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VVM-screeningsafgørelse for etablering af forsinkelsesbassin og pumpestation 
Egegaardsvej 5 

Vesthimmerlands Kommune har den 3. marts 2021 modtaget jeres anmeldelse af et kloakprojekt omkring 
Egegaardsvej 5, Aalestrup. Projektet omfatter etablering af et nyt forsinkelsesbassin, en ny pumpestation 
samt etablering af ny trykledning fra matriklen til eksisterende trykledning ved Slagterivej 7, Aalestrup. 
(bilag 4 og 5). 
 
Projektet betragtes som et infrastrukturprojekt, der er opført under kategorien 10g, ”dæmninger og andre 
anlæg til opstuvning af eller varig oplagring af vand”, på bilag 2 i VVM loven

1
. Bilag 2 oplister projekter, 

som ikke i sig selv udløser VVM-pligt, men som skal screenes med henblik på at træffe en afgørelse om, 
hvorvidt projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt.  
 
Afgørelse: 
Vesthimmerlands Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke kræver en 
miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets 
virkninger på miljøet (der er ikke krav om miljøvurdering og tilladelse) jf. VVM-loven § 21 
 
Vurderingen er foretaget på baggrund af en screening i henhold til kriterierne i bilag 6 i loven.  
 
Konklusionen er, at projektet ved dets art, dimension og placering vurderes ikke at få væsentlig 
indvirkning på miljøet. Screeningsskemaet vedlægges som bilag sammen med ansøgers 
anmeldeskema. 
 
Der er i afgørelsen lagt særlig vægt på: 

 At anlægsarbejderne kun i begrænset omfang og midlertidigt kommer til at berøre fredsskoven 
på matrikel 2b, Aalestrup By, Aalestrup. 

 At ledningen underbores eksisterende fredsskov. 

 At det forventes, at der kan opnås dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af 1 m høj 
pumpestation. 

 At hvis der grundvandssænkes i forbindelse med projektet, skal der ansøges om det, og hvis det 
oppumpede grundvand skal udledes til recipient, vil det kræve en udledningstilladelse. 

 At bassinet etableres med membran, da arealet er lokaliseret indenfor indvindingsoplandet til 
Aalestrup Vand, men udenfor det grundvandsdannende opland. 
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 At den færdige pumpestation ikke vil støje 

 At den færdige pumpestation er forberedt til påmontering af aktive kulfiltre, hvis der i perioder 
skulle opstå lugtgener.  

 
Sagens oplysninger: 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i VVM-loven og vedlagt som bilag 3. 
 
Vesthimmerlands Forsyning A/S planlægger at etablere et nyt spildevandsanlæg på Egegaardsvej 5, 
Aalestrup når det nye slagteri bygges i 2021. 
 
Projektet ønskes gennemført for at kunne aflede såvel spildevand som regnvand fra det kommende 
slagteri. Der etableres  

 et nyt forsinkelsesbassin for at kunne forsinke regnvandet fra virksomheden inden det ledes 
Vesthimmerlands Forsynings eksisterende ledning i Elmegaardsvej med forsinkelse og rensning 
i bassin på Aaparken 1A ,  

 en ny pumpestationer, der vil blive etableret med en højde på ca. 1 m over terræn 

 ny trykledning fra matriklen 21f, Aalestrup By, Aalestrup via skoven på matrikel 2b Aalestrup By, 
Aalestrup til eksisterende trykledning ved Slagterivej 7, Aalestrup 

 
Etableringen af de nye ledninger kommer til at berøre matriklerne 21f, 2b, 30a, 7000i og 2bc Aalestrup 
By, Aalestrup, der ejes af Himmerlandskød A/S med undtagelse af matrikel 2b, der ejes af 
Vesthimmerlands Kommune Ledningsarbejderne udføres ved traditionel opgravning i ca. 2 meters dybde 
og under fredsskoven på matr. 2b udføres ved styret boring.  
 
