
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

VVM afgørelse  

Genanvendelse af knust asfalt på Testrupvej 2B, 9620 Aalestrup, matr.nr. 2er 
Aalestrup By, Aalestrup. 

DGE Miljø- og Ingeniørfirma har den 17. juli 2020 på vegne af NCO Byg, Aars A/S ansøgt 
Vesthimmerlands Kommune, Erhverv - Miljøbeskyttelse om en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 
19 til genanvendelse af knust asfalt på en del af matr.nr. 2er Aalestrup By, Aalestrup, på adressen 
Testrupvej 2B, 9620 Aalestrup.  

Vesthimmerlands Kommune, Team Ejendom skal bygge et nyt sundhedshus på ejendommen Testrupvej 
2B. Ved sundhedshuset skal der etableres en parkeringsplads med cirka 43 pladser. Den asfalt som nu 
ligger på grunden skal knuses, og den knuste asfalt skal genanvendes under de fremtidige vej- og P-
arealer. Der vil blive indbygget knust asfalt på 1700 m2. I ansøgningen beskrives det, at p-arealet skal 
afgraves til 70 centimeters dybde. Arealerne vil blive belagt med SF sten, som udgør en fast belægning, 
der vil derfor ikke komme et lag af knust asfalt, som er større end 50 centimeter. Den hårde overflade 
afleder overfladevandet til den nærmeste kloak. Det skønnes i ansøgningen, at der vil blive tilvejebragt 
3-400 m3 knust asfalt ved projektet. 
 

Projektet betragtes som Anlæg til bortskaffelse af affald, som er opført under kategorien 11b 
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) på bilag 2 i VVM loven1.  
 

Afgørelse: 
Vesthimmerlands Kommune, Erhverv - Miljøbeskyttelse 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.  
 

                                                      
 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

Dato: 1. september 2020 
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Konklusionen er, at projektet ved dets art, dimension og placering vurderes ikke at få væsentlig 
indvirkning på miljøet. Screeningsskemaet vedlægges som bilag 2 sammen med ansøgers 
anmeldeskema bilag 3. 
 
Der er lagt særlig vægt på, at den knuste asfalt er udlagt, så der er cirka 580 meter til nærmeste Natura 
2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk. Der 
er ikke nogle bilag IV-arter, som er blevet påvirket af projektet. Det er vurderet, at den knuste asfalt 
ikke vil påvirke grundvandet i området, eller vandet i de grundvandsboringer som er nærmest projektet.  
 
Det nærmeste vandløb ligger cirka 600 meter mod syd, og afleder sit vand til Simested Å. Den 
nærmeste sø ligger cirka 580 meter mod sydøst. Både vandløbet og søen er en del af Natura 2000 
område Nr. 30Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk. 
Vurderingen er begrundet i, at projektets miljøpåvirkning er af en sådan karakter og grad, at projektet 
ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, herunder bl.a. beskyttet natur, vand, luft, menneskers 
sundhed, kulturarv og landskab. 
 

Sagens oplysninger: 
 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i VVM-loven. Ansøgningen er vedlagt som bilag 3. 
 
Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i DGE´s 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. 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 kan kræve 
andre særskilte tilladelser. 
 
Offentliggørelse:  
Afgørelsen er offentliggjort på www.vesthimmerland.dk den 17. december 2020.  
 
                                                      
 
2
 Bekendtgørelse 2018-12-06 nr. 1595 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter 
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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 
 
Simon Allermann Kruse 
Naturgeograf 



 

 

Bilag: 

 Klagevejledning 

 VVM-Screening 

 Ansøgning om anvendelse af knust asfalt  
 

 

Sendt i kopi til:  

 

NCO Byg, Aars A/S info@ncogruppen.dk 
DGE Miljø- og Ingeniørfirma, Att.: Mikkel Christensen – mic@dge.dk 
Aalestrup Vand – Palle Pedersen pjp@an-energi.dk  

Vesthimmerlands Kommune, Team Ejendom, Att. Peter Staun phs@vesthimmerland.dk 
Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk  
Styrelsen for patientsikkerhed – senord@sst.dk  
Region Nordjylland, Jordforurening – region@rn.dk  

 

 

mailto:pjp@an-energi.dk


 

 

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/


 

 

Bilag 2 
 
Vesthimmerlands Kommunes screening for miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter (VVM) 
 

VVM Myndighed  Vesthimmerlands Kommune 

Basis oplysninger Genanvendelse af knustasfalt ved bygning af sundhedscener på ejendommen 
Testrupvej 2B, 9620 Aalestrup, matr.nr. 2er Aalestrup By, Aalestrup. 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Det er planlagt at der skal opføres et nyt sundhedscenter i Aalestrup på sydøstlige del af 

ejendommen Testrupvej 2B, 9620 Aalestrup, matr.nr. 2er Aalestrup By, Aalestrup. 

