Preben Drastrup
Hvalpsundvej 18
9240 Nibe

Dato: 27. juni 2021
Teknik- og Økonomiforvaltning
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Sagsnr.:
09.08.26-P21-2-19
Gitte Østergaard Sørensen
Telefon: 99 66 71 23
Mobil: 91 16 65 78
Mail: goso@vesthimmerland.dk

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af oprenset å-grøde
på landbrugsjord 2021
Vesthimmerlands Kommune har via Aalborg Kommune modtaget en ansøgning til at anvende oprenset
å-grøde til jordforbedring på de arealer, der fremgår af bilag 1, hvoraf nogle af arealerne er beliggende i
Vesthimmerlands Kommune. Denne tilladelse gælder kun for arealerne beliggende i Vesthimmerlands
Kommune, det drejer sig om
Arealer ejet af Preben Drasstrup:
 Dele af matr.nr.12q Skivum By, Skivum
Herudover på lejet jord:
 matr.nr.18i, 18m, 10a Blære By, Blære

Formål
Det ansøgte omfatter anvendelse af grøde oprenset fra Aalborg Kommunes åer samt Halkær Å i Vesthimmerlands Kommune. Der er tale om en to-årig aftale, hvor Aalborg Kommune og Vesthimmerlands
Kommune leverer å-grøden til Preben Drastrup.
Preben Drastrup ønsker at kompostere grøden sammen med sin husdyrgødning og anvende den som
jordforbedring/gødning på egne og forpagtede arealer.

Affaldsproduktet
Det omfattede affald består udelukkende af opsamlet grøde fra kommunens vandløb: Dybvad å, Binderup å, Øster å, Hasseris å og Lindholm å samt Halkær Å beliggende i Vesthimmerlands Kommune.
Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune sørger for at udtage prøver i god tid inden første
”slæt” af fra hver af de 5 åer til de fornødne analyser for N, P og tungmetaller.
Mængden af grøde forventes at ligge på ca. 300 t i alt.

Praktiske forhold
Kommunerne opsamler grøden i vandløbene og afleverer – samme dag - grøden på den aftalte plads på
Preben Drastrups ejendom Hvalpsundvej 16A, Nibe. Grøden skæres i perioden uge 25 – 40. Leveringstidspunktet er i høj grad bestemt af vejret.
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Preben Drastrup opbevarer grøden på plads med støbt bund og afløb således, at der ikke bliver saftafløb
fra materialet. Pladsen er beliggende i Aalborg Kommune.
Affald-til-jordbekendtgørelsen 1
I følge Miljøstyrelsens vejledning2 kan kommunen give tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven til, at
materiale opgravet fra vandløb, søer mm anvendes på landbrugsjord. Det er her en forudsætning, at
kommunen laver en konkret vurdering af, hvorvidt materialet har en jordbrugs- eller gødskningsmæssig
værdi. Materialet skal desuden overholde bekendtgørelsens grænseværdier mht. tungmetaller og miljøfremmede stoffer samt krav om anvendelse.
Da å-grøden indeholder såvel plantenæringsstoffer som organisk materiale, vurderer Vesthimmerlands
Kommune, at der er tale om et materiale med jordbrugsmæssig værdi.
Produktets forureningsindhold
Resultatet af analyserne vurderes af kommunen, således at kun grøde, som overholder grænseværdierne for tungmetaller i affald-til-jord-bekendtgørelsens bilag 2 leveres hos Preben Drastrup.
Der bliver ikke analyseret for miljøfremmede stoffer, da kommunerne vurderer, at der ikke er risiko for
forekomst af disse. Begrundelsen herfor er:
 Vandet på strækninger, som slås, stammer fra naturområder, enge og landbrugsområder. Ingen
dambrug.
 at miljøfremmede stoffer primært findes i opgravet bundsediment i bynære vandløb, som modtager spildevand. Grøden opsamles fra overfladen og der kommer derfor ikke bundsediment med.
Ejer og bruger af arealet, hvor grøden skal anvendes
Preben Drastrup har meddelt sig indforstået med anvendelsen af å-grøde på egne og forpagtede arealer
jfr. bilag 1.
Risikovurdering
Overordnet vurderes det, at anvendelsen af å-grøden til jordforbedring kan ske uden risiko for jord, rundeller overfladevand, hvis nedenstående vilkår overholdes.
Alle arealer ligger udenfor beskyttet natur ifølge naturbeskyttelsesloven.
Kommunens afgørelse
Med baggrund i ovenstående skal Vesthimmerlands Kommune hermed meddele tilladelse i medfør af
miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af op til 600 t å-grøde til jordbrugsformål.
Vilkår for tilladelsen
1. Tilladelsen omfatter alene udbringning af den oprensede å-grøde fra Halkær Å, Dybvad å, Binderup å, Øster og Lindholm å på arealerne, som fremgår af bilag 1, der er beliggende i Vesthimmerlands Kommune.
2. Hvis projektet ændres, eller hvis der konstateres andre forureningsforhold eller tegn herpå, skal
Vesthimmerlands kommune straks underrettes med henblik på evt. revurdering.