Anlægsarbejderne udføres efter følgende udførelsesprocedure: 

 Muld-/vækstlag afrømmes og oplægges inden for arbejdsbæltet. 

 Råjord opgraves og lægges på det afrømmede areal. 

 Ledningsarbejdet udføres. 

 Råjord tilbagefyldes i udgravningen. 

 Afrømmet muld-/vækstlag trækkes tilbage i det afrømmede tracé. 

 Overskuds jord vil blive forsøgt indbygget på samme matrikel som det er gravet op. I 

tilfælde af det ikke er brugbart og skal deponeres vil det blive analyseret og deponeret efter 

myndighedens afvisninger. 
 
Det forventes ikke, at der vil være behov for midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med 

anlægsarbejdet.  Hvis der skulle opstå et tilfælde, hvor det vil være nødvendigt med 

grundvandssænkning, anmeldes det til myndigheden og udføres efter deres anvisninger og krav for 

grundvandssænkning. 
  
Der anlægges en nye pumpestation på matrikel 21f, Aalestrup By, Aalestrup. Arealet ejes af 
Himmerlandskød A/S, som er orienteret om placeringen af pumpestationen. Himmerlandskød A/S 
overdrager efter nærmere aftale arealerne til Vesthimmerlands Vand A/S, der vil stå for etablering af 

pumpestationen og forsinkelsesbassinet og efterfølgende være ejer af disse. Alternativt skal 

kloakanlægget tinglyses. Dette bliver først fastlagt senere gennem en dialog med Himmerlands Kød. 
 
Den omtrentlige placering af pumpestationerne fremgår af bilag 4. Pumpestationen etableres i en brønde 
med en diameter på 2-3 m og en højde over terræn på ca. 1 m. Ved siden af pumpebrønden skal 
etableres et aflåst teknikskab, der vil rage 1 meter op over terræn.  
Pumpestationen etableres ved opgravning, og de vil blive etableret med et befæstet adgangsareal på 5 x 
8 m, som skal anvendes i forbindelse med driften af pumpestationen.    
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Lokalplan 
Pumpestationerne ligger inden for lokalplan nr. 1102, der endnu ikke er godkendt, men forventes endelig 
vedtaget primo april 2021. Her er det nævnt at der kan der etableres anlæg til regnvandshåndtering, fx 
bassiner, samt pumpestation til håndtering af spildevand i området.  
 

Lugt og støj 
I anlægsperioden må der generelt påregnes at der kan forekomme en smule støv, støj og vibrationer i 
perioder. Eventuel støj, støv og vibrationer vil være begrænset til dagtimerne på hverdage i tidsrummet 
7.00 – 18.00. 
 
Når anlægsarbejdet er afsluttet, forventes ingen nævneværdig støj og lugt fra pumpestationen, Det 
skyldes, at pumpestationen etableres i isolerede ventilskabe, der netop har til formål at eliminere 
støjgener. Samtidig vil pumpestationen bliver etableret, så den er forberedt til montering af aktive 
kulfiltre, som kan eftermonteres, hvis der skulle opstå et behov for at bekæmpe en eventuel lugtlugtgene. 
 

Grundvandssænkning 
Der er ikke ansøgt om tilladelse til at foretage midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med 
anlægsarbejdet af de nye ledninger eller bassin.  

§ 3-beskyttet natur og fredsskov 
Der findes ingen beskyttet natur i projektområdet. 
 
Projektet vil berøre et maksimalt 15-20 m arbejdsbælte gennem fredsskoven, hvor de første 220 m vil 
ligge i en lysning, der i dag fremstår uden træer og hvor græsset i dag klippes som plæne. Lysningen 
retableres efterfølgende. 
De resterende 160 m under skoven etableres ved en styret underboring. 
 
Projektets påvirkning på fredsskoven vurderes derfor at have midlertidig karakter, og efter kort tid vil den 
nuværende tilstand genindfinde sig. Det vurderes derfor, at med de rette vilkår i tilladelsen, vil projektet 
ikke påvirke skoven væsentligt. På den baggrund vurderes projektet at være et særligt tilfælde, hvortil 
der kan gives tilladelse.   
 