Opførelsen af sundhedscenteret omfatter bl.a. to selvstændige bygninger, hvor der i 

Bygning 1 indrettes lægehus og fysioterapiklinik, mens der i Bygning 2 indrettes apotek, 

optiker og tandlægeklinik. I forbindelse med etableringen af sundhedscenteret ønskes der 

desuden etableret parkeringsarealer med ca. 43 P-pladser til sundhedscenterets brugere 

og ansatte. Endelig ønskes der etableret et sundhedstorv mellem de to bygninger samt 

mindre græsarealer syd og øst for det kommende lægehus. 

 
Projektet omfatter to projektområder. Projektområde 1 omfatter ca. 3.000 m

2
 i det 

sydøstligste hjørne af den nuværende matr.nr. 2er. Efter planen framatrikuleres arealet som 
en selvstændig matrikel. Projektområde 2 omfatter ca. 2.000 m

2
. Det er planen, at arealet 

lejes af nuværende grundejer, og at området indrettes til parkeringsarealer, som integreres i 
det eksisterende parkeringsområde ved Rema 1000 butikken på den nordvestlige del af 
ejendommen. 
 
For at kunne udføre projektet skal der afgraves asfalt fra arealer på ejendommen. Der 
ønskes at genanvende denne opbrudte og knuste asfalt i forbindelse med etablering af en 
p-plads ved det nye sundhedscenter. P-arealet skal afgraves til ca. 0,7 m u.t. for at lave 
plads til etablering af vejkasse og flisebelægning. Den knuste asfalt ønskes udlagt i bunden 
af udgravningen til P-arealet og asfaltlagets 
tykkelse overstiger derfor ikke 0,5 meter. 
Det vides endnu ikke, hvor meget knust asfalt det drejer sig om, men rådgiveren vurderer 
mellem 3-400 m

3
. For bl.a. at reducere omfanget af transport og tilkørslen af begrænsede 

ressourcer i form af rene materialer som grus og sand fra råstofgravene, ønskes den 
opbrudte og nedknuste asfalt genindbygget under dele af de kommende vej- og P-arealer. 
Arealet hvor den knuste asfalt ønskes genindbygget udgør et areal på ca. 1.700 m

2
 og 

arealet fremgår af situationsplanen i bilag 1. 
 
Denne VVM sceening forholder sig til det område på 1.700 m

2
 hvor der skal nedgraves 

knust asfalt. 

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

Vesthimmerlands Kommune 

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

 Mikkel Christensen, 2286 0030, mic@dge.dk 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.  Testrupvej 2B, 9620 Aalestrup, Matrikel nummer 2er Aalestrup By, Aalestrup 

Projektet berører følgende kommuner Vesthimmerlands Kommune 

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

Se nedenstående 



 

 

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 . 

  

 
  

X 

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

Er anlægget opført på bilag 2 til  

lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete 

projekter  

  

X 
  

 

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2. 

 

11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald 
(projekter, som ikke er omfattet af 
bilag 1). 

 

 

 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: 

    Vesthimmerlands Kommune 

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 
 

    Det fremtidige bebyggede areal er 
1700 m

2
, der skal et befæstet areal 

ovenpå den knuste asfalt. Tidligere 
har der ikke været et befæstet areal, 
der hvor den knuste asfalt skal 
udlægges. 



 

 

VVM Myndighed  Vesthimmerlands Kommune 

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 
 

x 
x 

   Grundvandsspejlet blev i februar og 
marts 2020 pejlet til 2,7 og 2,6 meter 
under terræn. 
 
Projektets areal er cirka 1700 m

2
. 

Arealet vil blive befæstet men ikke 
bebygget. 
 
 
Der vil blive opbrudt og knust asfalt, 
som ligger på Testrupvej 2B. Denne 
asfalt vil blive brugt til etablering af en 
p-plads.  

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 
 
x 
x 
x 

    
 
 
Knust asfalt, cirka 3-400 m

3
.  

 
 
 
 
Anlægsperioden er juli-september 

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 

 

 
 
 
 
x 

    
Der bliver brugt 3-400 m

3 
knust asfalt. 

 
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: 

   
 
 
X 

  
Der genereres ikke affald i 
driftsfasen. 
 
Efter endt anlægsarbejde vil vand 
fra de befæstede overflade-arealer 
løbe til det offentlige kloaknet. 
 
