om, at
klagernes erstatningskrav vedrørende vandløbsreguleringen blev forelagt
taksationskommissionen, hvorfor der efter klagernes opfattelse ikke var
endelig afklaring på de økonomiske spørgsmål i forbindelse med reguleringsprojektet.
Sagens oplysninger
Aalborg Kommune gav den 1. oktober 2015 tilladelse efter vandløbsloven til vandstandshævning i Smidie Fenner i Lille Vildmose. Tilladelsen
omfatter regulering af en række vandløb, herunder etablering af stemmeværker, lukning af vandløb og dræn, etablering af diger og nyanlæg af
grøft.
Den 30. juni 2017 stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet Aalborg
Kommunes afgørelse af 1. oktober 2015.
Den 28. juli 2017 anmodede klagerne taksationskommissionen om at
behandle deres erstatningskrav vedrørende vandløbsreguleringen i Lille
Vildmose.
Det fremgår af et udskrift af kendelsesprotokollen for taksationskommissionen, dateret den 5. juli 2018, at kommissionen kan tage stilling til erstatningsspørgsmål i sagerne efter vandløbsloven, hvorfor kommissionens afgørelse ikke skal afvente endelig afgørelse, for så vidt angår stillingtagen til om betingelserne i vandløbslovens § 23 er opfyldt, herunder
at de pågældende arbejder er påbegyndt eller gennemført.
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Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet har pligt til at vurdere, om en sag skal
genoptages, hvis en part beder om det.
Hvis der er nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning, at der er
en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet resultat, hvis
oplysningerne havde foreligget ved nævnets tidligere stillingtagen til sagen, har nævnet pligt til at genoptage sagen og vurdere den på ny. Nævnet kan også have pligt til at genoptage en sag og vurdere den på ny, hvis
nævnet ved den tidligere behandling af sagen har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. Desuden kan væsentlige nye retlige forhold betyde, at
nævnet er forpligtet til at genoptage en sag, f.eks. hvis domstolene i en
tilsvarende sag har underkendt nævnets fortolkning eller praksis.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder ikke grundlag for at genoptage
sagen, da der ved klagers genoptagelsesanmodning ikke er fremkommet
nye faktiske oplysninger, der vil kunne have medført et andet resultat,
ligesom der heller ikke er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl i forbindelse med nævnets behandling af klagesagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har herved lagt vægt på, som det fremgår
af nævnets afgørelse af 30. juni 2017, at det er taksationskommissionen
efter lov om offentlige veje, der fastsætter erstatninger som følge af vandløbsregulering, anlæg af nyt vandløb eller opstemningsanlæg, jf. vandløbslovens § 73, og at sådanne erstatningssager skal indbringes for taksationskommissionen af den erstatningssøgende selv, jf. § 73, stk. 2.
Videre har nævnet lagt vægt på, at klagerne ikke ud fra det i sagen oplyste selv indbragte en sag for taksationskommissionen i løbet af kommunens sagsbehandling, ligesom henvisningen til klage af 28. oktober 2015
vedrørende anmodningen om indbringelse af erstatningsspørgsmålet for
taksationskommissionen, er oplysninger fremsat under klagesagens behandling og som derfor indgik i nævnets vurdering. Det af klager dengang anførte kunne ikke føre til andet resultat.
Efter nævnets opfattelse skulle erstatningskravet således have været indbragt af klagerne selv, som de erstatningssøgende, og altså ikke af kommunen, hvorfor nævnet anser Aalborg Kommunes tilladelse for at være i
overensstemmelse med reguleringsbekendtgørelsens § 19, stk. 2.
På ovenstående baggrund må Miljø- og Fødevareklagenævnet afvise at
genoptage sagsbehandlingen.
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Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet afslår anmodningen om at genoptage
sagen, og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. juni 2017 står
dermed ved magt.

Jette R. Uhrenholt
Stedfortrædende formand

Afgørelsen er sendt til:
Agri Nord, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV, info@agrinord.dk,
Aalborg Kommune, Boulevarden 13, Postbox 462, 9000 Aalborg, aalborg@aalborg.dk
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