Projektet forventes ikke at påvirke Simested Å, da overfladevandet ledes gennem et vådt bassin med 
droslet udløb før afledning til åen. Der er tale om det samme bassin som store dele af overfladevandet 
afledes til. Simested Å har ifølge vandområdeplanen ikke målopfyldelse på strækningen nedstrøms 
projektområdet.    

Kommuneplan 
KP17-4-018 Nyt slagteri ved Nordre Ringvej i Aalestrup er under udarbejdelse og forventes endelig 
vedtaget primo april 2021 Det ansøgte projekt vurderes at være i overensstemmelse med 
kommuneplanens retningslinjer. 

Skovbyggelinje 
Området er omfattet af en skovbyggelinje (bilag 6). Projektet er omfattet af en pumpestation på ca 1 m 
over terræn, der kan kræve en dispensation, men ellers vurderes skovbyggelinjen ikke at få reel 
betydning for projektet. 

Arkæologiske interesseområder 
I projektområdet er der ingen arkæologiske interesser eller fortidsminder. 
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International naturbeskyttelse 
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter (nr. 1595 af 6/12 2018) skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig 
selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Det 
nærmeste NATURA 2000 område ligger ca. 0,8 km syd projektområdet i lige linje. Der er tale om Lovns 
Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk; Natura 2000-område 
nr. 30. 
Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 30 er vidtfavnende. En komplet liste for 
udpegningsgrundlaget kan ses her: https://mst.dk/media/117084/habitatudpgr201231dec.pdf. 
 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at der ikke vil være tale om en mulig påvirkning af 
udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Det begrundes med, det ved denne type projekter er selve 
anlægsarbejdet, der udgør den største påvirkning af den omkringliggende natur. I dette tilfælde skal der 
ikke direkte laves anlægsarbejde i habitatområdet, hvorfor det vurderes, at påvirkningen vil være 
ubetydelig. Samtidig vurderes det, at etablering af et nyt slagteri med nyeste teknologier til 
spildevandsrensning og i miljøgodkendelsen generelt også er en miljøforbedrende indsats, som kan 
medvirke til at reducere næringsstofbidraget til nedstrømsliggende habitatområder. 
 
På den bagrund vurderes det, at det uden rimelig tvivl kan fastslås, at bevaringsstatus for ovennævnte 
arter og naturtyper ikke påvirkes af det ansøgte kloakprojekt. Det vurderes ligeledes, at det ansøgte 
kloakprojekt ikke vil have indflydelse på muligheden for at opnå gunstig bevaringsstatus for 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, og at det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden 
rimelig tvivl kan fastslås, at projektet ikke vil påvirke integriteten af Natura 2000-området. 

 

Bilag IV-arter 
De såkaldte bilag IV-arter er en række planter og dyr, som er omfattet af en særlig streng beskyttelse i 
alle EU-landene, herunder Danmark. Der gælder for bilag IV-arterne, at der er et generelt forbud mod at 
beskadige eller ødelægge deres yngle- og rasteområder mens der for planterne er et generelt forbud 
mod at forstyrre eller ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset, om disse dyr og planter findes inden for 
eller uden for et beskyttet naturområde.  
Ifølge Danmarks Miljøportal findes der ingen Bilag IV-arter i projektområdet, som er beskyttet efter EU´s 
naturbeskyttelsesdirektiv.  
 

Kommunes bemærkninger 

Denne afgørelse er truffet med udgangspunkt i jeres VVM-ansøgning og på baggrund af de 
miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. 
 
Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura 2000-
områder, jf. habitatbekendtgørelsen

2
. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med 

andre planer og projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere den påtænkte ændring for at få afgjort, om 
ændringen udløser VVM-pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse til at påbegynde det anmeldte projekt, 
bør I foretage fornyet ansøgning for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede. 
 