Der skal etableres forsinkelse, hvis 
befæstelsesgraden overstiger 0,6 
 
 

Projektets  karakteristika: Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

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 

 

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

 
x 

 

 
   



 

 

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: 

   
 
 
X 

  
Der genereres ikke affald i 
driftsfasen. 
 
Efter endt anlægsarbejde vil vand 
fra de befæstede overflade-arealer 
løbe til det offentlige kloaknet. 
 
Der skal etableres forsinkelse, hvis 
befæstelsesgraden overstiger 0,6 
 
 

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

  

 
 x  

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

 
x 

    

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

   x  

Projektets  karakteristika: Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

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

x     

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

    
X 

 

 

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

  
X 

   

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

X 

 
    

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

   x  

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

 x    

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 bliver afgravet jord, for at 
etablere p-pladsen, men dette 
vurderes ikke at skabe unødige 
støvgener. 

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

    
X 
 

 

 

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 

 

 



 

 

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: 

   
 
 
X 

  
Der genereres ikke affald i 
driftsfasen. 
 
Efter endt anlægsarbejde vil vand 
fra de befæstede overflade-arealer 
løbe til det offentlige kloaknet. 
 
Der skal etableres forsinkelse, hvis 
befæstelsesgraden overstiger 0,6 
 
 

Projektets placering Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

24. Kan projektet rummes inden for 
lokalplanens generelle formål? 
 

 x   Projektet er beliggende i et 
centerområde 

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

   x Projektet ligger ikke inden for nogle 
bygge- beskyttelseslinjer. 

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

    
X 

Hele projektet ligger på 
ejendommen Testrupvej 2B, 9620 
Aalestrup, matr.nr. 2er Aalestrup 
By, Aalestrup. 

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

   X  

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? 

    
x 

Nærmeste fredning ca. 450 m mod 
sydøst. 

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

      
Det nærmeste § 3 område er en 
sø,som er cirka 540 meter, syd 
sydvest fra projektet. 

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

   x Jf. WebGis kan der potentielt være 
følgende bilag IV arter i området: 
strandtudse, storvandssalamander, 
spidssnudet frø, markfirben og 
løgfrø. Der er ikke levesteder og 
fourageringsområder i det aktuelle 
projektområde for disse arter. 

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

     
450 meter mod sydøst ligger 
Aalestrup kirke 

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). 

    Nærmeste Natura 2000 område 
er N30 Lovns Bredning, Hjarbæk 
fjord og Skals ådal, som er cirka 
550 meter syd sydvest fra 
projektet. 

 



 

 

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

     
450 meter mod sydøst ligger 
Aalestrup kirke 

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  

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

   X  

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

 X   Hele området hvor der skal være 
p-plads Der er cirka 540 meter, 
syd, sydvest fra projektet, til er V2 
kortlagt, da der fra 1954 – 2007 
har været en asfalt fabrik på 
ejendommen. 
Der bliver afgravet 0,7 meter jord 
fra projektet. 

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  

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? 

    Der bliver lagt en hård overflade 
over den knuste asfalt, som 
afdræner til kloaknettet. 
 
Hvordan det – er der ikke separat 
kloakeret? (lea) 

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 

 

44. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare 
vådområder: 

   x  

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

   x  



 

 

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

     
450 meter mod sydøst ligger 
Aalestrup kirke 

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 

 

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

 
Overfladevandt: 

 

Grundvand: 
 

Naturområder: 
 

Boligområder (støj/lys og Luft): 

    
 
 

X 
 

X 
 

X 

 

Er det sikret, at der ikke ledes 
stoffer/sand /oliefilm fra P pladsen 
til vandløbet via 
regnvandsledningen? (lea) 

51. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:    x  

 Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: 

Kulturelle landskabstræk: 

 
Arkæologiske værdier/landskabstræk: 

Æstetiske landskabstræk: 

Geologiske landskabstræk: 

    
X 
 

X 
 

X 
X 
 

X 

 

. 

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

    
X 

 

54. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i 
areal: 

     
1700m

2
 

55. Omfanget af personer der forventes berørt af 
miljøpåvirkningen: 

     
Ingen  

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

   X  

57. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være 

væsentlige – Enkeltvis: 

Eller samlet: 

    
X 
 

X 

 

 

58. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:    X  

59. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:    X  

6.Er påvirkningen af 

miljøet – Varig: 

Hyppig: 
 

Reversibel: 

    
X 
 

X 
 
 

 

 

Konklusion      



 

 

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

     
450 meter mod sydøst ligger 
Aalestrup kirke 

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

 

 
 
 
 
 

 

   
x 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

Bilag 3 
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