3. Når analyserne for de enkelte åer foreligger, vurderer Vesthimmerlands kommune sammen med
Aalborg Kommune om materialet overholder affald-til-jordbekendtgørelsens grænseværdier og
dermed er egnet til udbringning. Hvis dette ikke er tilfældet, ophæves denne tilladelse.

1
2

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, nr. 1001 af 27. juni 2018
Anvendelse af affald til jordbrugsformål. Miljøstyrelsen nr. 1 2010. pkt. 3.3.9
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4. Der må maksimalt tildeles en mængde grøde pr. ha, svarende til kravene i slambekendtgørelsen
§27. Grøden fordeles jævnt over arealerne.
5. Grødens indhold af kvælstof og fosfor skal indgå i gødningsregnskabet i den planperiode, hvor
å-grøden tildeles jorden.
6. Grøden skal opbevares i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter
Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-område
nr. H15, kaldet Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der
ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura
2000 område. Natura 2000 området ligger i en afstand på henholdsvis 1,7 km samt 20 meter fra de 2
udbringningsarealer beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune sidestiller i
vurderingen projektet med almindelig landbrugsmæssig gødning af arealerne.
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre nogen påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitatområdet.
Vurdering af Virkninger på Miljøet
Virksomheden er omfattet af punkt 11b anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af
bilag 1).
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i
henhold til VVM-lovens3 § 21, idet udbringningen af grøde må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. §19 tilladelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Der henvises til separat VVM-screeningsafgørelse.
Partshøring.
Det er vurderet, at der ikke er naboer eller lignende, som har særskilt interesse i sagen, da der alene er
tale om udspredning af å-grøde på landbrugsjord. Ejerne af de forpagtede arealer Solveig Bloch og Niels
Thøgersen er partshørt om anvendelse på deres arealer. Aalborg Kommune har foretaget partshøringen
og der er ikke indkommet bemærkninger.
Udtalelse fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen, Veterinærenheden.
Ifølge bekendtgørelsens §6 stk. 3 skal tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens §19 sendes til udtalelse
hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Fødevarestyrelsen inden afgørelse træffes.
Vesthimmerlands Kommune har modtaget følgende kommentarer fra Fødevarestyrelsen:
Fødevarestyrelsen vurderer ud fra det fremsendte materiale og udkast til tilladelsen, at sagen ikke giver
anledning til bemærkninger.
Der gøres dog opmærksom på evt. restriktioner i forhold til zoner indført af Fødevarestyrelsen grundet
udbrud af fiskesygdommen IHN skal overholdes:

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Nr. 425 af 18. maj 2016 Jf. lovbek. nr. 973 af 25.
juni 2020.
3
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https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fiskesygdom-IHN-%E2%80%93-aktuel-situation.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktioner_i_forbindelse_med_fiskesygdommen_IHN.aspx
Lovgrundlag
Tilladelse til nedgravning, udledning eller oplægning af stoffer, produkter eller materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund meddeles af Kommunen jf. miljøbeskyttelseslovens4 kapitel 3, § 19.
Tilladelser meddelt efter § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres, eller tilbagekaldes under visse forudsætninger, jfr. § 20.
Offentliggørelse
Afgørelsen bliver offentliggjort på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser/virksomhed den 28. juni 2021.
Klagevejledning
Tilladelsen kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, da der tildeles mindre end 10.000 tons ågrøde, jf. §30 i affald-til-jordbekendtgørelsen.
I tilfælde af, at der er spørgsmål til ovenstående kan undertegnede kontaktes
Med venlig hilsen
Gitte Østergaard Sørensen
Civilingeniør
Kopi til:







4

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
Styrelsen for patientsikkerhed – TRNord@stps.dk
Solveig Bloch, Kelddalvej 33, 9600 Aars
Aalborg Kommune, att.: Helle Paludan Pedersen
DOF via natur@dof.dk
Fødevarestyrelsen, via email@fvst.dk

Lov om miljøbeskyttelse, Nr. 358 af 6. juni 1991,Jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019.
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Bilag 1 Kortbilag (ikke målfast).
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Preben Drastrup
Hvalpsundvej 18
9240 Nibe

Dato: 27. juni 2021
Teknik- og Økonomiforvaltning
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Sagsnr.:
09.08.26-P21-2-19
Gitte Østergaard Sørensen
Telefon: 99 66 71 23
Mobil: 91 16 65 78
Mail: goso@vesthimmerland.dk

VVV-screeningsafgørelser nyttiggørelse af grøde på landbrugsarealer
Vesthimmerlands Kommune har gennem Aalborg Kommune 3. juni 2021 modtaget ansøgning om nyttiggørelse af grøde på landbrugsjord på arealerne
Arealer ejet af Preben Drasstrup:
 Dele af matr.nr.12q Skivum By, Skivum
Herudover på lejet jord:
 matr.nr.18i, 18m, 10a Blære By, Blære
Projektet betragtes hørende under Anlæg til bortskaffelse af affald., som er opført under kategorien 11b
på bilag 2 i VVM loven1.
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 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.
På baggrund af projektansøgningen er det vurderet, at projektet ved dets art, dimension og placering
ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er særligt lagt vægt på risiko for forurening af
jord, grundvand og recipienter.
Sagens oplysninger:
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i VVM-loven. Ansøgningen er vedlagt som bilag.
Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i jeres ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Nr. 425 af 18. maj 2016 Jf. lovbek. nr. nr. 973 af
25. juni 2020.
1
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Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen2. 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.
En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de 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 kræver følgende
øvrige tilladelser, som behandles særskilt:
Offentliggørelse:
Afgørelsen er offentliggjort på www.vesthimmerland.dk den 28. juni 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
Gitte Sørensen
Civilingeniør
Bilag:




Klagevejledning
VVM-screening
Udstedt § 19 tilladelse

Sendt i kopi til:
 Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
 Styrelsen for Patientsikkerhed – TRNord@stps.dk
 Solveig Bloch, Kelddalvej 33, 9600 Aars
 Aalborg Kommune, att.: Helle Paludan Pedersen
 DOF via natur@dof.dk
 Fødevarestyrelsen, via email@fvst.dk

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Nr. 1595 af 6. december 2018
2
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Klagevejledning
I kan klage over kommunens afgørelser. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en
række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.
Afgørelsen kan påklages indtil 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen skal ligeledes indsendes via
Klageportalen til klagenævnet.
Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende Klageportalen, tilgår Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link via klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/.
Klagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger efter at klagen er annonceret.
Efter klagefristens udløb vil virksomheden blive orienteret, om der er klaget eller ej.
Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/.
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.
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Vesthimmerlands Kommunes skema til brug for screening (VVM-pligt)
VVM Myndighed

Vesthimmerlands Kommune

Basis oplysninger
Der er ansøgt om udbringning af grøde på matr.nr.18i, 18m, 10a Blære By, Blære og dele af matr.nr.12q Skivum By, Skivum
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:

Preben Drastrup ønsker at nyttiggøre grøde fra Aalborg Kommunes vandløb samt fra Vesthimmerlands Kommunes Halkær Å på sin
landbrugsjord samt på lejet landbrugsjord.
Der er tale om flere arealer beliggende i Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner.
Arealer i Vesthimmerlands Kommune:

Dele af matr.nr.12q Skivum By, Skivum
Herudover på lejet jord:

matr.nr.18i, 18m, 10a Blære By, Blære

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Preben Drastrup, Hvalpsundvej 18, 9240 Nibe

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

Preben Drastrup, Hvalpsundvej 18, 9240 Nibe

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.

Der er tale om flere arealer ejet af Preben Drastrup se ovenfor samt kortbilag fra vedhæftede afgørelse.