                                                      
 
2
 Bekendtgørelse 2018-12-06 nr. 1595 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter 

https://mst.dk/media/117084/habitatudpgr201231dec.pdf
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En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, 
eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. VVM-lovens § 39. 
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport, før kommunen kan meddele tilladelse til det ansøgte. Projektet kan kræve 
andre særskilte tilladelser. 
 
Offentliggørelse:  
Afgørelsen er offentliggjort på www.vesthimmerland.dk den xx. marts 2021.  
 
Klagevejledning: 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter annonceringen af 
afgørelsen. Se vedlagte klagevejledning for nærmere oplysninger om klagefrist m.v. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lise Buchreitz 
Ingeniør, Miljøsagsbehandler 
 
 
 

Bilag: 

 Bilag 1 – Klagevejledning 

 Bilag 2 – VVM-ansøgning 

 Bilag 3 – VVM-screening 

 Bilag 4 – Placering af pumpestationer 

 Bilag 5 – Ledningsplan 

 Bilag 6 – Skovbyggelinjer 
 

 

Sendt i kopi til:  

 Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og 

vesthimmerland@dn.dk 

 Sundhedsstyrelsen, Nordjylland, senord@sst.dk 

 Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 DOF Nordjylland, Vesthimmerland@dof.dk 

 Danmarks fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

 Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

 Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 

 Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

 Friluftsrådet, kraghchr@post3.tele.dk 

 MOE A/S, mfbo@moe.dk 

 Vesthimmerlands Forsyning, mbs@vhforsyning.dk   

 Relevante grundejerforeninger 

 Aars Boligforening, aars@aarsbo.dk  

mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:vesthimmerland@dn.dk
file://///VHKFIL201d/Home$/hei/Data/KMD/KMD.AQ.EdhSager/SKABELON/VIS/senord@sst.dk
file://///VHKFIL201d/Home$/hei/Data/KMD/KMD.AQ.EdhSager/SKABELON/VIS/husdyr@ecocouncil.dk
file://///VHKFIL201d/Home$/hei/Data/KMD/KMD.AQ.EdhSager/SKABELON/VIS/post@sportsfiskerforbundet.dk
file://///VHKFIL201d/Home$/hei/Data/KMD/KMD.AQ.EdhSager/SKABELON/VIS/natur@dof.dk
file://///VHKFIL201d/Home$/hei/Data/KMD/KMD.AQ.EdhSager/SKABELON/VIS/Vesthimmerland@dof.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:mst@mst.dk
mailto:kraghchr@post3.tele.dk
mailto:mfbo@moe.dk
mailto:mbs@vhforsyning.dk
mailto:aars@aarsbo.dk
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Bilag 1 - Vejledning om klage og søgsmål 

Der kan klages over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.  

 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som 

formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 

mindst 100 medlemmer kan klage over kommunens afgørelse. 

 

Se nærmere om klageregler på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ 

 

Du skal sende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på 

www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter ’Klageportal’.  

 

Klagen skal være indsendt via klageportalen senest 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.  

 

Det er belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside.   

 

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 

være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.  

 

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. 

 
  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag 2 - VVM-ansøgning af kloakprojekt ved Egegaardsvej 5, Aalestrup 

 

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved 
ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor 
det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens 
bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de 
indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet 
finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. 
Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens 
bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)  Etablering af PST og 

regnvandsbassin 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre  Vesthimmerlands Forsyning A/S 

Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson  Morten Sandersen  

Stengårdsvej 33, 9670 

Tlf. 44454224 

Mail. mbs@vhforsyninjg.dk 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives 

anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for 

havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-

84 datum). 

 Del af matr. nr. 2if, Aalestrup By, 

Aalestrup 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner 

(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er 

placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan 

tænkes påvirket af projektet) 

 Vesthimmerlands Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. 

For havbrug angives anlæggets placering på et søkort. 

 Jf. vedlagte notat 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning 

af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for 

strækningsanlæg). 

Målestok angives: 

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej   

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og konkrete projekter (VVM). 

 x   Hvis ja, er der obligatorisk 

VVM-pligtigt. Angiv punktet 

på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

   x Hvis ja, angiv punktet på 

bilag 2: 

Projektets karakteristika Tekst 
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1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet 

omfatter angives navn og adresse på de eller den 

pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 

 Himmerlands Kød 

matr. nr. 2if, Aalestrup By, 

Aalestrup 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det 

fremtidige samlede bebyggede areal i m2 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

  

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 

Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med 

projektet og i givet fald hvor meget i m 

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 

Projektets bebyggede areal i m2 

Projektets nye befæstede areal i m2 

Projektets samlede bygningsmasse i m3 

Projektets maksimale bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i 

forbindelse med projektet 

 Volumen 1200 m3 

 Bassin udformning ikke endelig 

fastlagt. 

 

PST + elskab vil være hævet ca. en 

meter over terræn. 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 

Vandmængde i anlægsperioden 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 

anlægsperioden 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

 Mindre mængder stabilgrus og 

sand til omkringfyldning af 

ledninger. 

Der er ingen spildevand at håndterer 

i anlægsperioden. 

Regnvand håndteres lokalt i 

anlægsperioden. 

 

Anlægsperiode forventes at varer 4 

måneder  

Projektets karakteristika Tekst 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 

angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 

råstoffet/produktet i driftsfasen: 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 

Vandmængde i driftsfasen 

  

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i 

driftsfasen: 

Farligt affald: 

Andet affald: 

Spildevand til renseanlæg: 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 

Håndtering af regnvand: 

  

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
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7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig 

vandforsyning? 

   x   

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 

standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis 

»nej« gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne 

standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? 

    Hvis »nej« angives og 

begrundes hvilke vilkår, der 

ikke vil kunne overholdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-

dokumenter? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis 

»nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-

dokumenter? 

    Hvis »nej« angives og 

begrundes hvilke BREF-

dokumenter, der ikke vil 

kunne overholdes. 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-

konklusioner? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis 

»nej« gå til punkt 14. 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-

konklusioner? 

    Hvis »nej« angives og 

begrundes hvilke BAT-

konklusioner, der ikke vil 

kunne overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 

vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt 

lokalt fastsatte støjgrænser? 

   x Hvis »ja« angives navn og 

nr. på den eller de 

pågældende vejledninger 

eller bekendtgørelser. 

Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt 

fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

    Hvis »nej« angives 

overskridelsens omfang og 

begrundelse for 

overskridelsen 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 

kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og 

vibrationer? 

    Hvis »nej« angives 

overskridelsens omfang og 

begrundelse for 

overskridelsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, 

regler og bekendtgørelser om luftforurening? 

   x Hvis »ja« angives navn og 

nr. på den eller de 

pågældende vejledninger, 

regler eller bekendtgørelser. 

Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 

grænseværdier for luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives 

overskridelsens omfang og 

begrundelse for 

overskridelsen. 
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19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 

kunne overholde de vejledende grænseværdier for 

luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives 

overskridelsens omfang og 

begrundelse for 

overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede 

støvgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives omfang og 

forventet udbredelse. 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede 

lugtgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives omfang og 

forventet udbredelse. 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for 

belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse 

naboarealer og omgivelserne 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives og 

begrundes omfanget. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 

bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld 

med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

   x   

Projektets placering Ja Nej Tekst 

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle 

formål? 

 x   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- 

og beskyttelseslinjer? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke: 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen 

af naboarealer? 

   x   

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen 

af udlagte råstofområder? 

   x   

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?    x   

Projektets placering Ja Nej Tekst 

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 

(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller 

indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af 

højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere 

end 20 m bredt.) 

   x   

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for 

realiseringen af en rejst fredningssag? 

   x   

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 

3. 
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32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald 

hvilke? 

   x   

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede 

område. 