Projektet berører følgende kommuner

Vesthimmerlands Kommune

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

Se vedlagte udkast til tilladelse fra Aalborg 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 .
Er anlægget opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter

x
x

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

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2.
Anlæg til bortskaffelse af affald, som er opført under kategorien 11b

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:

matr.nr.18i, 18m, 10a Blære By, Blære ejes af Solveig Bloch, Kelddalvej 33 9600 Aars

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

X

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

X

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

X

Projektets karakteristika:
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

Ikke
relevant

x

Ja

Bør
undersøges

Nej

Tekst

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:
Projektets karakteristika:

X

Ikke
relevant

Ja

Bør
undersøges

Nej, der sker nyttiggørelse af affald, der fremkommer ikke affald ved projektet.

Nej

Tekst

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

x

I

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

x

Ikke omfattet

x

Ikke omfattet.

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

x

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af
BREF-dokumenter?
11. Vil projektet kunne overholde de angivne
BREF-dokumenter?

.

x

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?
Projektets karakteristika:
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

x
Ikke
relevant

Ja

Bør
undersøges

Nej

Ikke omfattet.
Tekst

x

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

x

Vejledning om virksomhedsstøj

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

x

Ja

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

x

Ja

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

x

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

x

Vurderes ikke omfattet

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

x

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

x

Der vil kunne fremkomme lidt støvgener ved udkørsel.

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

x

Der vil måske kunne forekomme lidt lugtgener i forbindelse med udbringning

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

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
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle
formål?

Ikke
relevant

x

Ja

Bør
undersøges

Nej

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

x

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

x

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte
råstofområder?
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

x

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?

Der vil ikke blive nyttiggjort grøde på arealer indenfor udlagte råstofområder, men
nyttiggørelsen ville ikke have en effekt på råstofindvindingen.

x
Der er tale om landbrugsarealer

x

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

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

Tekst

Ca. 50 meter til et moseareal for arealer ved Blære og arealerne ved skivum ligger lige
op til flere naturarealer.

x

Intet kendskab

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.
Projektets placering

.
Ikke
relevant

Ja

Bør
undersøges

Nej

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

Tekst
Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste
Natura 2000-område nr. H15, kaldet Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådeal
væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering
for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 område. Natura 2000
området ligger i en afstand på henholdsvis 1,7 km samt 20 meter fra de 2
udbringningsarealer beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands
Kommune sidestiller i vurderingen projektet med almindelig landbrugsmæssig gødning
af arealerne.
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre nogen påvirkning
af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitatområdet.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af
vandområder eller grundvandsforekomster?
36. Er projektet placeret i et område med særlige
drikkevandinteresser?
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.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er
udpeget som risikoområde for oversvømmelse?
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

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 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?
Projektets placering, ekstra punkter i forhold til
anmeldeskema udfyldes kun af myndigheden
43. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende
arealanvendelse: (opsummering punkt 2 , 3 og 24)
herunder ændring af lokal- og kommuneplan

x

Heller ikke indenfor indvindingsopland til vandværket.

x
x
x

x

Ikke
relevant

Ja

Bør
undersøges

Nej

Tekst

x

Materialet analyseres og udbringes kun hvis grænseværdierne i affald til
jordbekendtgørelsen overholdes

44. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:

x

Materialet analyseres og udbringes kun hvis grænseværdierne i affald til
jordbekendtgørelsen overholdes

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

x

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

x

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

x

Materialet analyseres og udbringes kun hvis grænseværdierne i affald til
jordbekendtgørelsen overholdes

Overfladevandt:
Grundvand:
Naturområder:
Boligområder (støj/lys og Luft):
51. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:

x

52. Kan anlægget påvirke:

x

Historiske landskabstræk:
Kulturelle landskabstræk:
Arkæologiske værdier/landskabstræk:
Æstetiske landskabstræk:
Geologiske landskabstræk:
53. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den
forventede miljøpåvirkning:

x

54. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:

De aktuelle arealer

55. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:

Ingen eller meget få

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

x

57. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige –

x

Enkeltvis:
Eller samlet:
58. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:

x

59. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:

x

60. Er påvirkningen af miljøet –

x

Påvirkningen er der ved udspredning og nedbrydning.

x

Det vurderes ikke at anvendelsen af grøde til gødningsformål vil skabe væsentlige
gener for miljøet.

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

Dato: xx. juni 2021

Sagsbehandler: Gitte Sørensen