     20m til naturskov på 

modsatte side af vejen 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 

internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-

områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og 

Ramsarområder). 

      

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand 

eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske 

ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? 

   x Hvis »ja« angives hvilken 

påvirkning, der er tale om. 

36. Er projektet placeret i et område med særlige 

drikkevandinteresser? 

 x     

37. Er projektet placeret i et område med registreret 

jordforurening? 

   x   

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen 

er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. 

   x   

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 

oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for 

oversvømmelse? 

   X   

Projektets placering Ja Nej Tekst 

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, 

der sammen med det ansøgte må forventes at kunne 

medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative 

forhold)? 

   X   

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre 

nabolande? 

   X   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget 

af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de 

påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, 

forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige 

skadelige virkninger for miljøet? 

      

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

Dato:03-03-2021 Bygherre/anmelder: Vesthimmerlands Forsyning (Morten Sandersen) 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 

Bilag 3 VVM-screening 

 

Vesthimmerlands Kommunes screening for miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter (VVM) 
 

VVM Myndighed  Vesthimmerlands Kommune  

Basis oplysninger Der er ansøgt om Forsinkelsesbassin og pumpestation samt transmissionsledning fra 
Egegaardsvej 5 til Busgade, 9620 Aalestrup. Berørte matr. nr. 2if, 2b og 30a Aalestrup 
By, Aalestrup. 

 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Etablering af forsinkelsesbassin pumpestation og transmissionsledninger gennem fredsskov. 
Regnvandsbassinet etableres på den sydlige del af matr. 2if. Transmissionsledningerne 
etableres på matr. 2b til eksisterende ledning på matr. 30a. 
 
Regnvandsbassinets magasineringsvolumen vil ca. være 650-1200 m³. Afhængigt af 
sikkerhedsfaktorer, der endnu ikke er fastlagt. Pumpestation med elskab etableres ca 1 m 
over terræn 
 
Trykledningen skal forløbe gennem naturområdet syd for det nye slagteri. På en 
del af strækningen gennem dette område kan ledningen udføres ved traditionel 
opgravning, og hvor ledningen forløber under træbevoksningen, vil der med fordel 
kunne anvendes en No-Dig metode ved ledningens etablering. 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Vesthimmerlands Forsyning A/S, Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør  

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Morten Sandersen, Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør, Tlf. 44454224 
Mail. mbs@vhforsyninjg.dk 

 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. Egegaardsvej 5 og og transmissionsledning fra adressen til Busgade, 9620 Aalestrup. Berørte 
matr. nr. 2if, 2b og 30a Aalestrup By, Aalestrup. 

 

Projektet berører følgende kommuner Vesthimmerlands Kommune  
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.   

 

VVM-SCREENING 

 
 
 

 
 

 
Dato: 5. marts 2021 

 
Sagsnr.: 06.01.03-G00-1-21 
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VVM Myndighed  Vesthimmerlands Kommune  

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget 
og projektet 

  

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej   

Er anlægget opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af 
planer og konkrete projekter . 

    Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtig, 
angiv punktet på bilag 1 

Sags 

Er anlægget opført på bilag 2 til  lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter  

    Hvis ja, angiv punktet på bilag 2. Sags 

 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  

Projektets  karakteristika:       

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter 
angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. 
og ejerlav: 

    Himmerlands Kød ejer 
matr. nr. 2if, Aalestrup By, Aalestrup 

 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 
 

    -  

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i 
givet fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse 
med projektet 
 

    Volumen 1200 m3  Bassin udformning ikke 
endelig fastlagt. Pumpestation + elskab vil 
være hævet ca. en meter over terræn. 
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VVM Myndighed  Vesthimmerlands Kommune  

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 
 

    Mindre mængder stabilgrus og sand til 
omkringfyldning af ledninger. 
Der er ingen spildevand at håndterer i 
anlægsperioden. 
Regnvand håndteres lokalt i 
anlægsperioden. 
 
Anlægsperiode forventes at varer 4 
måneder 

 

Projektets  karakteristika: Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse 
af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i 
driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

 

    Der er tale om et projekt, hvor der i 
driftsfasen ikke er tale om en egentlig 
produktion. Formålet med projektet er 
derimod at sikre at regnvand og spildevand 
fra det nye slagteri kan håndteres i det nye 
område. 

Virk 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående 
ordninger: 

    Jf. bilag til ansøgning fremgår følgende: 
 
Regnvand (overfladevand) afledes til 
eksisterende regnvandssystem, dog med 
etablering af et forsinkelsesbassin med en 
volumen på mellem 650 m

3
 og 1200 m

3
. 

 
Sanitært spildevand forventes afledt til 
spildevandskloakken på Egegaardsvej. 
 
Processpildevand fra slagteriet forventes 
afledt til eksisterende separat Ø110 PE 
trykledning for at mindske risikoen for bl.a. 
lugtgener og driftsproblemer i den offentlige 
spildevandskloak.. For at kunne anvende 
den, skal der etableres en ny pumpestation 
med trykledning fra den nye slagterigrund 
frem til trykledningen i Busgaden ved det 
eksisterende slagteri. 

Virk 
 

Projektets  karakteristika: Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  
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VVM Myndighed  Vesthimmerlands Kommune  

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?    X I GS 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

   X  Virk 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller 
krav i branchebekendtgørelsen? 

X     Virk 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
BREF-dokumenter? 

   X  Virk 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

X     Virk 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?    X  Virk 

Projektets  karakteristika: Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? X     Virk 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger 
eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte 
støjgrænser? 

 X   Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 
”Ekstern støj fra virksomheder” 

Virk 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

 X    Virk 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

 X    Virk 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening? 

   X  Virk 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

X     Virk 
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VVM Myndighed  Vesthimmerlands Kommune  

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? 

X     Virk 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 
 
 

 X   
X 

Det kan ikke udelukkes, at der kan opstå 
mindre støvgener i forbindelse med 
anlægsarbejdet, men der forventes ikke 
støvgener i driftsfasen. 

Virk 

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 
 

   X 
X 

Ansøger har oplyst i ansøgningen, at 
projektet ikke vil give anledning til 
lugtgener. 

Virk 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i 
aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 
 

   X 
X 

 Virk 

23 Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

   X  Virk 

Projektets placering Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle 
formål? 
 

 x   Der udarbejdes en ny lokalplan, som 
muliggør projektet. Forventet endelig 
vedtagelse primo april 2021. 

Plan 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

 x   Skovbyggelinje. Det forventes, at der kan 
opnås dispensation fra skovbyggelinjen. 
Vurderes som ikke væsentligt.   

Plan/ 
Natur 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

   x Naboarealer kan anvendes som hidtil.  Plan/ 
Virk 

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

   x  Natur 

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?    x  Natur 

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et 
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 
 

   x Det er en forudsætning, at ledningen 
underbores eksisterende skov. 

Natur 
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VVM Myndighed  Vesthimmerlands Kommune  

 
30 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen 
af en rejst fredningssag? 

   x  Natur 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Der er beskyttet sø-mose område ca. 440 
m mod nord. 

Natur 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?    x Regnvandsbassin etableres på 
dyrket mark. Det er ikke et  
velegnet levested for sjældne 
arter. 

Natur 

 
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.     Der er ca. 1 km til Simested Å fredningen Natur 

Projektets placering Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

    Der er ca. 1 km til habitatområdet ved 
Simested Å 

Natur 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand  eller 

grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af 

vandområder eller grundvandsforekomster? Okker? 

 

 

   X Såfremt alt overfladevand ledes 
gennem et vådt regvandsbassin inden 
udledning til Simested Å, har Natur og 
Vandløb ingen kommenterer til dette 
punkt. Området er ikke okkerpotentielt. 
Skal der grundvandssænkes i 
forbindelse med projektet, skal der 
ansøges om det. Skal det oppumpede 
grundvand  udledes til recipient, vil det 
kræve en udledningstilladelse. 

Natur/ 
GS/Vandløb 
 
 
 
 

36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

 (x)   Arealet er lokaliseret indenfor 
indvindingsoplandet til Aalestrup Vand, 
men udenfor det grundvandsdannende 
opland 
 

GS 



 
 
 

Side 18 af 24 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.     Der er ca. 1 km til Simested Å fredningen Natur 

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?    X  Virk 

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget 
som område med risiko for oversvømmelse. 

   X  GS 

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde for oversvømmelse? 

   X  GS 

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med det ansøgte må 
forventes at kunne medføre en øget samlet 
påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 
Er der andre kummulative forhold? 
 

   x Regnvand kan håndteres via eksisterende 
anlæg med det indskudte 
forsinkelsesbassin. 

Alle 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:    X  Virk 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af 
projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

    Der etableres forsinkelsesbassin Alle 

Projektets placering, ekstra punkter i forhold til 
anmeldeskema udfyldes kun af myndigheden 

Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst  

43. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse: (opsummering punkt 2 , 3 og  24) 
herunder ændring af lokal- og kommuneplan 

   x Der udarbejdes en ny lokalplan, som 
muliggør projektet. Forventet endelig 
vedtagelse primo april 2021. 

Plan 

44. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:    X Anlægget forventes ikke at påvirke sårbare 
vandområder, såfremt overfladevandet 
ledes gennem et vådt bassin inden udløb til 
recipient. Bassinet forventes dimensioneret 
i henhold til BAT.  

Natur/Vandløb 

48. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker: 

   x  Natur 
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33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.     Der er ca. 1 km til Simested Å fredningen Natur 

49. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder – 

 

Nationalt: 
 

Internationalt (Natura 2000): 
 

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes 
området at rumme danske rødlistearter: 
Opsummering punkt 31, 32 og 34 

    
X 
 

X 
 
x 

 Natur 

50.  Kan anlægget påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er 
overskredet: 

 
Overfladevandt: 

 

Grundvand: 
 

Naturområder: 
 

Boligområder (støj/lys og Luft): 

    
 

X 
 
 
x 

 
 
Projektet forventes ikke at påvirke 
Simested Å, såfremt overfladevandet ledes 
gennem et vådt bassin med droslet udløb. 
Simested Å har ifølge vandområdeplanen 
ikke målopfyldelse på strækningen 
nedstrøms projektområdet.    

Alle 

51. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:       

52. Kan anlægget påvirke: 

Historiske landskabstræk: 

Kulturelle landskabstræk: 

 
Arkæologiske værdier/landskabstræk: 

Æstetiske landskabstræk: 

Geologiske landskabstræk: 

    
X 
X 
 
 

X 
X 
x 
 
 

. Plan 

53. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning: 

   x  Alle 

54. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:      Alle 

55. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:      Alle 
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33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.     Der er ca. 1 km til Simested Å fredningen Natur 

56. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen område: 

   x  Alle 

57. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 

Enkeltvis: 

Eller samlet: 

    
X 
x 
 

 Alle 

58. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:    x  Alle 

59. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:      Alle 

60. Er påvirkningen af miljøet – 

Varig: 

Hyppig: 
 

Reversibel: 

    
 
 
 
 
 
 

 Alle 

Konklusion       

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 

 

 
 
 
 
 

 

  x  Sagsbehandler 

Berørte mydnigheder 
- hvilke berørte myndigheder(også interne) er aktuelle i denne 
ansøgning? 

     Alle 

 
 
 

Dato: 22-3-2021  Sagsbehandler: Lise Buchreitz  
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Bilag 4 – Placering af pumpestationer 
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Bilag 5 – Ledningsplan 
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Bilag 6 – Skovbyggelinjer 
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